PROTON 26

STANDAARD PRIJS

€ 43.350,inclusief btw

INCLUSIEF

AANDRIJVINGEN

Inbouw brandstoftank 100 liter

60 pk outboard motor 		

€ 9.000,-

Standaard set zit– en rugkussens

100 pk outboard motor 		

€ 13.800,-

Console met monokabelbesturing + stuurwiel 70 cm

150 pk outboard motor 		

€ 17.000,-

Rubber stootranden 100 mm

Montage benzinemotor,
accu, klokken en schakelaars 		

€ 1.900,-

Elektro motor Epropulsion
navy 6.0 evo 				

€ 3.950,-

Lithium Iron Phosphate
accu 8960 Wh / 175 Ah 		

€ 4.900,-

Lithium Iron Phosphate
accu 2048 Wh / 40 Ah (reserve accu)

€ 1.900,-

Mastervolt EasyView 5
(uitlezen en schakelen/instellen)

€ 850,-

Mastervolt acculader
mass 48/25 MB 			

€ 1.560,-

Montage elektromotor, accu,
lader, besturing en schakelaars

€ 1.900,-

Vlaggenstok houder
Afsluitbare luiken
Zelflozende kuipvloer
1 stuks anode
Geïntegreerd sleepoog
Zwemplateau
4X Rvs klap bolder
4x bekerhouder
Brandblusser 2kg

STARTPAKKET EN LEVERING
Vaarklaar pakket met
2x fenders en 4x landvasten

€ 125,-

Anker met ankerlijn

€ 150,-

Levering door heel Nederland

€ 500,-

KUSSENS EN DEKBEKLEDING
Meerprijs luxe kussen set
(voorzien van ruitjes patroon)

€ 1.500,-

Kussen t.b.v. zonnedek

€ 500,-

Hoogwaardig composiet teakdek
incl lijfhout

€ 4.950,-

BY NOVA BOOTSERVICE

PROTON 26
TECHNIEK

EXTRA
OPTIES
COMFORT

Stereo marine installatie bluetooth
met 2 stuks speakers

€ 1.250,-

Beklede armsteun met 2 stuks
rvs bekerhouders

€ 195,-

6 extra speakers en 1 subwoofer

€ 1.200,-

Extra Rvs bekerhouder per stuk

€ 95,-

Boegschroef

€ 3.100,-

Buiskap met 2 beugels en schuin afdekzeil

€ 3.500,-

Hydraulische besturing

€ 1.400,-

Isolatie in motorruimte

€ 350,-

Afsluit doek voor buiskap
(recht naar beneden)

€ 500,-

Walstroom aansluiting incl acculader
12V / 10A incl kabel en doorvoer

Biminitop

€ 2.000,-

€ 1.350,-

Inbouw koellade c.a. 30 liter

€ 1.350,-

Afdekhoes voor de stuurstand

€ 450,-

Aluminium tafel

€ 750,-

7x led verlichting in kuip en onder
console / RGB incl. bedieningspaneel

€ 700,-

Navigatie (neon led) verlichting in romp
incl toplicht

€ 550,-

Buitendouche met rvs watertank
120 liter en waterpomp

€ 1.100,-

Toilet (poti poti)

€ 225,-

Rvs uitschuifbare zwemtrap,
gemonteerd onder het zwemplateau

€ 800,-

Rubber stootrand 52mm op
buitenzijde romp

€ 955,-

Dubbele accu 105Ah en startaccu
105Ah met accuscheider

€ 1.500,-

Draadloze dodemansknop incl montage

€ 500,-

12v USB / stopcontacten per stuk

€ 95,-

SCHILDERWERK / WRAPPING
Wrappen romp tot aan de waterlijn
(lasnaden blijven blank)

€ 2.350,-

Wrappen onderzijde van de zitbanken
(lasnaden blijven blank)

€ 1.450,-

Wrappen stuurstand
(lasnaden blijven blank)

€ 600,-

Compleet casco gespoten in epoxy
(geen plamuurwerk) Prijs op aanvraag

Op aanvraag

Compleet casco gespoten en
strak geplamuurd Prijs op aanvraag

Op aanvraag

Onderwaterschip voorzien van epoxy
en antifouling

€ 1.500,-

Luxe waterlijn

€ 600,-
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