Sunrise 650 tender
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Tender sloep met een strak design, sublieme vaareigenschappen
en vutboard in de bun
De Sunrise 650 outboard tender heeft een prachtig design en
stuurt strak vanwege
onderwaterschip

zijn

scherpe

lijn

en

uniek

Sunrise 650 Tender vanaf € 18.950,–
(Basisprijs boot met kussenset, zonnedek en stuurconsole met
stuur)
Op voorraad: nee, leverbaar op bestelling vanaf september 2021
Inclusief
Luxe kussenset met rugkussens
Zonnedek
Stuurconsole met stuur
RVS kikkers
RVS sleepoog
6 opbergvakken
Motor:
Suzuki DF 20 ARS € 4.499,Opbouw:
Vaarklaarkosten inclusief stootwillen en landvasten €
1250,Totaal: € 24.699,Extra opties
Kussenset met rugkussens Diamond € 1.095,Kussenset met rugkussens Silverguard met ruit € 1.595,-

Splash edition met spoelunit en bergkast € 1.395,Koelbox voorbereiding € 200,Toiletvoorziening €95,Kabelaring gepunt NL fabricaat €995,HPL teak €1.195,Foam teak € 2.195,Flexiteak vloer kleur naar keuze € 2.995,Cabriokap met aangeritst kuipzeil €1.995,Motoren:
Suzuki DF 30 ARS (meerprijs) € 2.000,40, 50, 60 PK? Neem contact met ons op voor een aanbieding.

Standaard Kleur

Witte kleur
Constructie-Romp-Dek
Polyester romp
CE-categorie C-D kustwateren
Polyester dek
Ankerluik
Kuip
Ergonomisch gevormde zitbanken met hoge rugleuning
Rondzit voorin
4 grote opbergvakken onder banken
Toilet voorbereiding
Automatische bilgepomp
Stuurconsole
console
Stuurstand met ergonomisch stuurwiel en stuurkabels

RVS Package
4 kikkers
RVS boegoog
RVS-trap vanuit dek naar bun

Technische gegevens
Lengte

6,45 m

Breedte

2,40 m

Diepgang

0,50m

Bemanning

8-10

Max motor

60 pk

Motortype binnenboord
Type

S

Gewicht

800 kg

Categorie

C-D

Je gegevens
Waar mogen we de offerte van de door jou samengestelde boot
naar toe sturen?

Voornaam *
Achternaam *
E-mailadres *

Sunrise 650 Tender €17250.1. Motoren & techniek
Suzuki DF9.9ARL. €3199,Suzuki DF9.9ARL. €3199,Suzuki DF9.9BRL €3399,Suzuki DF9.9BRL. €3399,Suzuki DF15ARL €3899,Suzuki DF15ARL €3899,Suzuki DF20ARL €4.299
Suzuki DF20ARL €4.299
Suzuki DF20ATL €4.599
Suzuki DF20ATL €4.599
Suzuki DF30ARL €5.399
Suzuki DF30ARL €5.399
Suzuki DF30ATL €5.799
Suzuki DF30ATL €5.799
Suzuki DF40ATL. €6999,Suzuki DF40ATL. €6999,Suzuki DF50ATL €7749,Suzuki DF50ATL €7749,Suzuki DF60ATL €8599,Suzuki DF60ATL €8599,2. Teak & kunstof afwerking
HPL €1195
Teakline HPL compleet uitgevoerd €1195
3. Comfort aan boord
HPL tafel met voet en poot €275
HPL tafel met voet en poot €275
Teak tafel met voet en poot €450
Teak tafel met voet en poot €450
4. Kussens&Canvas
zonnedek in Diamante €1095
Kussenset + zonnedek in Diamante €1095
Gewatteerde kussenset blokprofiel (meerprijs) €1595
Gewatteerde kussenset blokprofiel (meerprijs) €1595
Buiskap met dekkleed €1995

Buiskap met dekkleed €1995
Biminitop aluminium €750
Biminitop aluminium €750
RVS Biminitop €950
RVS Biminitop €950
Schaamschot €795
Schaamschot €795
5. RVS afwerking
RVS fenderhaken 4 stuks €60
RVS fenderhaken 4 stuks €60
RVS waterski-oog 2 stuks €65
RVS waterski-oog 2 stuks €65
RVS zwemtrap €175
RVS zwemtrap €175
6. Navigatie, apparatuur & elektriciteit
Navigatieverlichting €350
Navigatieverlichting €350
Toplicht - wit rondom schijnend €175
Toplicht - wit rondom schijnend €175
Claxon ovaal - inbouwmodel €175
Claxon ovaal - inbouwmodel €175
Radio met Bluetooth/USB/AUX (vanaf) €695
Radio met Bluetooth/USB/AUX (vanaf) €695
• Splash edition met spoelunit en bergkast € 1.395,• Splash edition met spoelunit en bergkast € 1.395,USB aansluiting €75
USB aansluiting €75
7. Accessoires
Vaarklaar pakket Sporttas met: 4 fenders 4 fenderlijnen 4
landvasten 1 anker met ankerlijn. €175
Vaarklaar pakket Sporttas met: 4 fenders 4 fenderlijnen 4
landvasten 1 anker met ankerlijn. €175
Extra tank Honda/Suzuki 24 liter €125
Extra tank Honda/Suzuki 24 liter €125
Brandblusser met bevestigingsbeugel €65
Brandblusser met bevestigingsbeugel €65
Veiligheidspakket (4 persoons) Voeg toe voor €150
Veiligheidspakket (4 persoons) Voeg toe voor €150
Vlaggenmast klein (30cm) €75

Vlaggenmast klein (30cm) €75
Vlaggenmast middelgroot (75cm) gemonteerd €115
Vlaggenmast middelgroot (75cm) gemonteerd €115
8. Sloten&Beveiliging
Motorslot €99
Motorslot €99
Bootslot double Lock kabel 5.00 meter €119
Bootslot double Lock kabel 5.00 meter €119
9. Service
Bootnaam en plaatsnaam €95
Bootnaam en plaatsnaam €95
Afleveren op locatie €295
Afleveren op locatie €295
10. Kleurenromp&Binnenschaal
Kleur romp €400 *
RAL 9001 - Creme wit (€0) ▼

Andere kleur
Kleur binnenschaal €600(klik bovenaan het veld of boven het
pijltje om te selecteren) *
RAL 9001 - Creme wit (€0) ▼

Andere kleur binnen
11. Kussenkleur
Kussenkleur *
Polar dia 6600 (€0) ▼

12. Kleur buiskap
Kleur buiskap *
Zwart (€0) ▼

Opmerkingen / Vragen
Verstuur

Totaal

Totaal:
[stm_boat_gallery][stm_contact_information

address=”Lange

Beijerd 6 , 5431 JS Cuijk” phone=”+31857821600″
mail=”info@futurayachts.nl” hours=”Ma-Za 0900-1800 avonden en
zondag op afspraak”]

Laat ons via dit bericht weten in welke
boot je geïnteresseerd bent door in dit
bericht het Merk en type te vermelden.
Wij nemen dan zsm contact met je op.
Meteen bellen voor een afspraak? Dat mag
altijd!

Verzenden

