
Askeladdens nya Center Cabin
Askeladden C76 CC är en uppgradering av C75CC med det nya TsI-skrovet som 
beskrivet i C76 CR. Denna kabin-version är för dig som vill transportera dig och dina 
passagerare synnerligen bekvämt och stilfullt. Med pentry, separat toalettutrymme 
och bäddmöjlighet för fyra personer gör ni dessutom lätt om båten till er tillfälliga 
sommarstuga för helgen när sommaren är som bäst.

AskelADDen C76 Center CABIn tSI

PRIs FRÅn:

697.500:-
Båtlån, 180 mån

4.113:-/mån

teknisk data
längd 7,45 m
Bredd 2,55 m
Vikt 1 650 kg
Personer 7 st
sover 2+2 st
Tank 230 l

Baspris båt och motor
suzuki DF200 APX 725.600:-
suzuki DF250 APX 777.600:-
suzuki DF300 APX 810.100:-

COMPleTe™-paket (ord. 135.565:-) 85.300:-

tillval
Flaggstång med flagga 1.480:-
Akterkapell 21.200:-
soldyna fram 9.000:-
C-deck akterdäck 18.100:-
separat toalettutrymme 10.700:-
landström med batteriladdare 26.600:-
Bogpropeller 125 mm 31.800:-
Ankarspel akter m fjärr 38.300:-

l Ingår i basutförande  Ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

 Förtöjningspaket
 Gasolspis
 kylskåp 48l
 sötvatten och diskho
 Däckslucka
 C-deck kabin

 Däckspolning sjövatten
 spolning fönster
 spoltoalett
 extra batteri med laddare
 kupévärmare 4kw
 leD arbetsljus 

för akterdäck
 Zipwake automatiska 

trimplan
 Bultlås
 stöldmärkning motor
 låspaket klass 3

Körfakta
suzuki DF200 APX

Varvtal Fart Bränsle

4000 20 1,20
5000 30 1,34
6150 37 1,92

norskt fullblod
I sin strävan efter perfektion har Askeladden lanserat C76 CR. Mycket är hämtat från 
C75 CR men med en helt ny skrovteknologi: Twin step Infusion Hull Technology. TsI, 
som det förkortas, innebär att man tagit till racing-teknologi för ge skrovet en "smör-
jande" funktion med sänkt vattenfriktion som innebär att båtens bränsleförbrukning 
minskar och toppfarten ökar. C76 CR är för dig som inte nöjer dig med något annat 
än det bästa - och vill ha ut det mesta av varje hästkraft.

AskelADDen C76 CruISer tSI

PRIs FRÅn:

663.900:-
Båtlån, 180 mån

3.915:-/mån

teknisk data
längd 7,45 m
Bredd 2,55 m
Vikt 1 650 kg
Personer 7 st
sover 2+2 st
Tank 230 l

Baspris båt och motor
suzuki DF200 APX 692.000:-
suzuki DF250 APX 744.100:-
suzuki DF300 APX 776.500:-

COMPleTe™-paket (ord. 183.760:-) 143.100:-

tillval
Flaggstång med flagga 1.480:-
Vindrutetorkare, babord 4.300:-
landstöm med batteriladdare 26.600:-
Dieslvärmare 4 kW 31.800:-
Ankarspel akter m fjärr 38.300:-
Bogpropeller  31.800:-
BV 3000 ("Hector") 44.900:-
BT-3500 Blueline, 80 km/h 59.900:-

l Ingår i basutförande  Ingår dessutom i COMPleTe™-paketet

l Bottenmålning
l Akterkapell
l leD-belysning akterdäck blå
l leD-belysning sittbrunn
l elektronisk startspärr
 Förtöjningspaket
 Hamnkapell C75C 2017
 Gardinpaket

 separat toalett
 C-deck sittbrunn/akterdäck
 Vattenskidstång
 spoltoalett
 sötvatten och diskho
 kylbox 30l
 Gasolspis
 Zipwake automatiska trimplan

 Däckslucka
 "Dörr" till badplattform i rostfritt stål
 extra batteri
 stereo fusion Ms RA, Dab+
 simrad nss eVO 9 Touch
 Bultlås
 stöldmärkning motor
 låspaket klass 3

NyhEt!
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