CENNIK NOWEJ ŁODZI MOTOROWEJ PEGAZUS 550

Wyposażenie standardowe:

































kosz relingowy ze stali kwasoodpornej wraz z platformą dziobową
kosz relingowy owiewki wraz z podporą cabrio
4 knagi ze stali kwasoodpornej
cuma dziobowa ze stali kwasoodpornej
kierownica
instalacja elektryczna
komplet świateł nawigacyjnych
2 lampy sufitowe kabiny
panel sterowania elektrycznego wraz z bezpiecznikami
1 gniazdo wraz z zapalniczką
sygnał dźwiękowy
automatyczna pompa zęzowa
instalacja paliwowa wraz ze zbiornikiem o pojemności 100 L, miernikiem poziomu paliwa i wlewem
główny wyłącznik prądu wraz z kontenerem na akumulator
tapicerka wewnętrzna kabiny + tapicerowane panele
materace wewnętrzne kabiny wraz z 2 poduszkami
klapa tylnej kanapy wraz z dwoma siłownikami gazowymi
materace zewnętrzne tylnej kanapy
fotel sternika ze składaną podporą
2 stopnie
okleina drewnopodobna w miejscu podparcia nóg sternika i pasażera
luk kabiny duży
drzwi przesuwne kabiny wraz z zamkiem
schowek na konsoli wykonany z przyciemnianej pleksi dla pasażera
listwa odbojowa z PCV wraz za zakończeniem ze stali nierdzewnej
ochraniacz pawęży PCV
zamek luku kotwicznego zamykany na klucz
gaśnica
drabinka kąpielowa teleskopowa
otwierany schowek na odbijacze i cabrio
rozkładane łóżko kabiny
Nowe! – oświetlenie LED pod stopniami w kokpicie

Pegazus 550 z wyposażeniem standardowym cena netto: 51 900,00 zł

Opcje wyposażenia dodatkowego :

- pełne cabrio
- mechaniczny układ sterowania ze sterociągiem
- hydrauliczny układ sterowania Ultraflex do 150 KM
- hydrauliczny układ sterowania Ultraflex do 115 KM
- stolik w kolorze pokładu wraz z nogą ze stali nierdzewnej
- radio Sony Marine USB/BT z czterema głośnikami
- lodówka jachtowa (kompresorowa, 12V, 30 l)
- 2 okna boczne kabiny
- 2 uchwyty na napoje
- system ogrzewania postojowego
- echosonda LORWANCE/SIMRAD
- magistrala NMEA 2000
- dodatkowa rozkładana tylna kanapa wraz z materacami
- kompas pokładowy
- instalacja wodna ze zbiornikiem 42L i prysznicem
- nierdzewny uchwyt na wędki z mocowaniem na relingu
- akumulator Marine
- system ładowania portowego z możliwością wyprowadzenia gniazda 230V na
łódź
- instalacja elektryczna z miejscem na dodatkowy akumulator + separator
ładowania Cyrix
- dodatkowy akumulator
- dodatkowe gniazdo zapalniczki 12V
- toaleta chemiczna w kabinie
- kotwica ze stali nierdzewnej wraz z elektryczną wyciągarką LOFRANS i
nierdzewnym łańcuchem
- kotwica ocynkowana wraz z elektryczną wyciągarką LOFRANS i ocynkowanym
łańcuchem
- 2 platformy rufowe
- pokład teakowy permateak
Uwaga: wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają 23 % podatku VAT
Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2018
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5600 zł
900 zł
3800 zł
2450 zł
900 zł
1700 zł
3300 zł
2400 zł
400 zł
8000 zł
wg modelu
wg modelu sinika
1900 zł
950 zł
1800 zł
250 zł
1000 zł
1900 zł
950 zł
1000 zł
450 zł
400 zł
6500 zł
4500 zł
2800 zł
wg ustaleń

