TECHNIKAI ADATOK
Teljes hossz
Hajótest hossz
Vízvonal hossz
Teljes szélesség
Merülés
Vízkiszorítás
Vízvonal feletti magasság
Üzemanyagtartály
Víztartály - standard
Max. férőhelyek száma (CE B és C szerint)
Kabinok száma - Fürdők száma - standard
Fekvőhelyek száma
Zuhanykabinok száma - standard
Állómagasság a kabinban

10,30 m
9,99 m
9,75 m
3,499 m
0,92 m
7.550 kg
3,40 m
270 l
300 l
6 (12)
2-2
4
0 (1 opcionális)
2,05 m

10,30 m
9,99 m
9,75 m
3,499 m
0,95 m
8.400 kg
3,75 m
270 l
300 l
6 (12)
2-2
4
0 (1 opcionális)
2,05 m

ALAPÁR, NETTÓ

162 900 €

199 900 €

(Az alapár gyári nettó ár, amely nem tartalmazza a szállítás,
daruzás, szerelés, algagátló védelemmel történő ellátás és
a forgalomba helyezés költségeit)

VOLVO PENTA DÍZELMOTOROK
1 x D2-60HP (60 LE, 44 kW) tengelymeghajtással

SEDAN
FLY
SEDAN
FLY
SEDAN
FLY

1 x D3-110HP (110 LE, 81 kW) tengelymeghajtással
1 x D3-220HP (220 LE, 162 kW) tengelymeghajtással

STANDARD

STANDARD

162 900 €

1

182 900 €
199 900 €
189 900 €
207 900 €

HIBRID ÉS ELEKTROMOS MEGHAJTÁS
Párhuzamos hibrid meghajtás (12 kW elektromos motor/ 9 kW generátor +
LiFeP04 akkumulátor csomag: BMS 96V DC 200Ah 19,2 kWh + akkumulátor töltő 96V 22A + párhuzamos kapcsolómű)
Teljes elektromos meghajtás
(12 kW elektromos motor + LiFeP04 akkumulátor csomag: BMS 96V DC 200Ah 19,2 kWh + akkumulátor töltő 96V 22A)

49 500 €
44 500 €

STYLE CSOMAG (csak Smart és Comfort csomagokkal kombinálható)
BELTÉR
Plissé sötétítés a kabinokban
"Black Fenix" kiváló minőségű konyhapult a konyhában
Fagyékény a WC-ben és a zuhanyzóban
Bőrrel bevont kapaszkodók
Olvasó lámpák USB töltővel, bőrrel bevonva
"Nautilus" kiváló minőségű belső kárpit (4 választható szín)
Jobb belső világítás csomag
Comfort Drell kiváló minőségű matrac
Style csomag SEDAN
Style csomag FLY

KÜLTÉR
Jobb külső világítás csomag
Silvertex (Kétszínű) külső kárpit a fedélzeten (csak Sedan)
Silvertex (Kétszínű) külső kárpit mindkét fedélzeten (csak Fly)

6 100 €
6 500 €

1

Upgrade: Kétszínű hajótest gélezés (Fehér és sötétszürke)

