ANTARES 8

Info
Benteau Antares 8 ble lansert under Båter i Sjøen messen høsten 2016. Med 40 års erfaring har Beneteau skapt seg et solid rennome for
sine båter. Disse kvalitetene ligger til grunn for denne båten! Den er bemerkelsesverdig godt utstyrt og er smart utformet. Dette resulterer i
Antares 8, der småbåt møter cruisingbåt. I 2019-sesongen vil stripene langs båten være grå/sorte.
Se Flyer modellene fra Beneteau
Se alle motorbåtene fra Beneteau

Teknisk
Stammelengde motor

XL

Lengde (cm)

823

Godkjent for inntil HK (hk)

200

El. opplegg

12V

Standardutstyr

Utstyr inkl. i "Norsk Versjon" utover standard: Exteriør puter.
Cockpit bord. 2 koppholdere i cockpit. Dusj i cockpit. Glassfiber
badeplattformer inkl badetrapp på høyre plattform. 2 ventiler til å
åpne i kabin og på toalett. Gardiner til styrehus og takluke. Separat
toalettrom med sjøvannstoalett og septiktank. Cockpit salong med
puter som kan gjøres om til solseng. Ekstra putesett for å lage
seng i salongen. 42 ltr. Kjøleskap i salong. Gass kokeapparat med
opplegg til gassflaske ute i cockpit. Stor skyveluke på kabin tak
som kan åpnes. Rigging for Suzuki motor med elektronisk gir/gass
(SPC). Vindusvisker nr. 2 og spyling (En visker er std).

Bensintank (liter)

280

Bredde (cm)

279

Godkjent for antall personer (stk)

9 personer

Vekt (kg)

1985 (uten motor)

Ekstrautstyr

Øvrig tilleggsutstyr som elektronikk, kalesje, varme osv leveres av
lokal forhandler.

Veiledende pris fra: 713.000,Norsk utstyrspakke til en verdi av kr 124.800 er inkl i prisen. Veil. pris gjelder fra 01.11.2019.
Inkluderer Suzuki DF200APX m/ Nordic pack og digital rigging.
Pris med Suzuki DF250APX m/Nordic pack og digital rigging kr 748 000,-.
Pris med Suzuki DF200APX m/ Nordic pack og digital rigging og utv. styreposisjon: kr 752 000,-.
Pris med Suzuki DF250APX m/ Nordic pack og digital rigging og utv. styreposisjon: kr 787 000,-.

Lokal frakt og leveringsomkostninger kan tilkomme.

