
Lengte:   7, 60   Rompkleur: Lichtgrijs  
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74029-323     12-22

Hugo de Vrieslaan 1
2341 NT  Oegstgeest

071-5 176 176
www.poelgeest.nl / jachthaven@poelgeest.nl

740
Basisprijs met Honda 250 pk met electronische 
motorbediening         €  69.429,=
Extra accessoires gemonteerd:
* Vaarklaarkosten: montage motor, hoofdschakelaar, accu, accubak, opbouw Honda 
   schakelhendel, schakel- en gaskabel           €         1.995,=
* Meerprijs binnenschaal lichtgrijs          €            900,=
* Luxury bekleding gewatteerd met ruitjes         €            800,=
* Zonnebedset             €    950,=
* Bunkussen             €   950,=   
* Deluxe pakket met Permateek: Permateek vloer en opstapjes, Permateek op zwemplateau
   en doorloop, Permateek op opstapklep bak- en stuurboord, Permateek op afdekrand op 
   voordek, LED navigatieverlichting in de boeg, rondom schijnend LED toplicht, 
   automatische bilgepomp, schakelpaneel op console met 12 Volt aansluiting      €        6.995,=
* Permateek voordek             €        1.895,=
* Buiskap met rvs frame met achterzeil afsluitbaar en uitritsbaar voorraam        €        4.500,=
* Glass in cockpit Garmin 9 touch (motorgegevens/navigatie/diepte)          €        2.795,=
* Audio uitbreiding Glass in cockpit met 4 x 160 watt led speakers met versterker         €        2.450,=
* LED licht pakket (onderwater verlichting en led lampjes in inserts)          €        1.495,= 
* Rvs zwemtrap geïntegreerd in zwemplateau             €           795,=
* Electrische ankerlier op 12V            €        2.195,=
* Rvs anker en 30 meter ketting            €        1.395,=
* Carbon pakket (carbon stuur, carbon wrap console en carbon wrap inserts)      €           995,=
* Twee bovenlader koelkisten                €        3.190=
* Hekdouche met 40 liter tank en electrische pomp         €           895,=
* Tweede accu  met diode brug            €           795,=      
* Vetus boegschroef 45 kgf            €        3.550,=   
* Hydraulische besturing            €        1.550,=
* Verhoogd zitkussen bestuurder met vier rvs bekerhouders        €   325,=  
* Antifouling systeem 5 lagen incl. epoxy onderlaag         €        1.550,=   
* SCM gekeurd buitenboordmotorslot           €   145,=  
* Poelgeest afleverpakket: drie stootwillen, twee landvasten, vier zwemvesten,
   naam/thuishaven/registratie op de romp en 100 liter benzine       €    595,=
        Maxima adviesprijs €   113.129,=
        


