Opties:

Standaard is de Pura Vida 700 Outboard Tender uitgevoerd met:
Polyester romp en dek uit sterk en duurzaam polyester.
Rompkleur: gebroken wit ral 9001.
Kleur bovendek: gebroken wit ral 9001.
Luxe stuurstand met 45 cm stuurwiel.
80 mm kabelaring met rvs spanner.
4 ruime opbergvakken onder de kuipbank.
Rubberen stootprofiel rondom het zwemplateau.
4 x rvs kikker groot.
4 x rvs fenderhaak.
Kussenset 7 cm dik in Silverguard.
flexiteak in de kuip en op de opstaptreden.
Brandblusser 2 kg.
1 laag primer en 2 lagen antifouling.

Standaard vaarklaar voor:

Meerprijs per ralkleur.
hydraulische besturing.
Luxe rvs stuurstand met 50 cm stuurwiel
Luxe stuurwiel in carbon
Boegschroef 25 kgf
12 volt aansluiting op de stuurconsole.
Tankmeter op de stuurconsole.
Electrische lenspomp.
Luxe led binnenverlichting
Verlichting stuur-, bakbboord en heklicht.
Dual radio met 2 speakers.
Koelkast en wasbakje met kookpit
Rvs strip rond het zwemplateau i.p.v het rubberen stootprofiel.
Rvs zwemtrap met 6 treden inklapbaar.
Rvs railing op voordek en achterdek.
Rvs handgrepen op de spiegel.
Rvs sierkap voor het wegwerken van de kabelaringspanners.
Luxe kussenset 8cm dik met voorgevormde kussens.
Zonnebed met lattenbodem en kussens
Tafel incl. poot.
Flexiteek op het voordek en achterdek.
Flexiteek op het zwemplateau en 2 treden met lijfhout.
Flexiteek op de kuipvloer, motorkist en instaptreden met lijfhout.
Flexiteek op het voordek en achterdek met lijfhout.
Buiskap met schuine achterkant en zware rvs beugel.
Buiskap met hoog achterzeil en zware rvs beugel.( schuine tent vervalt )
Verduisterings gordijnen voor en achter.
Biminitop met hoes en rvs beugel.

€ 26.900,00

Prijslijst 1 januari 2019

Pura Vida Boats

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Oostelijke Industrieweg 60

Wijzigingen in prijs en uitvoeringsveranderingen voorbehouden.

8801 jw Franeker
tel. 0517 39 16 73 Mobiel: 06 50 421 432

Prijzen zijn af werf te Franeker.

E-mail: info@puravidaboats.nl

Prijs
€ 550,00
€ 1.190,00
€ 1.790,00
€ 1.000,00
€ 2.650,00
€ 155,00
€ 290,00
€ 390,00
€ 790,00
€ 490,00
€ 750,00
€ 2.150,00
€ 845,00
€ 890,00
€ 1.395,00
€ 525,00
€ 490,00
€ 1.400,00
€ 895,00
€ 695,00
€ 1.250,00
€ 950,00
€ 1.250,00
€ 2.100,00
€ 2.200,00
€ 3.300,00
€ 450,00
€ 1.750,00

