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Phobos 29 — V 2018

Phobos 24,5 — VI 2019

Phobos 22 — V 2019

Phobos 21 — VI 2019

Phobos 18 — VII 2019

Długość.kadłuba: 6,63 m

Sze ro kość kadłuba: 2,51 m     

Zanu rze nie: 0,28 — 1,23 m     

Wyso kość masztu

(od KLW): 10,00 m     

Masa bala stu den nego: 250 kg     

Masa mie cza obro to wego: 85 kg     

Masa jachtu: ok. 1300 kg     

Wyso kość w kabi nie: 1,69 m     

Oża glo wa nie: 20 m2     

Liczba koi: 4

Cena 69600 PLN

 - stan dard śródlądowy -

Kolor: biały,

Wypo sa że nie dodat kowe:

buk HPL, rolki do pro wa dze nia kotwicy na kaczym dzio bie, miecz

łoży sko wany,  brama do  kła dze nia masztu, sztywny sztag, Lazy

Jack, dra binka rufowa, kabe stany falowe 2 szt., kabina WC, insta la -

cja audio: radio CD+ gło śniki, wszyst kie luki otwie rane, koja rufowa

i koja dzio bowa otwarte, insta la cja 220V, łado warka aku mu la tora,

insta la cja  wodna i gazowa, lodówka turystyczna.

Zapra szamy do sko rzy sta nia z oferty jach tów uży wa nych

Wiele modeli dostęp nych w dobrych cenach

Poma gamy rów nież w sprze daży jach tów uży wa nych, wypro du ko wa nych przez naszą stocz nię oraz przyj mu- 

jemy jachty w komis lub w roz li cze niu.

Szcze gó łowe infor ma cje doty czące cen oraz wypo sa że nia jach tów można uzy skać w biu rze firmy.

Naszym klien tom poma gamy uzy skać KREDYT LUB LEASING NA KUPNO JACHTÓW nowych i uży wa nych.

Jachty z oferty można rezer wo wać wpła ca jąc zada tek i ode brać we wrze śniu 2019

o szcze góły i cenę zapy taj w biurze
DALPOL YACHT  :  tel.+48 510 108 537, +48 506 506 704, biuro@dalpolyacht.pl

Outlet » Phobos 21 — VI 2019

MARYNISTYCZNE KLIMATY ... KUP DLA SIEBIE JACHT...

http://www.dalpolyacht.pl/pl
http://www.dalpolyacht.pl/en
http://www.dalpolyacht.pl/de
http://www.dalpolyacht.pl/pl
http://www.dalpolyacht.pl/pl
http://www.dalpolyacht.pl/pl/stocznia_producent_jachtow/dalpol-yacht-firma-wydarzenia/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/modele/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/outlet/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/uslugi/sklep-zeglarski-dalpol-yacht/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/czartery/czartery-jachtow/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/ue/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/kontakt/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/outlet/phobos-29-budowa-2018-nowosc-2/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/outlet/phobos-25-ex-2013-r/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/outlet/phobos-22-2/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/outlet/phobos-2116/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/outlet/phobos-1816/
http://czartery.dalpolyacht.pl/stoczniowa/pl/kontakt/
http://www.dalpolyacht.pl/wp-content/uploads/2016/07/Ph-21-1.jpg
http://www.dalpolyacht.pl/wp-content/uploads/2016/07/Ph-21-2.jpg
http://www.dalpolyacht.pl/wp-content/uploads/2016/07/Ph-21-wn.jpg
http://www.dalpolyacht.pl/wp-content/uploads/2016/07/Ph-21.jpg
http://www.dalpolyacht.pl/wp-content/uploads/2016/07/Ph-22-1.jpg
http://www.dalpolyacht.pl/wp-content/uploads/2016/07/Ph21-wn1.jpg
http://www.rest-hafty.pl/kategoria/marynistyka/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/outlet/


Czartery |  Polityka prywatności |  Mapa strony |  Kontakt
© DalPol 2001 - 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kanały: Fb  Yt  G+

Czartery jachtów na Mazurach:   www.czartery.dalpolyacht.pl

PARTNERZY

http://www.dalpolyacht.pl/pl/czartery/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/polityka-prywatnosci/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/mapa-strony/
http://www.dalpolyacht.pl/pl/kontakt/
https://www.facebook.com/dalpolyacht/
http://www.youtube.com/
https://plus.google.com/
http://www.czartery.dalpolyacht.pl/