750 €

ALAP CSOMAGOK
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SMART csomag (S)
7 560 €
Nyitható relingkötél mindkét oldalon, oldalsó létra előkészítéssel; Sötétítés a szalon ablakokon; Függöny az eltolható szalon ablakokon
és üvegajtón; Sötétítés a kabin ablakokon; Elektromos orrsugárkormány (100 kgf), kiegészítő akkumulátorral; Chartplotter Simrad G07xse
multifunkciós kijelzővel, integrált GoFreeTM Wifi-vel, időjárás álló érintőkijelzővel; Mélység-, sebesség- és hőmérsékletmérő
UPGRADE Smart csomag: Bimini (csak FLY-hoz)
2 650 €
UPGRADE Smart csomag: Farsugár kormány (100 kgf), kiegészítő akkumulátorral
3 310 €
COMFORT csomag (C)
9 000 €
Levehető cockpitasztal (tartóval a FLY-on); Napozópárna a fedélzet elején; Teak a cockpit padlón és a fürdőplatformon; Kültéri
világítás csomag (tartalma: 3 db cockpit, 4 db oldalsó, 2 db elülső és 2 db víz alatti fények); Beltéri világítás csomag (LED csíkok a
szalonban és a kabinokban, térvilágítás a a lépcsőn); Elektromos WC; USB aljzatok az összes kabinban;
Fusion Marine Audio csomag: Rádió (AM/FM) inkl. Bluetooth és NMEA2000 dongle, 2-2 db hangszóróval a szalonban és a cockpitban,
(2 db hangszóró a FlyDeck-en); AUX-konnektor, távirányító a cockpitban (és a FlyDeck-en)
UPGRADE Comfort csomag: Teak a futófelületen
5 100 €
UPGRADE Comfort csomag: Teak a FlyDeck-en (csak FLY-hoz)
2 550 €
UPGRADE Comfort csomag: Kompozit padlóburkoló anyag "Classic" vagy "Platinum" a cockpit padlón és fürdőplatformon
300 €
UPGRADE Comfort csomag: Kompozit padlóburkoló anyag "Classic" vagy "Platinum" a cockpit padlón, fürdőplatformon
5 570 €
és a futófelületen
UPGRADE Comfort csomag: Kompozit padlóburkoló anyag "Classic" vagy "Platinum" a cockpit padlón, fürdőplatformon,
8 250 €
futófelületen és a FlyDeck-en (csak FLY-hoz)
UPGRADE Comfort csomag: Comfort oldalkorlát
1 350 €
UPGRADE Comfort csomag: Zuhanykabin az orrban, különálló (a tárolóhely helyett)
1 280 €
NORDIC csomag (N)
11 350 €
Hátsó horgony, összecsukható, csörlővel és lánccal (nem kombinálható légkondícionálóval); Kempingtető;
Webasto légbefúvásos fűtés, 2 x 4 kW, kivezetéssel a szalonba és minden kabinba, plusz fűtéssel és szellőzéssel
NAVIGÁCIÓ Csomag (NAV)
"Advanced"
6 900 €
Simrad NSSevo3 9" Multifunkciós kijelző integrált GoFree TM Wi-Fi-vel; időjárásálló érintőképernyő és gombok;
mélység-, sebesség- és hőmérsékletmérő
Simrad RS35 VHF beépített AIS vevő + Simrad HS35 vezetéknélküli kézibeszélővel
Hátsó dock kamera
Autopilot kompasszal
"Advanced" (Fly) (Kiegészítés az Advanced-hez)
9 600 €
Simrad NSSevo3 9" Multifunkciós kijelző integrált GoFree TM Wi-Fi-vel; időjárásálló érintőképernyő és gombok;
mélység-, sebesség- és hőmérsékletmérő a Fly Deck-re
"Premium"
11 900 €
Simrad NSSevo3 9" Multifunkciós kijelző integrált GoFree TM Wi-Fi-vel; időjárásálló érintőképernyő és gombok;
mélység-, sebesség- és hőmérsékletmérő a kormányálláson
Simrad RS35 VHF beépített AIS vevő + Simrad HS35 vezetéknélküli kézibeszélővel
Hátsó dock kamera
Autopilot kompasszal
GoFree követési rendszer (Tracking System)
Simrad 4g Boardband Radar
"Premium" (Fly) (Kiegészítés az Advanced-hez)
14 500 €
Simrad NSSevo3 9" Multifunkciós kijelző integrált GoFree TM Wi-Fi-vel; időjárásálló érintőképernyő és gombok;
mélység-, sebesség- és hőmérsékletmérő a Fly Deck-re

