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Princess V42

Pris: SEK 1.595.000

Byggd: 2001
Hemmahamn: Luleå
Längd: 13,15 m
Bredd: 3,73 m
Djup: 0,92 m
Vikt: 7600 kg 
Motorer: 2 x Volvo Penta 
KAD 44 EDC, diesel 
Motorkraft: 2×260 hp
Motortimmar: 985 h
Bränsle: 720 l
Vatten: 333 l
Blått skrov

Denna Princess V42 av årsmodell 2001 har endast 
haft 2 ägare, varav nuvarande ägare i Norrbotten 
sedan 2004. Vinterförvarad i varmhall och varvs-
skött sedan ny. Båten är i mycket bra skick och 
har använts i Norrbotten sedan 2004. Endast 985 
motortimmar.

Klimatet i Norrbotten är mycket snällare mot 
båtar och dessutom ligger de mycket kortare tid 
i vattnet eftersom sommaren är kortare. Båtar i 
norra Sverige åldras därför hälften så snabbt som 
i södra delen av landet. De senaste 10 åren har 
båten legat i vattnet 6-8 veckor per år och an-
vänts ca 5 dagar per år när vädret varit fint. 

Modellen har under fördäck 2 kabiner med en 
dusch/WC, salong med soffa för 6 personer, bord 
samt kök med all utrustning. I cockpit finns en 
styrplats med sittplats för 2 personer samt en sof-
fa med sittplats för ca 4 personer intill ett mindre 
bord. I aktern finns ytterligare en sittplats för ca 
6 personer i soffa med utfällbart bord för måltider. 
Sovplats för minst 6 personer i båtens 2 kabiner 
samt salong. 
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Utrustning

• Ankarspel i akter med rostfritt ankare och trådlös fjärrkontroll
• Ankarspel i fören med kätting
• Automatisk brandsläckningsanläggning i motorrum
• Beige skinnklädsel i salong
• Bogpropeller
• Dusch med el-tömning och skjutdörr
• Dusch på badplattform med varmt och kallt vatten
• Inlägg för dubbelsäng i akterkabin. Extra komfortabel madrass. Beige skinn-
klädsel på soffa
• Kapell med avtagbara sidor (nytt 2016)
• Keramikhäll 230 volt
• Kombinerad micro med ugn
• Kylskåp med frysfack 12V/230V
• LCD-TV i salong med digital mottagare och DVD
• LED-belysning (blå) i sittbrunn samt på badplattform
• Livflotte på akterdäck
• Radio/CD-spelare
• Specialtillverkat vikbart teakbord i sittbrunn med plats för minst 6 kuvert
• Strålkastare med motorstyrning
• Teakdäck i sittbrunn och på badplattform
• Toalett med elspolning och elektrisk tömning av holdingtank
• Varmvattenberedare 
• Wetbar med kyl i sittbrunn
• Värme Ebersprächer D5L med utblås i sittbrunn och alla kabiner
• Automatisk omkoppling mellan landström, elverk och inverter.
• Elverk Mastervolt renoverat 2018
• Inverter 2 kW
• Landström med ny batteriladdare 2015
• Raytheon Autopilot, Ekolod och Fartlogg
• Simrad Plotter/Radar och VHF

Kontakta mäklare:
John Leonard
Kontoret: 042-14 40 50
Mobil: 0705-36 73 99
E-post: leonard@navark.se


