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Specyfikacja łodzi
Opis

1.

2.
3.
4. indywidualizacja: zaczepy do holowania łodzi + wzmocnienie kadłuba
5. indywidualizacja: zaczepy na odbijacze
6. Stolik teakowy
7.
8. Indywidualizacja tapicerki (tylna ławka w układzie "U")
9. Panel środkowy do tapicerki w kształcie "U"
10. Lampy burtowe pod linią wody - 4 sztuki, ze sterowaniem pilotem
11.
12.
13. Dodatkowe gniazdo 12V do wpięcia lodówki

Specyfikacja napędu
Opis

1.
2. Adaptacja podłogi - uszczelniona wyjmowana pokrywa
3. Panel statusu baterii
4. Chłodzenie komory ładowarek
5.
6. Gniazdo 230V

Zamówienie  na łódź z dn. 14.07.2021 
Flying Shark 5.7 Bowrider + silnik Torqeedo CRUISE 10 kW ( 6,3 KW z jedna 

baterią ) łodź  demonstracyjna 

Lp.
Flying Shark 5.7 Bowrider  - wersja wyposażenia Deluxe
- kadłub i pokład w kolorze Espresso Black - żelkot premium
- zabudowa pokładu wykonana z drewna teakowego
- trójczęściowa owiewka - z otwieranymi drzwiczkami, przyciemniana
- układ siedzisk typu L, z odwracanymu oparciami przednich foteli
- dwa wygodne siedziska dziobowe, tylna ławka rozkładana w leżankę
- panel rozdzielczy i listwy ozdobne: włókno węglowe + teak
- zamykany schowek podręczny w pulpicie
- odbojnica, okucie dziobu, cztery chowane knagi, drabinka kąpielowa - ze stali nierdzewnej
- chromowane okucia kadłuba
- mechaniczny układ kierowniczy z kierownicą Morosini
- pełna instalacja elektryczna z rodzielnią 12V, gniazdami 12V/USB, podświetlane nierdzewne włączniki
- klakson, oświetlenie kokpitu i nawigacyjne w technologii LED
- kokpit samoodpływowy, bloki niezatapialne, automatyczna elektryczna pompa zenzowa
Daszek słoneczny z Sunbrelli , chowany w kasecie
Pokrowiec portowy z Sunbrelli , dwuczęściowy

Przekładnia hydrauliczna Ultraflex

Podłoga z frezowanej pianki Vendeck - w kokpicie
Podłoga z frezowanej pianki Vendeck - w wanience silnika

Lp.
Torqeedo Cruise 10.0 + 1x bateria Power 48-5000  z ładowarką 

Ładowarka Victron do baterii 12V
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7.

Warunki płatności i dostawy
Warunki wydania łodzi :

Cena  gotowej do użytkowania Łodzi  z napędem  na dzień 14.07.2021       260 000,00 pln    
netto + podatek VAT 23%  centa brutto 319 800,00  pln . W cene nie jest wliczona 
przyczepa podłodziowa .

Przedmiotem nieniejszej oferty jest łódź demonstracyjna   data produkcji 2021                    
( zwodowana 1 czerwca br) 
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