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M/Y SOARING  2018  25.20 m  2 800 000 €

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: КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ | ПДВ НЕ СПЛ...

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)

25.20 м

5.96 м

1.67 м

GRP

5 + 2

5 + 1

2 x 1800 к. с. MAN CR V12

6000 л

1100 л

30.00 узл

26.00 узл

800 м/ч

Чорногорія



Екстер'єр Azimut 80

Екстер'єр Azimut 80



Екстер'єр Azimut 80

Носова частина палуби



Носова частина палуби

Флайбридж



Флайбридж

Флайбридж



Пост керування на флайбриджі

Кокпіт



Кокпіт

Салон



Салон

Салон



Салон

Салон



Каюта власника

Каюта власника



Каюта власника

Каюта власника



Каюта власника

Каюта власника



Санвузол власника

Санвузол власника



Санвузол власника

Санвузол власника



VIP каюта

VIP каюта



VIP каюта

VIP санвузол



Гостьова каюта по лівому борту

Гостьова каюта по лівому борту



Гостьовий санвузол по лівому борту

Гостьова каюта



Гостьова каюта

Гостьовий санвузол



Флайбридж



Головна палуба



Нижня палуба
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Довжина габаритна 25.20 м Ширина габаритна 5.96 м

Осадка 1.67 м Будівельний матеріал GRP

Berths 10 + 2 Кількість кают 5 + 2

Кількість санвузлів 5 + 1 Двигуни 2 x 1800 к. с. MAN CR V12

Запас палива 6000 л Запас води 1100 л

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

30.00 узл Крейсерська швидкість 26.00 узл

Наработка 800 м/ч Водозміщення 61.00 т

Дизайнер інтер'єру Salvagni Architetti Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

Килеватость V-подібний з кутом кілеватості на транці 16.6°

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Джакузі Опріснювач води

Устаткування для забезпечення безпеки (плоти і рятувальні жилети) Люк на флайбридж

Третє відкидне ліжко в гостьовій каюті по правому борту Третє ліжко в зоні екіпажу

Набір постільної білизни в каюти Подушки, ковдри

Офісний комп'ютер з екраном Офісний бездротової принтер

Супутникова антена HD11 оснащена декодерами для Європи і США Звукова система Bose 5.1 в салоні, каюті власника і 2 х Vip каютах

Bose Sound bar в 4 каютах Телевізори в салоні, у всіх каютах і зоні екіпажу

Звукова система Fusion на флайбриджі, на носовій і кормовій частинах палуби

Перетворювач частоти 60 Гц - 50 Гц, що робить човен придатним для
використання в США і на Карибах

Wi-Fi на всій яхті

Бездротовий інтернет з роутером Pepwave Sim and WaN

Душ на флайбриджі Холодильник з морозильною камерою в зоні екіпажу

Рибопошуковий ехолот Sonic Чохли на всі зовнішню меблі

Додаткове крісло штурмана на головному посту з електричним керуванням Додаткове крісло штурмана на флайбриджі

Сонцезахисні шторки на вікна Всі останні навігаційні карти

Карти Raymarine для Європи і США Москітні сітки на всі ілюмінатори

Кільблоки Виготовлені на замовлення стелажі в трюмі

Зовнішні складні обідні стільці Тендер Walker bay з водними лижами

Кухонне обладнання Мікрохвильовка, тостер, чайник і т.д .в зоні екіпажу

Тримачі для вудок Вудки

Рибальське спорядження

M/Y SOARING  2018  25.20 m  2 800 000 €

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: КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ | ПДВ НЕ СПЛ...

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

•



П Р О Д А Ж  Я Х Т

M/Y SOARING  2018  25.20 m  2 800 000 €

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: КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ | ПДВ НЕ СПЛ...



 

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

Алина Эмерли
Менеджер по продажам
+382 69 237 700

tel:+382 69 237 700
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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