
T51

CENA BAZOWA
(bez wyposażenia dodatkowego)

 Uttern T51 z podstawowym wyposażeniem
netto: 13 119,00 EUR

brutto: 16 136,37 EUR

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

PAKIETY & EDYCJE

 Pakiet Elektroniczny 1 314,01 EUR

 Pakiet Premium 1 141,30 EUR

KADŁUB I POKŁAD

 Dziobowy pokład słoneczny (pakiet) 0,00 EUR

 Podłoga z pokładem Flexi-teek 2G 354,51 EUR

KOKPIT

 Stolik w kokpicie (pakiet) 0,00 EUR

 Maszt narciarza (pakiet) 0,00 EUR

STERÓWKA

 Vessel View LINK 263,61 EUR

 Nawigacja / Echosonda 7'' SIMRAD NSS Evo3 Wi-Fi (pakiet) 0,00 EUR

 Stereo FUSION Bluetooth & Głośniki (pakiet) 0,00 EUR

 DAB - Przetwornik stereo do radia z anteną (pakiet) 0,00 EUR

ELEKTRONIKA I MECHANIKA

 Wycieraczka szyby (pakiet) 0,00 EUR

 Activ Trim - Mercury (automat trymu silnika) 336,33 EUR

 Mercury TDS - (System Anty Złodziej) 299,97 EUR

DODATKI

 Zestaw cumowniczy z logo (odbijacze z pokrowcami, cumy) 118,17 EUR

PLANDEKI & ZADASZENIE

 Daszek bimini z burtami (zamykany) 970,61 EUR

 Plandeka cumownicza na płasko 346,43 EUR

OSPRZĘT SILNIKOWY (ZABURTOWE)



 EFI Analogowe zegary & Hydrauliczne sterowanie 553,75 EUR

 EFI Cyfrowe zegary & Mechaniczne sterowanie 402,50 EUR

 EFI Cyfrowe zegary & Mechaniczne sterowanie 956,25 EUR

SILNIKI

 Mercury ELPT 50 EFI 5 362,50 EUR

 Mercury ELPT 60 EFI 5 818,75 EUR

 Mercury ELPT 80 EFI 7 862,50 EUR

 Mercury EXLPT 100 EFI 8 500,00 EUR

CENA KOŃCOWA
(z wyposażeniem dodatkowym)

Cena netto: 13 119,00 EUR

Cena brutto: 16 136,37 EUR

Wyposażenie należące do wybranych pakietów należy sprawdzić w stronie produktowej jachtu, klikając przycisk na górze "zobacz szczegóły". 

 

Jeżeli nazwa wyposażenia zawiera w nazwie " / (pakiet)" oraz cenę "0,00 EUR" oznacza, że można ją wybrać tylko i wyłącznie w odpowiednim

pakiecie. 

 

Jeżeli opcja wyposażenia jest możliwa (posiada cenę) do zaznaczenia osobno, bez pakietu jak i zaznacza się po wyborze pakietu, ozacza, że

część dostępna jest bez / jak i w pakiecie do wyboru.

1. Wszelkie ceny podane w konfiguratorze są standardowo cenami netto, chyba, że wskazane inaczej

2. Cena jachtu z silnikiem Mercury zawiera autoryzowany montaż i przegląd zerowy silnika (PDI)

3. Cena silnika może się różnić w zależności od wybranej łodzi, ilości stanowisk sterowych oraz instalacji silnikowej (wraz z instalacją sterującą).

4. Cena nie zawiera kosztów śruby napędowej, przyczepy podłodziowej oraz transportu jachtu do klienta

5. Przedstawiona propozycja cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz

nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych jak i cenowych

6. W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt na nasz adres mailowy kontakt@bombram.com (mailto:kontakt@bombram.com)

7. Warunkiem złożenia zamówienia do jest wpłata zadatku w wysokości minimum 30% ceny końcowej brutto zestawu

8. Pełen regulamin zakupu dostępny jest na stronie internetowej https://www.jachty.bombram.com/regulamin/

mailto:kontakt@bombram.com

