Jeanneau Sun Odyssey 42i

Occasion
Verkocht
Merk :
Type :
Bouwjaar :
Materiaal :

Jeanneau
Sun Odyssey 42i
2008
Polyester

Lengte :
Breedte :
Diepgang :
Kiel :

12.85
4.13
2.13
Vaste kiel

Mooie, zeer goed onderhouden Jeanneau Sun Odyssey 42i van eerste, particuliere eigenaar. Het
schip verkeert dus in excellente conditie en is overcompleet uitgerust. De bekleding in de salon is
door Neptune uitgevoerd in leer. De zeilen zijn vernieuwd. Er zijn 4 vaste slaapplaatsen in de 2
cabines en 2 slaapplaatsen in de salon.
Bezichtiging op afspraak.
Kenmerken
Scheepsnaam: Bliss
Bouwnummer : FR-IRI-30202J708
Motor(en)
Aantal

1

Merk
Yanmar 4JH4E
Pk
54
Brandstof
diesel
Aantal motor uren ca. 920
Laatste motorbeurt : maart 2018
Voortstuwingssysteem schroefas
3-blads Max Prop
Vetus boegschroef
met eigen accu systeem
Dubbel omschakelbaar dieselfilter/
waterafscheider
Zeilen, tuigage, dekuitrusting
Doorgelat grootzeil, reefbaar via de kuip met MDS karren, Sail Select en lazy jacks
High-aspect rolfok, Sail Select
Gennaker met stripper en wegneembare boegspriet
Zijwaardse reling opening, stb+bb zijde
Middenbolders
Teak op de gangboorden
R.v.s. stootrand op romp
Elektrische ankerlier
Navigatie verlichting
3 Kleurlantaarn met ankerlicht
Kuipuitrusting
2 Stuurstanden met kompas
Stuurwielen met leer bekleed
Teak op de kuipbanken
Teak op de kuipvloer
Teak op het zwemplateau
Teak kuiptafel, met klapbare bladen
Waterdichte speakers in de kuip
Buitenboordmotorsteun op hekstoel
Kappen, huiken en hoezen
Sprayhood met r.v.s. frame en grijpbeugel
Bimini met rvs frame en hoes
Lazy bag met losse mastkraag
Kuiptafel hoes
Winterafdekzeil over gehele schip
met rvs ondersteunings buizen
Navigatie apparatuur
Raymarine ST 60 tridata
Raymarine ST 60 tridata repeater
Raymarine ST 60 windmeter
Raymarine ST 60 windmeter repeater
Raymarine ST 6002 stuurautomaat
Raymarine E-80 GPS/plotter in de kuip
Raymarine radar, 45 cm dome
mast bevestiging
Horizon explorer marifoon
met kuipaansluiting en speaker
AIS ontvanger
I-pod aansluiting bij kaartentafel

Electra
Acculader met 230V walaansluiting
Optima start accu
3 x Service accu 2017
Boegschroef accu
12 Volt aansluiting bij stuurstand
Interieur
Voor indeling, zie plattegrond
Cabines
Slaapplaatsen
Eigenaars versie met 1 achterkajuit
Eigenaarshut voorschip
Neptune matrassen in eigenaarshut
Zeer ruime salon
2 x extra, losse zitjes in de salon
Verschuifbare kaartentafel
Grote toilet/doucheruimte met separatie
Ruime L-vormige kombuis
Kombuis
Luxe oven met 2 pits kooktoestel, gas
Koelkast 12V, bovenlader
Water & sanitair
Warmwater, boiler, op 230V en de motor
Kuipdouche, warm en koud
Onderwaterlijn closet
Tanks
Watertank; ca. 355 ltr
Brandstoftank; ca. 130 ltr
Vuilwatertank; ca. 85 ltr
Comfort aan boord
Webasto hetelucht verwarming
TV, ingebouwd bij kaartentafel
Stereo installatie, speciale speakers,
Veiligheid
Firdell Blipper radar reflector
Reddingsboei
Brandblusser
Joon
Lifesling 2017
Hand-en elektrische lenspomp
Zwemtrap
Overige
Ankergerei
Landvasten en stootwillen

2
4 + 2 in de salon
stuurboordzijde
met eigen toilet/doucheruimte
aanpassing bedrand
met leren bekleding, Neptune
waarvan 1 zitje niet met leer bekleed is
bakboordzijde
bakboordzijde achter met toegang tot `schuurtje

toilet achterschip
2013 vernieuwd, 2018 laatste onderhoudsbeurt
voorversterker en woofer

met tweede anker

R.v.s. wegneembare beugels voor rubber- boot bevestiging tegen de spiegel, zie foto
Preventieve osmose behandeling
van nieuws af aan
3 Wempe klokken
eventueel ter overname

