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Nimbus 365 C

Pris: SEK 2.695.000

Byggd: 2012
Längd: 11.37 m    
Bredd: 3.50 m
Deplacement: 6300 kg
Skrovmaterial: GRP
Hemmahamn: Norrtälje
Salonger: 1  
Hytter: 2
Bäddar: 4+2
Toaletter: 1
Duschar: 1
Motortyp: Diesel      
Motormodell: Volvo Penta D4, 
Drev VP original + 2 trimm
Motorstyrka: 2 x 300 hp   
Motortimmar: 184 h
Bränsletank: 700 L
Vattentank: 270 L
Septitank: 100 L

Fint skick! 
 
En Nimbus 365 C - 2012 i detta fina skick finner 
man sällan. Med endast 184 motortimmar, och 
med sin sportiga och funktionella design är hon 
nu klar för nästa ägare som  
önskar ett problemfritt och lyxigt båtliv för 
många år framöver, en elegant salong med  
pentry i toppklass samt två hytter med dubbel-
sängar vad kan man mer begära av ett båt liv i 
första klass, det rymliga akterdäcket med 
genomgång till  badplattformen ger en skön 
atmosfär för båtlivnär det är som bäst och i alla 
väder. 
Denna Nimbus 365 C är mycket välutrustad och 
välskött det ser man inte minst på det vackra 
blå skrovet och den välskötta teaken.
Salong och hytter har vackra träarbeten och  
sobra textilier av hög kvalitet, båten har haft   
2 ägare och är lite använd och alltid förvarad  
inomhus på vintern och i privat båthus på  
sommaren.
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Utrustningslista:
Defroster
Water maker
2 hytter/2 dubbelsängar + (dubbelsäng om önskas i salongen)
Elektronik/Navigation:
Simrad Autopilot, Radar, GPS, VHF, Simrad NSE plotter, Logg, Djup och fart
Backkamera
Bogpropeller i fören och aktern
Elutrustning, generator 240w, batteriladdare, centraldammsugare, elsökljus, 
Elektrisk länspump
Batterier 8 st nya 2017
Inverter
El ankarwinch i fören och aktern med joystick
Peke med stege
El - WC med separat duschkabin + elpump till septictank
Värmare Webasto
El tak i salong
Full teakad samt teakbord och stolar på akterdäcket
Soldynor i fören och på akterdäck
Cockpit tält
Pentry inkl all utrustning samt Spishäl, kylskåp med frysfack
2 x gas 2 kg
TV/radio + extra separat radio/cd i owners cabin
Badplattform med dusch och badstege
Undervattens belysning i aktern
Denna båt är årligen servad av auktoriserade service män
Fendrar, förtöjning, båtshake i teak samt NIMBUS egen verktygs sats
Alla original manualer/dokument finns
Akterkapell (aldrig använt)
Prydnadskuddar
Landströmskontakter i för och akter
Lampor inne i båten byttes till LED 2018

Kontakta mäklare:

Christian Jahn
E-post: christian@navark.se
Telefon: 042-14 40 50
Kontoret
info@navark.se