EXTRA FELSZERELÉSEK
KÜLTÉR
Hajótest
Ezüstszürke matt hajótestszín
Orrsugár kormány (100 kgf), kiegészítő akkumulátorral
Farsugár kormány (100 kgf), kiegészítő akkumulátorral
Deck burkolat
Teak a cockpit padlón és a fürdőplatfomon
Teak a futófelületen
Teak a FlyDeck-en (csak FLY-hoz)
Kompozit padlóburkoló anyag "Classic" vagy "Platinum" a cockpit padlón és fürdőplatformon
Kompozit padlóburkoló anyag "Classic" vagy "Platinum" a cockpit padlón, fürdőplatformon és a futófelületen
Kompozit padlóburkoló anyag "Classic" vagy "Platinum" a cockpit padlón, fürdőplatformon, futófelületen és a FlyD
Deck
Comfort oldalkorlát
Orrkilépő teak-el borítva
Napozópárna a fedélzet elején
Nyitható relingkötél mindkét oldalon, oldalsó létra előkészítéssel
Kikötői felszerelés (6 db puffer és 4 db kikötőkötél)
Napellenző az elülső és oldalsó ablakokra
SEDAN ezüstszürke színű tető (csak SEDAN-hoz)
FLY ezüstszürke színű tető (csak FLY-hoz)
Horgony
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(S)
(U-S)

3 500 €
3 700 €
3 900 €

(C )
(U-C)
(U-C)
(U-C)
(U-C)
(U-C)

3 850 €
5 980 €
2 990 €
4 150 €
10 400 €
13 550 €

(U-C)

1 590 €
390 €
1 350 €
750 €
386 €
2 350 €
1 400 €
1 500 €

(C )
(S)

