
UTRUSTNINGSLISTA	  BAVARIA	  30,	  ÅRSMODELL	  2005	  

Hemmahamn	  Vänern	  tom	  2013,	  from	  2014	  Hunnebostrand	  

Vinterförvarad	  inomhus	  

Har	  aldrig	  varit	  uthyrd	  

2	  ägare	  inkl	  nuvarande	  

Längd	  9,45,	  Bredd	  3,29,	  Djupgående	  1,85	  

Motor	  Volvo	  Penta	  MD2020,	  19hk,	  sötvattenkylning	  

Fullattestor	  med	  lazyjacks.	  	  

Rullgenua,	  2008,	  segelduk	  i	  pentexlaminat	  

Bomkapell	  och	  strumpa	  till	  rullgenua*)	  

Rodkick	  med	  gasfjäder	  

	  

Raymarine	  Tridata	  med	  logg	  och	  ekolod	  

Raymarine	  vindinstrument	  

Raymarine	  VHF	  med	  antenn	  i	  masttoppen	  

Raymarine	  Autopilot	  

Stereo/CD/aux	  med	  högtalare	  i	  salong	  och	  sittbrunnen	  

Solcell	  50W	  på	  stolpe	  i	  akter	  inkl	  regulator	  

Landström	  230V	  

	  

Sprayhood	  och	  sittbrunnskapell	  

Teak	  i	  hela	  sittbrunnen	  inkl	  durk	  

Vikbar	  ratt	  

Stävstege	  

Ankare	  i	  akter	  med	  ankarband	  på	  rulle	  inkl.	  kätting	  behållare	  

Ankare	  i	  fören	  med	  15m	  kätting	  

Epoxybehandlad	  innan	  båten	  sjösattes	  första	  gången	  

Extra	  knapar	  midskepps	  

	  

Spis	  med	  ugn	  

Stort	  kyl	  

Blå	  klädsel	  på	  dynor	  

Tjock	  bäddmadrass	  i	  akterkabinen	  samt	  förpik	  (extra	  iläggsskiva	  i	  förpik	  för	  ökad	  längd	  på	  kojer)	  

Varmvattenberedare	  via	  motor	  eller	  landström.	  Ny	  beredare	  (rostfria	  rör)	  2013.	  

Varmvattendusch	  på	  badbryggan	  

Varmvattendusch	  med	  utsugspump	  på	  WC	  

WC	  med	  septitank,	  förberedd	  för	  däckstömning	  

Ebersprächer	  dieselvärmare	  med	  4	  utblås	  i	  alla	  kabiner	  

	  

Div	  förtöjningstampar,	  fendrar	  mm.	  

	  

	  

	  



Uppgifterna	  på	  utrustningslistan	  är	  lämnade	  av	  båtens	  ägare.	  Båtagent	  har	  inte	  haft	  möjlighet	  att	  gå	  
igenom	  utrustningen	  detalj	  för	  detalj,	  uppgifterna	  förväntas	  vara	  korrekta	  men	  kan	  inte	  garanteras	  av	  
Båtagent.	  

	  

Fri	  prövningsrätt	  gäller	  vilket	  innebär	  att	  säljaren	  har	  rätt	  att	  välja	  vem	  som	  skall	  förvärva	  båten	  
oaktat	  vilka	  bud	  som	  kommer	  in.	  

	  	  

Säljes	  genom	  Båtagent	  Sverige	  www.batagent.se	  

Caj	  Britschgi,	  caj@batagent.se,	  mob:0703-‐481214	  

	  	  

	  	  

	  	  

	  

	  


