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Azimut Atlantis 34 - 05.2018
Price from (in USD):

Giá từ:

$338 264

€286 950
Chiều dài: 10.25

Không bao gồm phí vận chuyển và thuế ở Việt Nam

Cabin: 2

Năm: 2018

Du thuyền nhỏ nhất của Azimut yachts sẽ giúp bạn bắt đầu chuyển phiêu lưu vào thế giới du thuyền. Thiết
kế gọn gàng bên ngoài nhưng không gian nội thất vô cùng rộng rãi và linh hoạt

Đặc điểm kỹ thuật
Mẫu: Azimut Atlantis 34
Giờ làm việc động cơ: 0 h
Cabin: 2
Phòng vệ sinh: 1
Nhà đóng tàu: Azimut Yachts (Italy)

Năm: 2018
Chiều dài thân thuyền: 10.25 m
Chỗ ngủ: 4
Địa điểm: Italy

Đặc điểm nổi bật
Sẵn sàng giao tàu vào tháng 5.2018
Kích thước nhỏ nhưng rất rộng rãi
Du thuyền của Azimut

Thư viện

Thiết bị theo tiêu chuẩn
Cửa sổ tại cabin chủ nhân
Lò nướng Kenyon ở cockpit
Tấm bọc đệm tắm nắng ở mũi tàu
Đệm tắm nắng mũi tàu
Đèn bậc thang
Hệ thống hãm sóng tự động
Động cơ đẩy mũi tàu
Tủ lạnh tại cockpit và salon
Bộ đểm xích
Lưới chống muỗi và màn che nắng
Hệ thống máy lạnh tại cabins
VHF Raymarine
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Hệ thống loa FUSION
Máy phát điện 9,1 kW MASE
Lò vi sóng
Bồn chứa nước thải đen và xám
Toilet điện
Bộ che cockpit với lối vào bên hông
Đường lên tàu dài 2.38m
Giường sofa ở boong dưới
Gói Raymarine vàng

Chi tiết boong
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết/ Pictures are for
references only, please contact us for more details
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