Jeanneau Sun Odyssey 349
Ano 2018 / 9.98 mts / Preço 120.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
9.98m

Boca:
3.44m

Calado:
1.98m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Yanmarm

Tipo de Quilha:
Torpedo

Potência em HP:
21Hp's

Nº de Horas:
645

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
130L

Tipo de Comando:
Mecânico

Transmissão:
Linha de veios

Nº de Camas:
4+2

Tanque de Água:
206L

Bandeira:
Portugal

Classe de Registo:
Classe 3 - Costeira

Embarcação semi-nova.
Espaçoso cockpit em teca, com duas rodas de leme, mesa de cockpit em fibra com garrafeira e caixa de gelo. Assentos em ambos
os bordos, em teca. Plataforma de popa em teca rebatível.
Controlo completo das velas através dos 2 molinetes do posto de comando.
No interior salão com sofás em ambos os bordos, mesa social central, mesa de cartas e painel de eletrónica a BB; a EB cozinha
completa equipada com fogão e forno a gás, frigorífico com box de congelação, arrumos variados. À popa, casa de banho completa
com zona de duche independente a BB e acesso a locker de popa. A EB Cabine de casal com arrumos variados. À proa, cabine com
cama de casal com porta dupla e arrumos variados.
Algum equipamento:
Navegação e eletrónica:
Chart plotter, VHF com DSC, Piloto automático, vento, velocidade, sonda.
Velas e coberturas:
Vela grande, genoa, sprayhood
Energia:
12/220v, carregador de baterias, bateria de motor, baterias de serviço, inversor, painel solar
Outros:
Dinghy e motor auxiliar
Edifício Gonçalves Zarco, loja 8 . Doca de Alcântara
1350-352 Lisboa
tel +351 21 393 3240
fax +351 21 395 8301
email: siroco@siroco-nautica.pt

Embarcação em muito bom estado de conservação

A Siroco Yacht Brokers fornece os detalhes desta embarcação de boa fé, não podendo garantir a total exatidão dessas informações, nem as condições da embarcação. As
mesmas não podem ser usadas na elaboração dos contratos.
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