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Bavaria C50

3.514.688,00 DKK

Specifikationer
Katalog nr.

BK0607

Årgang

2023

Søsat 1. gang
Længde

15,39

Bredde

5,05

Vægt

15490

Dybdegang (min/max)

1,85/2,70

Motorfabrikant

Yanmar 4JH80

HK

80

Timetal

0

Brændstoftank

250

Vandtank

650

Antal kahytter/sovepladser

3/6

Ståhøjde
Byttebåd mulig

Ja

Beliggenhed

Ab værft / NY båd

Bavaria C50

3.514.688,00 DKK

Beskrivelse

Finansieringsforslag

Med den nye C-serie har Bavaria skabt en ny standard på serieproducerede sejlbåde –
en standard der kun var forbeholdt Superyachts. Med en højt avanceret konstruktion og
anvendelse af de nyeste produktions- teknologier har man fået en bådserie med et højt
og bekvemt fart potentiale som ikke tidligere er set.C50 findes i to grundudgaver, Holiday
og Style. Holiday er først og fremmest tiltænkt som en charter båd, mens Style er den
luxuriøst udstyrede version for komfort og tursejlads.Bavaria C50 kan konfigureres i 10
forskellige indretningsvarianter med 3–5 kahytter og en "garage" for en gummibåd hvis
man ønsker dette, samt en crew cabin helt ude i stævnen. Med et areal tæt på 70m3 giver
C50 overvældende god plads til den store familie eller parret der lejlighedsvis skal have
gæster med på tur. Bådens teknik er helt up-to-date – bl.a. styres en lang række af
bådens funktioner via det nye elektroniske Navi-up betjeningspanel.

Tilbehør
Toilettank, Lænsepumpe, Dusch, Badeplatform, Badestige, 220V landstrøm, Batterier,
Teak på kistebænke, Batterilader, Trykvandssystem, Vandvarmer, Cockpitbord , Rodkick,
Rustfri fortøjningsklamper, Sejl fra Elvstrøm, Danmark, Teak på badeplatform, Køleskab,
Manuel lænsepumpe, 2 x agterkabine, 2 x styrepidestal, Kortbord, Separat bruseniche,
Led loftsbelysning, Opbevaringskab for sejl, Agterstagsstrammer, mekanisk, Rustfrit anker
med ankerrulle, Opbevaringsrum under cockpit, Queensize dobbeltseng, Teak i cockpit

Kan finansieres for kun

Kr. 29.498,00/md

Udbetaling

Kr. 878.672,00

Lånebeløb

Kr. 2.636.016,00

Oprettelsesomkostninger

Kr. 45.595,00

Hovedstol

Kr. 2.681.611,00

Pålydende variabel rente

5,93 %

Debitorrente, variabel, årlig

5,80 %

Tilbagebetalingstid

10 år

Samlet tilbagebetaling

Kr. 3.539.760,00

Heraf fradragsberettigede
renter i lånets løbetid

Kr. 858.149,00

ÅOP

6,29 %
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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

