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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.

РІК ДОВЖИНА VAT НЕ СПЛАЧЕНО

Космічний дизайн і абсолютно новий підхід до організації простору
на борту.
Oasis 40 розроблений Benetti у співпраці з британським дизайн-
бюро Redman Whiteley Dixon і нью-йоркської студією Bonetti /
Kozerski, яка створила елегантний, але в той же час легкий інтер'єр з
великою кількістю світла, панорамними видами і
трансформованими приміщеннями. Проект адресований тим, хто
знаходиться в пошуках нового стилю яхтингу, що поєднує
максимальну близькість до моря і можливість відпочивати в
розкішній, але неформальній обстановці - зокрема, молодим сім'ям,
які віддають перевагу здоровому і динамічному спосібу життя.

На головній палубі - не звичайний салон, а багатофункціональний
денний лаунж з склінням в ... More info

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Запас ходу

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

40.80 м

9.00 м

2.14 м

GRP

5 + 4

5 + 4

2 x MAN 12 - V 1400 к.с. 1029 kW

45000 л

8000 л

16.00 узл

4000 мм

Італія

https://azimutyachts.ua/yachts/list-benetti/boat-benetti-oasis-40m.html


Екстер'єр OASIS 40M

Екстер'єр OASIS 40M



Пляжний клуб в кормовій частині

Пляжний клуб в кормовій частині



Пляжний клуб в кормовій частині

Сандек



Обідня зона на сандеку

Бар в кормовій частині сандеку



Салон на верхній палубі

Салон на верхній палубі



Обідня зона в салоні на верхній палубі

Головний пост керування



Зона відпочинку в носовій частині

Кокпіт на головній палубі



Кокпіт на головній палубі

Салон на головній палубі



Салон на головній палубі

Салон на головній палубі



Салон на головній палубі

Салон на головній палубі



Обідня зона в салоні на головній палубі

Кухня



Каюта власника на головній палубі

Каюта власника на головній палубі



Каюта власника на головній палубі

Санвузол власника | Гардеробна



Гостьова VIP каюта на нижній палубі

Гостьовий VIP санвузол



Гостьова каюта по лівому борту на нижній палубі

Гостьова каюта по правому борту на нижній
палубі



Екстер'єр OASIS 40M

Екстер'єр OASIS 40M



Екстер'єр



Сандек



Верхня палуба



Головна палуба



Нижня палуба
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Валовая вместимость (GT) 385 т Довжина габаритна 40.80 м

Ширина габаритна 9.00 м Осадка 2.14 м

Будівельний матеріал GRP Berths 10 + 7

Кількість кают 5 + 4 Кількість санвузлів 5 + 4

Двигуни 2 x MAN 12 - V 1400 к.с. 1029 kW Запас палива 45000 л

Запас води 8000 л Бак чорних вод 5000 л

Бак сірих вод 5000 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

16.00 узл

Запас ходу 4000 мм Водозміщення 310.00 т

Дизайнер інтер'єру Bonetti/Kozerski Architecture D.P.C. Зовнішній дизайн і концепція Pierluigi Ausonio Naval Architecture |
Azimut|Benetti S.p.A R&D Department

Builder Benetti Yachts (Італія)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



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 BENETTI OASIS 40M: перегляд, сітрайл
та укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

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