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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  

Aron Borg 

Mail: aron@batagent.se   

Tel: 0708-79 00 02 

Motor 

o 2 x Volvo Penta D4-300  

o Joystickstyrning 

o Motorer och styrenheter uppdaterade till 

senaste mjukvaran  

o Volvo Penta interceptorer  

o Easy Connect för att visa motordata i 

plottern  

 

Skrov och däck 

o Kapell mörkgrått -2019 

o Lewmar ankarspel i aktern med 50 m 

blyad lina och 15 kg rostfritt Bruce samt 

fjärr -2019 

o Ankarspel i fören med ca 60 m kätting 

och Deltaankare samt fjärr 

o Fällbart teakbord i salongen  

o Nedsänkbart bord i sittbrunn 

o Valnötsdurkar i salongen  

o LEDljus i sittbrunn och badbrygga 

o Sökarljus  

o Tuta  

o Extra stor badbrygga med teak 

o Livflotte (ej ompackad) 

o Fendrar och förtöjningstampar  

 

El & Instrument  

o Förbrukningsbatterier samt startbatteri och 

batteri till ankarspel i fören bytt 2019 

o 12” Garmin plotter (1222 touch) med 

Platinum 3D-kort (VEU042R-Oslo to 

Trelleborg) -2019 

o Stereo med Bluetooth samt lite bättre 

högtalare i sittbrunnen -2019 

o Autopilot Raymarine 

o Logg/Djup Raymarine 

o VHF Raymarine 

o Inverter för att se på TV mm. 

o Landström och batteriladdare 

o Zinksaver (skyddar båten och andoderna 

framförallt vid laddning) 

 

Komfort  

o Värmare Eberspächer D4+ med utblås i 

alla hytter även i sittbrunn -2019 

o TV 24” Samsung med Glomex 

satellitantenn 

o Toalett med däckstömning samt tömning i 

havet 

o Gasolspis med ugn 

o Kylskåp med frysfack i pentry och 

sittbrunn  

o Dusch i badrum (separat kabin) och på 

badplattform 

o Varmvattenberedare  

o Porslin, glas, bestick mm. 

o Bäddsats till akterkabin, bildar 3 m bred 

dubbelsäng 

Bäddsats till aktersoffa, bildar en stor 

solbädd 

 

Övrigt 

o Flytvästar  

o Livselar 

o Nödljuspaket

 

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.
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