
Benny  +46 (0)70 644 21 10
Jessica  +46 (0)70 668 77 13

princessyachts.se

Utrustningslistan antages vara korrekt, men vi reserverar oss för felaktigheter och båten säljes med utrustning ombord.

Nord West 355 Flybridge

NAVIGATION & MANÖVRERING
Raymarine 127 touchplotter inne 
och Raymarine 125 touchplotter 
på fly montereades 2015. För den 
äldre Simrad navigationsutrust-
ningen ansvaras ej; tex finns en
Simrad autopilot AP20 inne, men 
display på fly ur funktion etc.
2 x Simrad VHF 8300
Magnetkompass
Defroster/gångvärme
Trimplan
Strålkastare
Bogpropeller

NYARE FLYBRIDGEDESIGN
Targabåge i glasfiber
Nya designen på instrumentpanel
Två blå stolar (nya -04)
L-soffa i blå kapellväv o teakbord 
(nya -04)
Stege till fly med krokar

EXTERIÖR
Kapell sittbrunn, flybridge och 

frontrutor (blått)
Teakdäck komplett
Ankarspel akterut med fjärrkon-
troll och 15 kg ankare
Dusch på badplattform (k/v)
Däcksspolning med färskvatten
Sittbänk i teak i cockpit med blå 
dyna
Stävstege
Utombordarfäste

INTERIÖR
Bäddbart i salongsoffan med 
sänkbart bord och dyna
Löstagbara mattor
Gardiner vita m. blå kant (nya 04)
Bäddmadrass i förpik+midkabin
Corianbänkskiva i pentry, grå
Kylskåp (80 L)
Kyl- och frysbox (40 L)
Köksfläkt
Gasolspis med ugn två plattor
Dubbel diskho (k/v) m lock
Nord West servis (8 personer)
CD-stereo med 6 högtalare

Klocka, barometer och hygrome-
ter i mässing
WC med elektrisk spolning

ÖVRIGT
Landström och laddare 50 A 
med inverter 1,5 kW
Dieselvärmare
El länspumpar och handlänspump
Varmvattenberedare 40L
Alla tankar i syrafast rostfritt stål
Holdingtank med el. tömning och 
däckstömning
Förtöjningsutrustning
Hydraulik för öppning av två mo-
torluckor

Digitala displayer i varvtalsklockor 
ur funktion (dock fungerar de 
analoga varvtalsklockorna)

Motorer 2 x Volvo Penta KAD44 (260 hk) ~1030h

Årsmodell 2001

Byggnr / HIN NW355-053 / SE-NWY35553I001

Pris 1.425.000 SEK inkl moms

L.Ö.A. x Bredd x Djup 10,8 x 3,4 x 1,1 m

Bränsletankar 790 L

Vattentank 340 L

Septiktank 125 L

Kabiner / Bäddar / WC 2 / 4+2 / 1


