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Princess V39

NAVIGATION & MANÖVRERING
Joystick
Bogpropeller
Kartplotter Raymarine e125
Logg/lod
VHF
Fällbart teaksteg vid förarplats 
Intervall på vindrutetorkare
Defroster/gångvärme
Strålkastare
Kompass
Trimplan

EXTERIÖR
Mörkblått skrov 
Elektrisk kapelltak
Öppningsbart sidofönster
El ankarspel med fjärr och rostfritt 
Delta-ankare i fören
El ankarspel med fjärr och 20 kg 
rostfritt Delta-ankare och 50 blyad 
lina i akter
Blått sittbrunnskapell med ståhöjd
Kapell till frontrutor

Antireflexskydd bakom vindrutan
Teakdurk på badplattform och i 
sittbrunn
Skandinavisk öppnad pulpit med 
peke och stävstege
Wetbar med el grill, ho och kylbox
Vita LED lampor vid durk i sittbrunn 
och badplattform
Undervattensbelysning under bad-
brygga, vita
Elektrisk luftpump i fenderutrymme
Dusch på badbrygga
Bäddbar soffa i sittbrunn med ned-
fällbart bord 
Teak i sittbrunn och på badbrygga 
Dimmer till belysning i sittbrunn
Dynor i sittbrunn i blå Sunbrella

INTERIÖR
Inredning i black valnöt 
Durk i valnöt i salong
Delbar bädd i midkabin
El. toalett 
Duschkabin

Princess servis
Gasolspis och spisfläkt
Kombiugn/mikro
Kylskåp med frysfack
Gasolspis med köksfläkt
Dimmer till belysning i salong
Bäddbar soffa i salong med nedfäll-
bart bord 
28 tums TV med DVD i salong
Fusion stereo/radio i salong med 
högtalare i salong och sittbrunn
Grå dynor i salong och kabiner

ÖVRIGT
Kontinentala 220V-uttag (svenska)
Varmvattenberedare
Dieselvärmare Eberspächer med 
utblås även i sittbrunn
Laddare/landström
Generator Onan 4 kW
220V inverter
Septiktank med el+däckstömning
2st extra batteri 120Ah
Förtöjningsutrustning

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

Motorer 2 x Volvo Penta D6 (330 hk) drev ~266h

Årsmodell 2013

Byggnr/Skrovnr V39079/GB-PYI39079E313

Pris 3.495.000 SEK inkl moms

L.Ö.A. x Bredd x Djup 12,98 x 3,81 x 1,02 m

Vikt 9.9 ton

Bränsletank, ca 730 L

Vattentank, ca 332 L

Septiktank, ca 100 L

Kabiner/Bäddar/WC 2 / 4+2+2 / 1


