
PRIJZEN EN OPTIES

Ken je de sprookjes van Duizend-en-een-nacht? 

Deze tender komt, als het ware, zo uit een 

sprookje. Kinderen weten als geen ander  

het donker te waarderen. Zowel in  

avontuurlijke- als in toverachtige zin.  

Neem je kids eens mee op een nachtelijk  

vaartochtje. Niet alleen voor jou een  

beleving maar voor het hele gezin 



Het gevoel van in het donker varen 
heeft iets magisch. De wordt lucht 
donkerblauw, de sterren staan aan de 
hemel en de wind is stil. Deze tender 
geeft je een sprookjesachtig gevoel 
en niet alleen maar als het donker is. 
Ook overdag vaar je prinselijk over 
het water. Met zijn ranke vorm maak 
je overal goede sier.  

De Spirit Tender 25 heeft een  
krachtige Yamaha outboardmotor  
in de bun. Een sterke en toch stille  
uitvoering die veel gemak biedt.  
Natuurlijk is de extra ruime kuip  
comfortabel ingericht en is er ruimte 
genoeg voor kids en familie of  
vrienden aan boord. Of je nou  
overdag of in de avond vaart, met 
deze tender is het altijd een genot 
om het water op te gaan. 

SPECIFICATIES 
Lengte: 7.50 m
Breedte: 2.40 m
Diepgang: 0.65 m
Doorvaarthoogte: 1.12 m
Gewicht: 1340 kilogram
Max. aantal personen: 9
Motorvermogen: 20 PK tot 40 PK
Certificering CE: C (kustwateren)

STANDAARD UITVOERING
- Yamaha F20 GEL 
- Lenspomp
- Midden stuurstand
- Kussenset
- Toilet in vooronder
- Schakelpaneel met 12 volt plug
- Stuurconsole
- Stuurwiel
- Zwemplateau
- Opbergvakken
- Rondzit
- Navigatieverlichting
- Railing
- Kikkers
- RVS boegplaat met sleepoog
- Vlaggenstokhouder
- Antifouling

OPTIES EN PRIJZEN
- 2-delige cabriokap  2.995 EUR
- Vetus boegschroef  2.750 EUR
- Luxe kussenset  1.950 EUR
- Teakpakket  3.450 EUR
- Ingebouwde zwemtrap  790 EUR
- Led verlichting in de kuip  695 EUR
- Biminitop  1.295 EUR
- Hekdouche  1.295 EUR
- Zonnedek  695 EUR
- Radio/usb + 4 speakers  1.095 EUR
- Waeco koellade/koelkast  1.295 EUR
- Tweede accu met diode  995 EUR

MEERPRIJS MOTOREN
- Yamaha F30 BETL  3.950 EUR
- Yamaha F40 FEDL  4.950 EUR

TENDER VOL KRACHT, ENERGIE EN VUUR

nautamaritiem.nl

Hoge Rijndijk 215-217, 
2382 al Zoeterwoude-Rijndijk
t  (071) 589 26 06
e  info@nautamaritiem.nl

spirit-tenders.nl

Prijs standaard uitvoering  
34.950 EUR

LA NOTTE | DE NACHT 


