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Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja  
vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud som kommer in.  
 
 
Säljes genom Båtagent Sverige  
www.batagent.se  
Anders Hultman   
Mail: anders@batagent.se   
Tel: 07034-303591 

o Normalköl 
o Selden Furlinmast, mastkontroll 
o Högglanslackade nedgångsstickskott och yttre kartbord i högglanslack 
o Plexicor som arbetsyta i pentryt 
o Lock till sink och diskho ( plexicor) 
o Dubbla ankarrullar 
o Sittbrunnsbord i högglanslackad teak 
o Skylightgardin med myggnät i akterruff ( Ocean Air) 
o Beslag för livsele i sittbrunnen, fällbart 
o Teaksteg på pulpit med HR logotype 
o Standardinstrument Raymarine, fart, djup, vind 
o Autopilot Raymarine ST 7002G 
o Brukarland inlagt i VHF 
o VHF-antenn med kabel till navigationsbord 
o Radio-antenn AM/FM filter för VHF-antenn 
o UFO marine TV/FM antenn 
o Stereo/CD Pioneer med två högtalare 
o 230V landströmsanläggning med isolator, jordfelsbrytare, landkabel, 4 uttag 
o Batteriladdare, 12V/50A-230V, Mastervolt IVO Smart 
o Inverter 350 watt, 1 st öronmärkt uttag vid navigationsbord 
o Dusch på badplattform 
o Engreppsblandare med duschhandtag i wc-rum 
o Vattenkyld kyl 
o Varmvattenberedare. Isotemp, Basic. 
o Värmare. Webasto Airtop 3900 
o 3-bladig foldingpropeller 
o Bogprop1eller 6hk. Ej sep. batteri 
o Elektriskt ankarspel, Lewmar med 40m kätting/8mm, 20 kg. Deltaankare 
o Rostfri stävstege ( 3,5 steg) 
o Ankare med fäste på akterpulpit 
o Teakbänkar på akterpulpit (ej monterade) 
o Red Knows alarm på skylights samt nedgångslucka, GPS position 
o 6 kg gasolflaska, PK6 komposit, reduceringsventil, hållare 
o Extra gasolflaska, aluminium 6kg 
o Ankarlanterna (LED.) 
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o Grå matta 
o Beige gardinfärg ( Extra gardiner) 
o Rullstorsegel, EMS 5V,CC.GS380 
o Kryssfock 32,7, kvm 
o Rullgenua, CC,GS 380, E-foam 41 kvm 
o UV-skydd till Genua 
o Furlex 
o Avlastare till furlexlina 
o Kapell över styrpiedestal 
o Löstagbar mugghållare i teak på styrpiedestal 
o Sittbrunnskapell för sprayhood 
o Akterstagssträckare, Selden 
o Rodkick med gasfjäder 
o Spinnakerfall 
o Teleskopisk spinnakerbom 
o Svenska instruktionsböcker 
o Rostfria avvisarlister och rostfritt vid samtliga knapar 
o Rostfri kontakt för 230V 
o Gaslarm 
o Tyg samtliga dynor. (Extra skyddsklädsel) 
o Extra bäddmadrasser (tempur) 
o Extra. Välvd nedgångstrappa 
o Kryddhylla i teak 
o Hylla ovanför VHF 
o Kikarhållare och kikare (Steiner Commander) placerad på skottet vid 
o nedgången 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft 
möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta 
men kan inte garanteras av Båtagent. 


