
GOLDEN LINE Cruisers : G850
Спецификации и допълнително оборудване

Модел G850L
Стандартно оборудване Item No Price

Надуваеми балони от HYPALON (ORCA 866)/дълбок-V образен 
стъклопластов корпус/котвено отделение/носови рундук с капак/меки 
възглавници #1 и #2/ U-образен диван на кърмата

Конзола за управление CL-21 с предна повдигаща се седалка, предпазно 
стъкло, ролбар, кутия за аксесоари

Двойна седалка SD-21 с две сгъваеми седалки

Носова степенка с 2 кнехта

Горивна система с 300 л резервоар и датчик

Ел.пакет (навиг. Светлини, осушителна помпа, сирена, ел. ключове, ключ 
маса, и пълно окабеляване)

Неръждаеми релинги на кърмовата част

2 бр неръждаеми уши за теглене на водни ски

Ремонтен комплект, крачна помпа, 2 бр гребла

 базова цена със стандартни опции в лв+ДДС 1190

Grand Luxe оборудване - лв+ДДС

Две платформи за плуване със сгъваеми стълби 2419 1 123 лв.

Две отделения за въжета в кърмовата част 2440 372 лв.

Носови релинг от неръждаема стомана за  G850 2535 1 156 лв.

Арка за теглене на водни ски 2536 1 886 лв.

Допълнително оборудване - лв+ДДС

2 бр вентили срещу пренадуване 4144 68 лв.

Хидравлична система за управление 2270 3 126 лв.

Електрически котвен механизъм 2739 6 368 лв.

Хладилник ISOTERM DR65 st/st 2719 4 045 лв.

Комплект възглавници за слънчеви бани G850 2650 682 лв.

Кил протектор 2947 465 лв.

Разглобяема маса с 4 стойки за чаши и монтажен крак 2441 945 лв.

SUNBRELLA / SILVERTEX upgrade for G850 3027 605 лв.

SUNBRELLA / SILVERTEX upgrade for G850 rear sundeck 3028 55 лв.

Чохъл за  G850 2896 1 524 лв.

Чохъл за конзола CL-21 2897 468 лв.

Чохъл за круизинг бар SD-21 2898 260 лв.

Чохъл за конзола CL-21, SD-21 & задна седалка G850 2899 638 лв.

Комплект душ, помпа, 100 л резервоар, мивка със смесител в седалката на водача2740 1 703 лв.

Електрическа тоалетна с помпа, 60 л резервоар за мръсна вода, филтър и нивомер2741 4 371 лв.

Неръждаема тента 2399 2 505 лв.

ЦЕНА лв+ДДС (стандартно оборудване за модела -без ъпгрейди и опции) 66635

66635


