Prestige 420F (Em Processo de Venda)
Ano 2020 / 11.36 mts / Preço 550.000,00€ - VALOR SEM IVA
Detalhes Técnicos
Comprimento:
11.36m

Boca:
4.06m

Calado:
1.10m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Cummins 2xQSB 6.7m

Nº de Motores:
2

Potência em HP:
2x 425Hp

Nº de Horas:
25

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
1170 Lts

Tipo de Comando:
Electrónico

Transmissão:
Linha de veios

Nº de Camas:
4

Tanque de Água:
330 Lts

Bandeira:
Portugal

Classe de Registo:
Classe 3 - Costeira

Fantástico Prestige 420F como NOVO
Versão 2 cabines com 2 casas de banho.
Prestige da nova geração equipado com 2 motores de 425Hp de veio com Joystick combinando economia com facilidade de
controlo.
Salão espaçoso com cozinha completa na entrada. Salão com sofá, mesa rebatível e TV a bombordo. Estação de leme a estibordo
com toda a electronica e joystick.
Na proa cabine com cama de casal, armários e acesso a casa de banho completa.
A Bombordo, cabine de proprietário com grande cama de casal, armários e casa de banho completa.
Cockpit espaçoso em teca com mesa. Na popa plataforma hidráulica.
Flybridge com 2ª estação de leme com joystick, frigorifico e grelhador elétrico.
Mesa de fly com sofás a toda a volta, bimini e grande solário.
Principais equipamentos:
Joystick dos motores no interor e Fly, Ar condicionado, Gerador, Plataforma hidráulica, radar, plotter, piloto automático, motor de
proa, solários na proa e flybridge.
Equipamento de segurança incluindo balsa, epirb, coletes, etc.
Barco com apenas 25 horas de motor e como NOVO.
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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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