CENNIK NOWEJ ŁODZI MOTOROWEJ BARRACUDA 585
DAY CRUISER (SUNDECK)

Wyposażenie podstawowe łodzi Barracuda 585 DC SUNDECK:

























Kadłub z laminatu w kolorze białym. Kolor burty dowolny (na zdjęciach czarny)
Układ kierowniczy (Kierownica standard, przekładnia mechaniczna, sterociąg)
Owiewka z plexiglasu w ramie aluminiowej
Komplet koszy dziobowych ze stali nierdzewnej A4
Okna boczne z plexiglasu
Zejściówka z plexiglasu z zamkiem
Oświetlenie LED w kabinie
Tapicerka wewnętrzna
Tapicerka tył ( 3 oparcia i 3 siedziska ) Silvertex/Diamante
Półki w kabinie
Odpływ wody z kokpitu
Podstawa fotel zwykła z regulacją wysokości
Fotel kierowcy ( Silvertex/Diamante)
Pompa zęzowa
Listwa odbojowa
Zakończenia listwy odbojowej - nierdzewne
Korek spustowy
Komplet knag: przód x 2, tył x 2.
Tylny schowek zamykany
Luk dziobowy z odpływem
Ochraniacz pawęży (klin)
Spust wody z komory silnika
Pokład dziobowy z eco teaku
Schodki z eco teaku

Barracuda 585 DC z wyposażeniem standardowym cena netto: 58 800,00 zł

Opcje wyposażenia dodatkowego :
































Hydrauliczny układ steruący do 115 kM
2450 zł
Hydrauliczny układ sterujący do 150 kM
3550 zł
Kierownica Baltic Sport
500 zł
Kierownica drewniana
900 zł
Podstawa regulowana sternika – przód/tył ( manualnie) + regulacja góra/dół (
pneumatycznie)
750 zł
Fotel pasażera
1400 zł
podstawa do fotela pasażera do wyboru:
- standardowa mechaniczna
300 zł
- pneumatyczna
950 zł
Tapicerka dziobowa Silvertex/Diamante ( Sundeck)
750 zł
Eco teak w kokpicie
1650 zł
Eco teak z tyłu
950 zł
Luk wejściowy (szkło hartowane)
950 zł
Panel przełączników – 350 zł
Lampa topowa – 250 zł
Oświetlenie nawigacyjne – 600 zł
Drabinka – 700 zł
Bakisty w kabinie ( maksymalnie 2 szt. )
200 zł/szt.
Rolka dziobowa
300 zł
Układ paliwowy ( Kompletny, Zbiornik 192 litry )
4100 zł
Prysznic ( Kompletny, Zbiornik 50l )
2300 zł
system ogrzewania postojowego
8000 zł
system ładowania portowego
1900 zł
Echosonda Lowrance Elite 5 Ti + czujnik Total Scan
3950 zł
Echosonda Lowrance Hook 5 + czujnik Down Scan
2900 zł
magistrala NMEA 2000 do echosondy z montażem
1 940 zł
radio Lowrance VHF
1200 zł
dodatkowe gniazdo zapalniczki
450 zł
toalety chemiczna
350 zł
dwa uchwyty na napoje
300 zł
akumulator 100Ah (Marine)
870 zł
radio bluetooth Fusion z czterema głośnikami
2300 zł
radio FM/USB/MP3 z czterema głośnikami
1700 zł
Uwaga: wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają 23 % podatku VAT
cennik obowiązuje od dnia 01.01.2017 / dotychczasowe cenniki tracą ważność.

