Standaard is de Pura Vida 650 Dieselsloep uitgevoerd met:
16 pk vetus 2 cilinder dieselmotor.
Romp en dek kleur: gebroken wit ral 9001.
kussenset 6cm dik in Silverguard
Stuurconsole met stuurkabelbediening en 50 cm stuurwiel.
80 mm kabelaring.
Luxe kussenset 7cm dik uitgevoerd in markalux (kleur naar keuze).
Lijst van flexiteak boven de kabelaring
Handlenspomp
4 ruime opbergvakken onder de kuipbanken.
Navigatieverlichting: wit rondschijnend licht met zwarte voet.
Hoofdstroomschakelaar.
Isolatie in de motorkist.
Wierfilter t.b.v. het koelwatersysteem
Watergesmeerde schroefas.
40 liter dieseltank met vulopening op het voordek.
Accubak met 50 amp accu.

Standaard vaarklaar voor:
Prijslijst 1 oktober 2021
Alle prijzen zijn inclusief 21 % btw.
Wijzigingen in prijs en uitvoeringsveranderingen voorbehouden.
Prijzen zijn af werf te Franeker.

Rvs boegstrip met traileroog.
2 x rvs kikker groot.
4 x rvs fenderhaak.
Brandblusser.
Fire port in de motorkist.
Vlaggenstok met vlag en houder.
2 fenders en 2 landvasten.
20l diesel bij aflevering.

€ 37.900,00

Opties:
Meerprijs per ralkleur
Hydraulische besturing.
Toilet ( porta Potti )
Boegschroef 25 kgf.
Extra 12 volt aansluiting op de stuurconsole.
Navigatie verlichtingspakket ( luxe verlichting. )
Luxe binnenverlichting led.
Compressor koelkast met 2e accu.
Dual radio met 2 speakers
Tankmeter op stuurconsole.
Rvs zwemtrap met 4 treden.
Rvs railing op het voordek en achterdek.
Rvs railing op de stuurconsole.
Flexiteek op de kuipvloer, motorkist en instaptreden.
Flexiteek op het voordek en achterdek.
Flexiteek op het roer.
Flexiteek op de kuipvloer, motorkist en instaptreden met lijfhout.
Flexiteek op het voordek en achterdek met lijfhout.
Tafel incl. poot.
Zonnebed met lattenbodem en kussens.
88 mm kabelaring met kopleguaan.
Buiskap met een schuine achterkleed en zware rvs beugel.
Buiskap met een hoog achterkleed en zware rvs beugels. ( de schuine tent vervalt )
Verduisterings gordijnen voor en achter.
Biminitop met hoes en rvs beugel.
Luxe kussenset hoogwaardig uitgevoerd in kleur naar keuze.
1 laag primer en 2 lagen antifouling (sikkens).
Luxe waterlijn in kleur naar keuze.

Prijs
€ 550,00
€ 1.430,00
€ 250,00
€ 3.310,00
€ 170,00
€ 450,00
€ 790,00
€ 2.050,00
€ 750,00
€ 320,00
€ 590,00
€ 975,00
€ 220,00
€ 3.150,00
€ 1.650,00
€ 500,00
€ 4.283,00
€ 2.178,00
€ 590,00
€ 1.160,00
€ 790,00
€ 2.290,00
€ 3.200,00
€ 500,00
€ 1.880,00
€ 1.400,00
€ 1.325,00
€ 375,00

Meerprijs vetus 27 pk 3 cilinder.
Meerprijs vetus 33 pk 4 cilinder.
Meerprijs vetus 42 pk 4 cilinder.

€ 2.250,00
€ 3.990,00
€ 6.400,00

Pura Vida Boats
8801 JW Franeker
Tel. 0517-391673
E-mail: info@puravidaboats.nl
website: www.puravidaboats.nl

