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П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y OSSUM DREAM  2005  24.13 m  1 900 000 €

The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.

AZIMUT 80 РІК ДОВЖИНА
ПРАПОР - МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ, ПДВ НЕ

СП...

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

24.13 м

5.80 м

1.81 м

GRP

4+2

4+1

2 x 1550 к. с. CAT C30

5999 л

1499 л

33.00 узл

29.00 узл

2600 м/ч

Туреччина



Экстерьер



Экстерьер



Главный пост управления

Салон



Салон

Обеденная зона



Каюта владельца

Каюта



Гостевая каюта
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Машинное отделение

AZIMUT 80 РІК ДОВЖИНА
ПРАПОР - МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ, ПДВ НЕ

СП...

Довжина габаритна 24.13 м Ширина габаритна 5.80 м

Осадка 1.81 м Будівельний матеріал GRP

Кількість кают 4+2 Кількість санвузлів 4+1

Двигуни 2 x 1550 к. с. CAT C30 Запас палива 5999 л

Запас води 1499 л Бак чорних вод 652 л

Бак сірих вод 667 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

33.00 узл

Крейсерська швидкість 29.00 узл Наработка 2600 м/ч

Водозміщення 51.70 т Дизайнер інтер'єру Carlo Galeazzi

Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Для обробки застосовується вишневе дерево Шкіряні дивани

Плазмовий телевізор з системою Hi-Lo Музичний центр

Навігаційна Докова станція З'єднувальний блок (штекер) для під'єднання до телевізора

Інтегрований блок дистанційного керування для зручного швартування Вовняний килим

Портьєри

Пост управління

Шкіряний диван Тикова підлога

Навігаційна система Пересувний стіл

The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the
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МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ
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Капітанський відсік (для зберігання особистих речей та ін.)

Камбуз

Вбудована мікрохвильова піч 4-х конфорочна плита

Кухонна піч Подрібнювач сміття

Посудомийна машина Високовольтний двосекційний гриль

Двосекційна морозильна камера Підлогове покриття з оніксу з обробкою тиковим деревом

Барна стійка зі стільницею з граніту Льодогенератор

Оздоблення вишневим деревом Бар

Сервіз порцеляновий на 10 персон Стіл з вишневого дерева з оніксовою стільницею

Каюта капітана

Робоче місце (Вишневе дерево)
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LCD TV Sharp DVD домашній кінотеатр

Акустична система 6 x великих ілюмінаторів

Туалетний столик з 2-ма сидіннями Туалет з дзеркалом на всю стіну

Сейф Килим з вовни

10 дюймові диванні подушки Регулятори яскравості світла

Дзеркало і світильники в дерев'яних рамах Шкіряні дивани

Люстерко

Каюта власника
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Ванна кімната з двома входами Душова кабіна оброблена оніксом

Біде Мармурове покриття підлоги

Люстерко Оздоблення вишневим деревом

Оздоблення нефрит з позолотою Душові кімнати оснащені лавками з тикового дерева

Коридор у напрямку до туалетної кімнати оснащений дзеркалом LCD TV Sharp

Килим з вовни Пухові ковдри

Підвісне настінне дзеркало Світильники з регулятором яскравості освітлення

Vip-каюта

Оздоблення інтер'єру вишневим деревом Мармуровий столик

Душ і ванна Пол з тикового дерева

Люстерко
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Оздоблення нефрит з позолотою Фурнітура з позолотою

Друга VIP каюта

Двоспальне ліжко Стерео CD система

Душова кабіна (вхід окремий) Настінне дзеркало у ванній кімнаті

Фурнітура з позолотою Вовняний килим

Оздоблення інтер'єру вишневим деревом

Гостьова каюта

Подушки Покриття підлоги тиковим деревом

Душова кабіна Настінне дзеркало в гардеробній
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Мармурова стійка Санвузол

Каюта екіпажу

Вбудоване ліжко Окреме спальне місце

Душова кабіна Комора

Підлоги з тикового дерева Умивальник з установкою для сушіння рук в руховому відсіку

Сейф Телевізор і CD плеєр

Флайбридж

Сходинки з покриттям з тикового дерева Гриль / барбекю

Кран-балка Льодогенератор

Палубне обладнання

П Р О Д А Ж  Я Х Т

Гідроцикл Yamaha потужністю 175 к.с. Гідравлічний підйомник для водного гідроциклу

Стіл з тика зі стільцями Холодильник / морозильна камера

Вітрове скло Двосекційна якірна лебідка

Підсвічування Трап Opacmare

Поручні з нержавіючої сталі Ящик в носовій частині яхти

Матраци для засмаги з інтегрованою системою радіозв'язку Якір Danfoss

Платформа оброблена тиковим деревом Система світлової сигналізації

Допоміжний якір Два пожежних щита зі шлангом довжиною 50 футів

Електронне та навігаційне обладнання

Система голосового зв'язку Плазмовий телевізор з діагоналлю 42 "Nec
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CD / радіо плеєр Denon Аудіо CD / DVD плеєр

Система супутникового ТБ КVН М7 Картплоттер

Автопілот Локатор VHF

Стандартний горизонт VHF Компас

Система управління яхтою Азимут Інтернет мережа з високою роздільною здатністю на 3 порти

Навігаційний комп'ютер Nobltek Система супутникового телефонного зв'язку

Механічне обладнання

2 генератора Kohler 32 кВт і 23 кВт Система очищення води

Фільтр подвійного очищення
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Опріснювач морської води Покращений підрулюючий пристрій

Холодильник Зарядний пристрій для акумуляторів
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Azimut Yachts Ukraine
01024, Київ, вул. Лютеранська, 17

Ми надаємо повне сприяння в питаннях юридичного
оформлення угоди, попереднього технічного сюрвею,
перевезення в необхідний регіон, страхування,
підбору екіпажу і реєстрації під прапор судна в усіх
основних регістрах.
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Алина Эмерли
Менеджер по продажам
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700


+38 (044) 279 79 99

www.azimutyachts.ua

Моторна яхта Azimut 80: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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