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Bavaria 37 Cruiser

1.405.313,00 DKK

Specifikationer
Katalog nr.

BK0075

Årgang

2023

Søsat 1. gang
Længde

11,30 m

Bredde

3,67 m

Vægt

7.000 kg

Dybdegang (min/max)

1,63 / 1,95 m

Motorfabrikant

Yanmar

HK
Timetal

0

Brændstoftank

150 l

Vandtank

210 l

Antal kahytter/sovepladser

2-3 / 4-6

Ståhøjde

1,95 m

Byttebåd mulig

Ja

Beliggenhed

ab værft

Bavaria Cruiser 37

1.405.313,00 DKK

Beskrivelse

Finansieringsforslag

Bavaria Cruiser 37 er båden til familien der ønsker en rummelig og velsejlende båd med
plads og komfort til en overkommelig pris.Båden kan leveres i to udgaver: Med to eller tre
kahytter. For komplet udstyrs- og prisliste. Klik på prislisten ovenfor.Tre kahyts udgaven
med seks sovepladser er den perfekte båd til børnefamilien og to kahyts udgaven er
båden til seniorene der har behov for lejlighedsvis at have gæster med ombord. Begge
udgaver kan desuden leveres med en mulighed for at etablere yderliger to sovepladser i
salonen. Om læ har Bavaria Cruiser 37 en stor salon med vinkelsofa og et stort centralt
placeret bord. I SB side findes det veludrustede pantry med Gaskomfur, køleboks og vask
med koldt og varmt vand, samt godt med skabe og fralæggeplads. I cockpittet findes gode
stuverum til gods og grej

Tilbehør
Badeplatform, Badestige, Batterier, Kompas på styrekonsol, Batterilader, Bruser i cockpit,
Elektrisk lænsepumpe, Dækslys, Massivtræ på cockpitbænke, Skindbetrukket rat, For &
agterpulpit, Brøkdelsrig,Selden m/ storsejl, Gas pantry m/ ovn, Køleboks m/ kompressor,
Søtoilet, Toilettank m/søventil, Diesel & vandtankmåler, Eltavle m/ automatsikringer ,
Nedgangsdøre m/ plexiglas, Led lanterner, selvskødende spil, Furlex rulleforstag, Sejl fra
Elvstrøm, Danmark, Aluklamper, Manuel lænsepumpe, Søgelænder

Kan finansieres for kun

Kr. 11.827,00/md

Udbetaling

Kr. 351.328,00

Lånebeløb

Kr. 1.053.985,00

Oprettelsesomkostninger

Kr. 21.231,00

Hovedstol

Kr. 1.075.216,00

Pålydende variabel rente

5,93 %

Debitorrente, variabel, årlig

5,80 %

Tilbagebetalingstid

10 år

Samlet tilbagebetaling

Kr. 1.419.240,00

Heraf fradragsberettigede
renter i lånets løbetid

Kr. 344.024,00

ÅOP

6,35 %

Ekstraudstyr
Indgår i udstyrspakke
Sealing Ring 416033

Pris
0 DKK

Priserne på ekstraudstyr er baseret på montage på værftet i forbindelse med bygning af båden. Prisen på udstyr, der monteres efterfølgende hos Dansk Marine
Center, kan være højere.
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Der tages forbehold for specifikationsfejl og prisændringer. Alle priser er i danske kroner inkl. dansk moms på 25%.
Prisen på båden er ab beliggenhed, og evt. fragt skal derfor tilægges prisen. Denne Prisliste 2018/1 annullerer alle tidligere udsendte prislister