1

1

1

1

Cink bevonatú delta horgony 16 kg, és 50 m hosszú, 8 mm átmérőjű horgonylánc
(N)
Hátsó horgony, összecsukható, csörlővel és lánccal (nem kombinálható légkondícionálóval)
Cockpit
(N)
Kempingtető
(C )
Levehető cockpit asztal
Gangway, manuálisan beakasztható és összecsukható (tárolóhellyel együtt)
Kézi emelőszerkezet a mentőcsónakhoz és külső motortámaszték a farkorlátnál (125 kg, starboard oldalon)
(C )
Kültéri világítás csomag (tartalma: 3 db cockpit, 4 db oldalsó, 2 db elülső és 2 db víz alatti fények)
Flydeck (csak FLY-hoz)
Hűtőláda a FlyDeck-en, nemesacél előlappal, 12 V, 20 l
Asztal a Flybridge-en (levehető és a cockpitban felszerelhető)
(U-S)
Bimini
Barbecue a FlyDeck-en
BELTÉR
Design
"Contemporary" fa (dió), padló (szilfa), kárpit (krém)
Szalon
Manuálisan lesüllyeszthető szalon asztal, fekvőhellyé alakítható (kárpittal együtt) (nem kombinálható a "Szalonasztal kárp
Szalonasztal kárpitozott teleszkópos bárszékekkel (nem kombinálható a "Manuálisan lesüllyeszhető szalon asztal" opcióv
Műbőr kárpit "Leatherette"
Fixálható padlószőnyeg a kabinban és a szalonban
2 db elektromos eltolható napfénytető, 2 db fix sötétített üvegablakkal (csak SEDAN-hoz)
(S)
Sötétítés a szalon ablakokon
(S)
Függöny az eltolható szalon ablakokon és üvegajtón
(C )
Beltéri világítás csomag (LED csíkok a szalonban és a kabinokban, térvilágítás a lépcsőn)
Konyha
Kerámia tűzhely (gáztűzhely helyett)
Mikrohullámú sütő
Hűtőláda nemesacél előlappal, 12 V, 30 l
Kabinok
(S)
Sötétítők a kabin ablakokon
Teljes szunyogháló szett az ablakokra (6 fedélzeti nyílás és 1 cockpit ablak)
2 db egyszemélyes ágy, átalakítható duplaággyá az orrkabinban
Kiegészítő hűtő (fagyasztó rekesszel), 110 l (hátsó, port oldali tárolóban)
Fürdő
(C )
Elektromos WC (per fürdőkabin), a hátsó részbe opcionálisan
(U-C )
Zuhanykabin a hajó elülső részébe (Tárolóhelyek helyett)
EGYÉB
Klíma (A fűtés és a klíma nem kombinálható)
(N)
Webasto légbefúvásos fűtés, 2 x 4 kW, kivezetéssel a szalonba és minden kabinba, plusz fűtéssel és szellőzéssel
Mediterrán: 230 V: Klímaberendezés, kb. 24.000 BTU, befúvókkal a szalonban, az elülső és az achterkabinban
Trópusi: 110 V: Klímaberendezés, kb. 30.000 BTU, befúvókkal a szalonban, az elülső és az achterkabinban
Gulf: 110 V: Klímaberendezés, kb. 40.000 BTU, befúvókkal a szalonban, az elülső és az achterkabinban
Vízellátás
Svájci-tó megfelelési csomag (tartalmazza a Szürkevíz-tartályt)
Szürkevíz-tartály, 120 l
Meghajtás
Kültéri csónakmotor tartó a hajófarban (vészmeghajtáshoz) max. 15LE vagy 40 kg (hátsó horgonnyal nem kombinálható)
Nagyobb dízeltartály, kapacitás kb. 540 l
Elektromos rendszer
(C )
USB aljzatok minden kabinban
Inverter 5000W (csak Hybrid csomaggal rendelhető, opcionális generátorral nem)
Elektromos rendszer 230V
Dízelgenerátor, 4 kW maximum teljesítménnyel (klímaberendezés üzemeltetésére nem alkalmas) (5000W Inverterrel nem
Dízelgenerátor, 6,4 kW maximum teljesítménnyel (5000W Inverterrel nem)
Inverter 2000W (Solar/Napelem csomaggal nem kombinálható)
Solar/Napelem csomag: 3 db napelem 270Wh (12V/17Ah) + töltésvezérlő 20A + Inverter 2000W (rendszer a fogyasztó
akkumulátorra kötve, csak SEDAN-hoz)
Elektromos rendszer 110V
Parti áramcsatlakozás kiépítése 110 V
Dízelgenerátor, 8 kW maximum teljesítménnyel (5000W Inverterrel nem)
Inverter 2000W (Solar/Napelem csomaggal nem kombinálható)
Solar/Napelem csomag: 3 db napelem 270Wh (12V/17Ah) + töltésvezérlő 20A + Inverter 2000W (rendszer a fogyasztó
akkumulátorra kötve, csak SEDAN-hoz)
Multiméda
(C )
Fusion Marine Audio csomag: Rádió (AM/FM) inkl. Bluetooth és NMEA2000 dongle, 2-2 db hangszóróval a
szalonban és a cockpitban (2 db hangszóró a FlyDeck-en) AUX-konnektor, (távirányító a FlyDeck-en)
TV előkészítés a szalonban kábelezéssel, antennával és kézi pop-up mechanizmussal (24" TV-vel nem kombinálható)
24" TV a szalonban kábelezéssel (nem elérhető az USA-ban, Kínában és az UK-ban) kézi pop-up mechanizmussal
Navigáció
(NAV-P)
GoFree Tracking System (Követési rendszer): Cellular + Wifi (csak chartplotterrel együtt)
Keresőfények távirányítóval
Glomex Webboat 4G antenna
Szállítás

