
Aksesorët STANDARD

Të dhënat Teknike

Aksesorët OPTIONAL €
Aspirator gazrash 
4 Parmakë inoksi 
Konsolë e kompletuar 
Kroskot “Luxury” 
Jastëkët e plotë me shkumë lundruese 
Jastëkët e përparëm 
Sedilja  drejtuesit me sirtar me çelës 
Pompë fryrëse manuale 
Impiant i kompletuar elektrik 
Drita Lundrimi 
Panel elektrik 
Shtim rezine i pjesës së pasme sëbashku 
me shkallën 
Ndenjëse me shpinë me hapje dhe mbyllje 
Sedile përpara konsolës 
Çelësi i baterisë 
Sedile për drejtuesin 
Serbrator Karburanti me lyerje polyethylene 
Timoneri mekanike e kompletuar 
Bori elektrike 
Tubolar dyngjyrësh i zi / gri artik 
Tapiceri Gri 

Përsa i përket 
tapicerisë shikoni  

faqen e fundit

Tapiceria

LINJA E SERISË 
STANDARD

CAYMAN LINE

Gjatësia 6,45 m

2,55 m

0,60 m

5

14

600 Kg

1 Motor

70 Kf

175 Kf

L

165 Lt

Opt. 45 Lt

B

Numri i personave

Fuqia Max

Gjerësia

Pesha

Madh. e motorit

Diam i Tubolareve

Kapaciteti motorik

Serb. i Karburantit

Ndarjet

Fuqia Min

Serb. i Ujit

Kategoria

* Zgjedhje në momentin e porosisë

**Sporteli, sedilia e drejtuesit, konsola 
në pjesën e përparëme dhe të pasme

**Spiranca dhe zinxhiri I kompletuar 
elektrik sëbashku me dollapin e rezinës

54,500€

Cayman 21 Sport 
+ Aksesorë OPSIONALË 
+ 1 x Suzuki DF140APX  
+ Instalime 
+ Transport

Spirancë dhe zinxhir inox 

Busull e ndërthurur në konsolë 

Far i instaluar mbi Roll-bar 

Frigorifer i jashtëm çelik - inoks 

Pompë fryrëse elektrike 12 Volt 

Impiant baterie shtesë 

Impiant dushi i kompletuar 

Impiant dushi dhe lavamani i kompletuar 

Impiant lavamani i kompletuar 

Impiant i kompletuar stereo 

Kit tavoline i përparëm 

Kit për ski ujore 

Kit i pasëm tapicerie i kompletuar 

Led për minikabinën detare 

Drita nënujore 

Personalizim i ngjyrës së tubolareve 

Personalizim i gelcot-it 

Dyshemeja "Seadeck" 

Roll-bar inoksi 

Roll-bar inox me hapje me tendë 

Lyerje dhe luçidim i zi i Roll-barit 

Pregatitje e spirancës dhe zinxhirit elektrik 

Spirancë dhe zinxhir elektrik** 

Seri ganxhash për ankorim 

Tapiceri "Luxury" 

Tavolina e pasme "Teak" 

Tavolinë e pasme King Starboard 

Shtim platformeje në pjesën e përparme  

Mbulesë për konsolë 

Mbulesë për konsolë dhe sedilet 

Mbulesë gomoneje 

Tendë inoksi 

Timoneri hidraulike 

Tubolar karbon i zi / gri arktik std 

Tubolar me look karboni



TAPICERIA STANDARD GRI/E ZEZË

TUBOLARËT ARCTIC/GREY 
INSERTE TË ZEZA KARBON


