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П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y By request  2012  9.70 m  144 000 $

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.

MONTEREY 328SS РІК ДОВЖИНА

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Наработка

Местонахождение

9.70 м

2.90 м

0.94 м

GRP

1

1

2 x Mercruiser 5.0 MPI 2.2 BR3
DTS AX

538 л

95 л

230 м/ч

Таїланд



Monterey 328SS - 2012

Monterey 328SS - 2012



Monterey 328SS - 2012

Monterey 328SS - 2012



Monterey 328SS - 2012



План палубы
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Довжина габаритна 9.70 м Ширина габаритна 2.90 м

Осадка 0.94 м Будівельний матеріал GRP

Berths 2 Кількість кают 1

Кількість санвузлів 1 Двигуни 2 x Mercruiser 5.0 MPI 2.2 BR3 DTS AX

Запас палива 538 л Запас води 95 л

Бак чорних вод 68 л Наработка 230 м/ч

Суха вага 4.40 т Builder Monterey Boats (США)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Покраска корпуса в синий цвет Пакет улучшенного стерео (динамики Wet Sounds 6 шт., сабвуфер и 6-кн усилитель
Fusion) 

Стол в кокпит Электрический гриль в кокпит (переносной, работает от инвертера 12 В / 220 В) 

Ковер в кокпит Носовые фары 

Фара-искатель с пультом ДУ Отделка плавательной платформы искусственным тиком SeaDeck коричневого
цвета 

Прямоточный глушитель Corsa Custom Масератор со сливом за борт 

Подушки в носовую часть Чехол в носовую часть и кокпит

джойстик Axius картплоттер Raymarine E7 
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Azimut Yachts Ukraine
01024, Київ, вул. Лютеранська, 17

+38 (044) 279 79 99

www.azimutyachts.ua

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.

Моторна яхта Monterey 328SS: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

Кирилл Куатов
CEO | Старший брокер
+393335764444

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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