1 000 €
3 950 €

1

3 200 €
390 €
2 100 €
1 800 €
1 400 €
1 050 €
490 €
3 100 €
1 290 €

1 500 €
1 050 €
1 300 €
950 €
950 €
4 500 €
1 250 €
790 €
800 €

1

350 €
550 €
1 150 €

1
1

1 100 €
590 €
1 300 €
1 750 €

1

1

1 050 €
1 550 €

6 200 €
13 700 €
15 600 €
18 800 €
2 600 €
2 500 €
650 €
850 €

1

350 €
6 900 €
10 900 €
13 900 €
2 200 €
4 800 €

2 100 €
18 900 €
2 500 €
5 100 €

1 300 €
1 350 €
1 800 €
1 300 €
1 250 €
1 400 €

1

Tárolóbak tengeri szállítmányozáshoz

2 800 €

ÁRAK, KÖLTSÉGEK

E34
Hajó vételára

Hajó ára nettó
Kedvezmény
Kedvezményes vételár nettó
Gyári extrák ára nettó
Hajó ára extrákkal nettó
Hajó szállítása nettó (Giebelestadt - Balatonlelle, fel és lerakodás, szállítási engedélyek stb.)
Hajó kedvezményes vételára szállítási költséggel nettó
Hajó kedvezményes vételára szállítási költséggel bruttó
Kedvezményes vételár HUF bruttó
Árfolyam *
Ft/EUR

Ügyfél Adatai

Egyéb költségek (Ft)
Algagátlás és ozmózisvédelem
Algagátlás és ozm.védelem (TEFLON)
Összeszerelése, vízre tétel, beüzemelés
Szemlekérelem és lajstromba vétel
Kötelező felszerelés belvízi
Kikötői felszerelés (pufferek, kikötő kötelek,
gázpalack, 220 V csatlakozó, tankolás)

Név, számlázási név:

Cím, számlázási cím:
E-mail; Tel.:
Gyártási határidő:
Szállítási határidő:

162 900 €
16 290 €
146 610 €
76 180 €
222 790 €
8 000 €
230 790 €
293 103 €
0 Ft

10%

Szállítási határidő
2017.
2017.
Fizetési feltételek

Egyéb költségek összesen nettó
Egyéb költségek összesen bruttó

1 050 000 Ft
1 333 500 Ft

Egyéb költségek összesen nettó
Egyéb költségek összesen bruttó

0€
0€

SZÉRIAFELSZERELÉSEK
KÜLTÉR

E34
BELTÉR

RENDSZEREK

Hajótest

Design

Biztonság

Fehér színű hajótest
3 db fix ablak a hajótesten
5 (6) db nyitható ablak

Tömörfa és furnér bútorok,
standard szín: "modern" tölgy
Wenge padló, "Comfort" kárpit (barna)

CE- tűzoltórendszer
3 db tűzoltókészülék

Deck

Szalon

3 db szellőzőnyílás
Csúszásgátló felület a fedélzet és cockpit járófelületén
6 db rozsdamentes bika
Orrkorlát és farkorlát
Rozsdamentes kapaszkodók
Reling kötél
Orrveret horgonycsigával
Elektromos horgonycsörlő
Horgonyláda, lefolyóval
Rozsdamentes pohártartók
Rozsdamentes árboc, összecsukható

Üvegajtó és eltolható ablakok a szalonban
Eltolható oldalsó üvegablak a starboard oldalon,
Nyitható fedélzeti nyílás a mennyezeten
LED mennyezetí világítás
Standard padló (wenge)
Standard "Comfort" kárpit (barna)
Szalon asztal
Ülőgarnitúra a szalonban
Tárolók a szekrények alatt
Kapaszkodók a szalonban és a lépcsőnél

Navigációs lámpák (LED)
Jelzőkürt

Kabinok

Mérőműszerek

Fürdőplatform

2 db standard kabin
Franciaágy az orrkabinban
Dupla ágy az achterkabinban
Szekrények az orr- és achterkabinban
"Living" típusú matrachuzat (világosszürke)
Standard "Comfort" kárpit (barna)

