
Sportutgåva med bäddmöjlighet
Askeladden C65 CC är sportutgåvan i C-serien. Planlösning är hämtad från lillasyster 
C61 CC och skrovegenskaper från välrenommerade C65 Cruiser. Det finns gott om plats 
runt bordet i aktern och plats för extra passagerare i sofforna i fören. I pulpeten finns 
möjlighet att övernatta för två. I Topline-paketet ingår spoltoalett och kylbox, vilket 
gör att ni kan stanna för natten vart ni än önskar. Med upp till 300hk på akterspegeln 
tar ni er också långt ut - snabbt!

AskelADDen C65 Center ConSole

PRIs FRÅn:

542.000:-
Båtlån, 180 mån

3.196:-/mån

teknisk data
längd 6,45 m
Bredd 2,46 m
Vikt 1 400 kg
Personer 7 st
sover 2 st
Tank 230 l

Baspris båt och motor
suzuki DF200 APX 569.800:-
suzuki DF250 APX 621.200:-
suzuki DF300 APX 653.300:-

COMPleTe™-paket (ord. 114.260:-) 85.700:-

tillval
Akterkapell C65CC 15.000:-
Bord silvertex i cockpit 6.600:-
"Dörr" till badplattform i rostfritt stål 4.900:-
Zipwake automatiska trimplan 18.100:-
landström med batteriladdare 26.600:-
Ankarspel akter m fjärrkontroll 38.300:-
Bogpropeller 52.500:-
27.635:-

l Ingår i basutförande  Ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Bottenmålning
l laminatdurk (C-däck)
l leD-belysning akterdäck blå
l elektroniska reglage
l elektronisk startspärr
 Förtöjningspaket

 soldyna fören C65 CC
 sidobänk med dyna sb för
 sidobänk med dyna bb för
 Tryckvatten, ho och dusch
 spoltoalett
 Vattenskidstång

 extrabatteri med laddare
 stereo fusion Ms RA, Dab+
 simrad nss eVO 9 Touch
 Bultlås
 stöldmärkning motor
 låspaket klass 3

Innovativ styrpulpetare med karaktär
C61 CC bygger vidare på Askeladdens koncept med öppna planlösningar. Det gör det 
enkelt och smidigt ombord. Bakom den välvda vindrutan sitter ni mycket bekvämt. 
På passagerarsidan finns en passage för att inte störa föraren när passagerarna rör 
sig ombord. I fören finns plats för både bord och soldäck som kan plockas undan i 
båtens stuvfack. Med seriens revolutionerande, vändbara ryggstöd i aktern skapar ni er 
egen balkong att upptäcka skärgården från. Den fungerar även som är en förstklassig 
åskådarplats vid vattenlekar och solbadning.

AskelADDen C61 Center ConSole

PRIs FRÅn:

388.300:-
Båtlån, 180 mån

2.290:-/mån

teknisk data
längd 6,10 m
Bredd 2,25 m
Vikt 950 kg
Personer 7 st
Tank 140 l

Baspris båt och motor
suzuki DF140 ATl 403.500:-
suzuki DF150 APl 423.300:-
suzuki DF175 APl 440.500:-
suzuki DF200 APl 451.000:-

COMPleTe™-paket (ord. 37.265:-) 31.700:-

tillval
Akterkapell 15.000:-
Bord till sittbrunn, litet 5.600:-
Dusch, akterdäck 10.000:-
Zipwake automatiska trimplan 18.100:-
stereo fusion Ms RA, Dab+ 10.000:-
BV 1300 ("Dan") 17.985:-
1800 BT 208 ("Parker") 36.300:-

l Ingår i basutförande  Ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Bottenmålning
l Hydraulstyrning
l Pulpetöverdrag
l laminatdurk (C-däck)
l sportstolar
l Vändbart ryggstöd 

aktersoffa

l leD-lanternor
l Dynsats komplett
l stol- och pulpetsöverdrag
l elektronisk startspärr
 Förtöjningspaket
 soldyna till fören
 kyllåda 30liter

 Vattenskidstång
 simrad GO 7 Xse med lod
 Bultlås
 stöldmärkning motor
 låspaket klass 3

Körfakta
suzuki DF150

Varvtal Fart Bränsle

3000 17 0,84
4000 26 0,86
4500 31 0,97
5750 43 1,36

NyhEt!
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