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president 57, $ 145,000
Seller Info
Name:
E-mail:
First Name:
Last Name:
About Us:

Phone:
Additional
Email:
Country:
City:
Address:

murat şahin
mrtshn2000@gmail.com
murat
şahin
teknem var satmak istiyorum
siteniz aracılığıyla satabilirsem
memnun olurum
+90 (532) 694-9995
mrtshn2000@gmail.com
Turkey
mugla
netsel marina marmaris

Listing details
Reference Number:

YS625593

Common
Title:
Title:
Condition:
Price:
Built:

president 57
president 57
Used
$ 145,000
1987

Additional information
Motor type:
Additional
information:

DETROİT
Ruhsatta 57 feet olan
teknemiz platformla
birlikte 18,50
metredir.2012 den beri
bizde olan tekne daha
evvel 20 yıl eski
Başbakalarımızdan
birinde idi dolayısıyla çok
iyi bakılmış bir tekne
bizden öncede bizdede
her yıl karada bakımı
yapılmıştır. 2 adet detroit
650 lik dizel motor vardır
2011 yılında komple
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bakımdan geçmiştir.İki
adet onan jeneratör ( 17,5
ve 11,5 kw lık )
vardır.Merkezi sistem
klima sıfırdan faksızdır.
Bütün vana ve egzos
nargileleri bu sen
yenilenmiştir.Mutfakta 2
adet buzdolabı ,bulaşık
makinesi ,mikro dalga
fırın,set üstü ısıtıcı, fly
brigge de bir adet mini
buzdolabı ve buz yapıcı
vardır.İki adet çift kişilik
master cabin, bir adet 2
yataklı misafir kabini ön
tarafta iki kişilik personel
kabini vardır.3000 w lık
invertör sistemi
vardır.salonda tv
,prejöktör ve ses sistemi
vardır.
Motor iki adet detroit 650
diziel motorları , iki adet
1875 lt'lik mozot tankı,
1200 lt'lik temiz ve 1000
lt'lik pis su tankı vardır.12
ve 220 volt hidrofor
sistemi ve su ısıtıcı
sistemi vardır.Ayrıca
salondaki koltuklardaki
kumaşlar 2 sene yerdeki
halılar bu sene
yenilenmiştir.
Tekne 3 seneden beri
netsel marmaris
marinadadır havuzun
yanındadır görmek
isteyenler rahatlıkla
görebilir.Daha fazla
fotograf isteyenlere
mail'le yollarım saygılar.
Not:Teknenin 24.08.2016
tarihine kadar netsel
marinada kontratı vardır.
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Location
Country:
City:
Address:

Turkey
MUGLA
NETSEL MARİNA
MARMARİS
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