Megvilágított iránytű
Motorszámláló, fordulatszámmérő,
üzemanyagszintmérő,motor riasztók

Manuálisan lesüllyeszthető fürdőplatform,
rozsdamentes fürdőlétrával
Cockpit zuhany, hideg-melegvizes

Ablakok/Nyílások
1 db nyitható fedélzeti nyílás
2 db nyitható cockpitablak (csak SEDAN-hoz)
3 db nyitható cockpitablak (csak FLY-hoz)

1
1
1

Egyéb költségek (EUR)

Megrendeléskor a hajó teljes vételárának és szállításának a 40%-a f
A hajó gyártási időpontja előtt 2 héttel a hajó vételárának 60%-a fiz
Egyéb költségek a hajó átadásakor fizetendőek

Garancia
1 év teljes körű gyári garancia
2 év kiterjesztett garancia
5 év gyári garancia ozmózis ellen

350 000 Ft
400 000 Ft
400 000 Ft
250 000 Ft
250 000 Ft
220 000 Ft

Tároló
Tárolóhelyek

Navigáció
Vízellátás
Frissvíz-tartály szintjelzővel, 300 l
Elektromos nagynyomású szivattyú, szűrővel
Melegvíz bojler a csapokhoz
motorról és 230 V vagy 110 V parti áramról, 40 l

Bilgepumpa
Kézi fenékvíz szivattyú a motortérben
Elektromos fenékvíz szivattyú a motortérben
Elektromos fenékvíz szivattyúk elöl és hátul

Kormányállás
Ablaktörlő rendszer, Szélvédő párátlanító
Biztonsági üveg szélvédő
Kormánykerék
Kormányállás üléssel, karfával

Cockpit

Konyha

Motortér

Cockpit kárpit
Gázpalacktartó, szellőzővel
Cockpit vízelvezetővel

2 rózsás gáztűzhely, sütővel
Kompresszoros hűtőszekrény 110l, 12V
Eltolható oldalsó ablakok (port oldalon)
Dupla rozsdamentes mosogató, fedéllel

Víz az üzemanyagtartályban, riasztóval
Motortérbe lejutás az achter lobby felől
Motortér szellőzés

Fürdő

Különálló motor- és fedélzeti áramkör
Inditóakkumulátor, Akkumulátortöltő, 40 A
Fogyasztó akkumulátorok
Parti áramcsatlakozás kiépítése 230 V
(Parti áramcsatlakozás kiépítése 110 V, feláras)
Kapcsolótábla, autom. biztosítékokkal,
jelzőfényekkel
Konnektorcsomag (minden kabinban 1 db, a konyhában 3 db és 2 db USB csatlakozás a szalonban)

FlyDeck (csak FLY-hoz)
GRP radarív
Csúszásmentes FlyDeck
Kormányállás üléssel
Napozóágy a FlyDeck-en
Rozsdamentes kapaszkodó a Flybridge lépcsőn
Kormánykerék
Navigációs műszerek:
Motorszámláló, fordulatszámmérő,
üzemanyagszintmérő,motor riasztók

Sötétítők a fürdőkben
Pumpás WC szennyvíztartállyal
és fedélzeti tisztítónyílással
Zuhanyzó a farkabinnál

Tanúsítványok
CE-Certification Category B
CE-Certification Category C
GL CE-Yacht certification

Elektromos rendszer

*Tájékoztató árfolyam, a hajó vételárát EUR-ban szükséges megfizetni. Ft átutalása esetén a Raiffeisen Bank ügylet napján érvényes EUR vételi
Az ajánlatunk kötelezettség nélküli árajánlat.

Az ajánlat érvényessége 15 nap.
Az árlistában szereplő árak 2017.08.01 -től lépnek érvénybe visszavonásig. Ár- és konstrukcióváltozás jogát fenntartjuk.
A dokumentum teljes tartalma és know-how-ja a Royal Silver Kft. tulajdonát képezi.

