Jeanneau Sun Odyssey 49i Performance

Occasion
Prijs € 199.900,00
Merk :
Type :
Bouwjaar :
Materiaal :

Jeanneau
Sun Odyssey 49i Performance
2009
Polyester

Lengte :
Breedte :
Diepgang :
Kiel :

14.98
4.49
2.35
Vaste kiel

Deze excellent onderhouden en haast in nieuw staat verkerende Jeanneau Sun Odyssey 49i
Performance van eerste particuliere eigenaar ligt in Skradin, Kroatie op zoet i.p.v. zout water. Deze
unieke ligplaats is betaald tot 21 juni 2018 en is overdraagbaar, ligplaatskosten all-in € 5.647,00 per
12 maanden. Het onderwaterschip is van nieuws af aan, voor vertrek over de weg naar Kroatië, in
Nederland behandeld met een epoxy systeem. Het schip is zeer compleet uitgerust met o.a.; zware
110 pk dieselmotor, boegschroef, generator, airco in de cabines, elektrische vallier, elektrische
genualieren en leren bekleding in de salon. De boot is nauwelijks gebruikt en heeft slechts ca. 380
motoruren. De b.t.w. is aantoonbaar betaald.
Bezichtiging op afspraak.
Kenmerken

Scheepsnaam; Waailap
Boot nummer; FR-SPB-NW091D909
Motornummer; E 22409
Motor(en)
Aantal
1
Merk
Yanmar 4JH4-HTE
Pk
110
Brandstof
diesel
Voortstuwingssysteem; schroefas
3 blads MAX PROP
Aantal motoruren; ca 380
Laatste motorbeurt voorjaar 2017
Boegschroef 7 pk 90 kg/f
met eigen accu systeem (2016)
Generator 5,5 kw Onan
Mes op schroefas
Zeilen, tuigage, dekuitrusting
Tri-radiaal gesneden grootzeil (55m2)
Mylar/Taffeta met lazy jacks
Grootzeil heeft 2 reven vanuit de kuip
en 3de rif op de klassieke manier
Rolgenua, tri-radiaal gesneden (67m2)
Mylar/Taffeta
Racing rolgenuasysteem
dubbel groefs met wegneembare drum
Dyform verstaging
Verstelbare achterstag
Dyneema vallen en schoten
Traploos verstelbare leiogen vanuit kuip
Tuigage voor asymmetrische spinnaker
Elektrische vallier 44ST-EH
Elektrische genualieren 60 ST-EH
Elektrische ankerlier
2de ankerlierbediening met kettingteller in kuip
Teakhouten stootlijst op romp
Kuipuitrusting
2 Stuurstanden met kompas
Teak op de kuipbanken
Teak op kuipvloer
Teak kuiptafel
Kuipkussens
Buitenboord motorsteun op hekstoel
Waterdichte speakers in de kuip
Kappen, huiken en hoezen
Sprayhood met r.v.s. frame en grijpbeugel
Bimini met 32 mm. r.v.s. frame
Lazy bag grootzeil
Stuurwielhoezen
Kuiptafelhoes
Navigatie apparatuur
2 x Raymarine ST-70 instrumenten
log-diepte-snelheid
Raymarine ST-70 repeater

Raymarine ST 6001+ stuurautomaat
Raymarine Rate Gyro processing unit
Raymarine E-80 GPS/Plotter
Navionics platinum card
45 cm Radardome, mastmontage
Raymarine P.C. interface
Raymarine 240E DSC marifoon
Kuipaansluiting marifoon
Navtex Nav 6+
Navigatie verlichting
3-Kleur lantaarn met wit ankerlicht
Electra
60 A acculader met 230V walstroom
Start accu (2016)
4 x Service accu (2016)
350 W Mastervolt omvormer
Interieur
Eigenaarsversie met 1 voorhut, 2 achterVoor indeling, zie plattegrond
Cabines
Slaapplaatsen
Leren bekleding in de salon
Dubbelbed mogelijkheid in de salon
Lattenbodem onder matras voorhut
2 Sets beddengoed voor alle cabines
Kombuis
Koelkast met r.v.s. deur
Vriezer 12V
Waterdruksysteem 12V
3 Pits oven met grill
Magnetron (230 V)
Water & sanitair
Boiler op motor en 230 V
2 x Elektrisch toilet
Kuipdouche, warm en koud
Tanks
Watertank; ca. 615 ltr.
Brandstoftank; ca. 240 ltr.
Vuilwatertank (toilet bakboord achter)
Comfort aan boord
Airco in 3 cabines
MP3 DVD speler
Veiligheid
Seasava 6 persoons reddingsvlot in tas
Trilens radar reflector

met aansluiting op fluxgate kompas
montage in de kuip onder kuiptafel

met laptop
met splitter voor betere ontvangst

op masttop
aansluiting

hutten en 2 badkamers
3
6 + 2 in de salon

en etage in koelkast

motoren in 2017 vernieuwd

speakers in de salon
moet dit jaar gekeurd worden

Zodiac Cadet FR 285 rubberboot
Lifesling
Reddingsboei
Brandblussers
Overige
Epoxy behandeling onderwaterschip
Laatste antifouling behandeling 2017
Loopplank
Landvasten en stootwillen
Rocna anker met 60 mtr. ketting
Gasfles met drukregelaar in gasbun

Acti-V met Yamaha F4AMHS 4 stroke

voor eerste te water lating

2 extra ankers

