
 Formular comanda
 Motorboat Finval 685 Sport Angler

 Client:
 Numar comanda:
 Data comenzii:
 Data estimata de livrare:

 Dotari standard
 Chila sudata complet din aluminiu marin de 3mm ALMG4,5/5083
 Consola dubla cu parbriz
 Protectie cu vopsea de cea mai buna calitate AKZONOBEL
 Platforma fata si cockpit captusite cu vinyl marin
 Laterale si platforma spate captusite cu vinyl marin
 Rezervor de benzina din aluminiu de 250L, incorporat + Filtru benzina
 Spatiu depozitare pentru 4 lansete cu lungimea de pana la 2.75m
 Spatiu depozitare pentru lansete cu lungimea de pana la 2.2m, organizatoare pentru momeli
 Compartimentul de depozitare pentru scaunul de pescuit și pedala de picior pentru motor
 Pupa livewell de plastic  cu oxiginator, cu dublu-circuit de 130 litri
 Prora livewell  de plastic cu oxiginator cu un singur circuit de 110 litri
 Două scaune BassBoat
 Două scaune Premium, pe suport pneumatic Shockwave S5
 Scaun tip sezut bicicleta pe suport pneumatic
 Două baze pentru scaune de tip bicicleta, pupa și prora 
 2 prize din plastic de 12V pe consolă, tribord & babord
 Compartimente de depozitare iluminate, uscate, spațioase, echipate cu sistem de drenaj și sistem de 
 4 tacheti încastrați, din oțel inoxidabil
 Pregatire pentru instalarea: sistem audio,sonar,motor electric sau ancora electrica
 Iluminare LED a bordului si torpedoului
  Închideri din oțel inoxidabil pentru toate compartimentele de depozitare
 Husa impermeabila, rezistenta la UV cu capse, culoare neagra
 Volan din poliuretan Premium

Name Price, € Quantity Amount, €
 Motorboat FINVAL 685 Sport Angler 29 700,00 0 0,00
 Peridoc 1500kg LED 4 800,00 0 0,00

 Vesta de salvare Finval 155,00 0 0,00
 Trusă medicala portabila 35,0 0 0,00
 Extinctor P1 10,00 0 0,00

Total fara TVA, €: 0,00
Total cu TVA € : 0,00

Exterior
Culoare bordaj superior (AkzoNobel Colormap FD catalogue)
Culoare bordaj, lateral (AkzoNobel Colormap FD catalogue)
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