€ 75.500,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Jeanneau
€ 75.500,9.84 m
3.59 m
Polyester
2007

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Lighthouse Boating
Dorpstraat 31
B-8670 Oostduinkerke
0032473941759
www.LighthouseBoating.be

Omschrijving
'Jambo' combineert comfort en prestaties en is snel en wendbaar.
Ze is ontworpen om ?single-handed te zeilen.'Jambo' combineert
comfort en prestaties en is snel en wendbaar. Ze is ontworpen om
?single-handed te zeilen en is uitgerust met langere mast versus
diepgang om de prestaties nog meer te verbeteren.
Ze werd gebouwd in 2007 en werd meestal gebruikt als dagzeiler
voor clubregatta's. In 2018 kreeg ze een volledig onderhoud van
de romp, een nieuw epoxyscherm en antifouling laag werden
aanbrachten. Zo werd een preventieve anti-osmosebehandeling
gegeven. Het yacht heeft 8 slaapplaatsen verdeeld over een
voorhut, 2 achterhutten en een transformeerbare salon. Er is een

toilet met wastafel en geïntegreerde douche. De kombuis met
gasfornuis, oven, dubbele spoelbak, grote koelkast en
opslagruimte. Aan bakboord vindt u de dinette die gemakkelijk
plaats biedt aan 6 personen en kan worden omgezet in een
tweepersoonsbed. Aan stuurboord vindt u een bank en de
kaartentafel die achteruit kan geschoven worden om een ??extra
zitplaats te creëren.
Tuigage, zeilen, romp en motor zijn altijd professioneel
onderhouden.
te koop wegens tijdgebrek, ze is vaar klaar op een goede wasbeurt
na.

Basisinformatie
Merknaam :

Jeanneau

Model :

Sun Odyssey 36i Performance

Lengte (meters) :

9.84

Breedte (meters) :

3.59

Diepgang :

2.1

Algemene staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2007

Prijs :

75.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Materiaal Romp :

Polyester

Type Romp :

Rondspant

Stuurwiel of helmstok :

Stuurwiel

Hoogte :

16.75

Thuishaven :

In Verkoophaven

Land thuishaven :

BE

Motor
Merk :

Yanmar

Type :

3ym30

Vermogen (in PK) :

29

Aandrijving :

Shaft

Bouwjaar motor :

2007

Soort brandstof :

Diesel

Motoruren :

800

Inhoud brandstoftank (liters) :

130

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Windmeter :
Afstandsbediening :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

8

Aantal hutten :

3

Douche binnen :
Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Tuigage
Genua :
Gennaker :

