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Sätt guldkant på tillvaron
En fullfjädrad weekend-båt med väl tilltagna umgängesytor och mäktiga linjer. Stora 
solbäddar med justerbara ryggstöd kompletterar den stora badbryggan. Ruffen är 
ljus och luftig med bra ljusinsläpp och passagen via rutan till fördäck underlättas 
av den breda skjutbara trappan. Pentrydelen är praktiskt placerad i sittbrunnen och 
spoltoalett finns som tillval i komfortpaketet. Förarplatsens soffa är lätt att anpassa 
med sin fällbara sits.

BaylinER 742 Cuddy

PRiS FRÅn:

510.000:-
Båtlån, 180 mån

3.008:-/mån

Teknisk data
längd 7,47 m
Bredd 2,51 m
Vikt 1 900 kg
Personer 8 st
Sover 2 st
Tank 197 l

Baspris båt och motor
MerCruiser 4,5 MPi (250 hk) Katalysator 510.000:-

COMPlETE™-paket (ord. 104.880:-) 89.100:-

Tillval
Flaggstång med flagga 1.480:-
Soldyna, fören (fabriksmont.) 7.270:-
Trimplan (fabriksmont.) 5.700:-
Fenderkorgar, fyra stycken 3.490:-
ankarspel 36.900:-
Bogpropeller (fabriksmont.) 18.600:-
Stripe vattenlinje (fabriksmont.) 1.975:-
Radio/CD & marinhögtalare 9.900:-
12V eluttag monterat 1.195:-
Garmin 72sv inkl kort (inf) 12.640:-
BV 2000 ("Harry") 27.635:-

l ingår i basutförande  ingår dessutom i COMPlETE™-paketet

l CE Märkning
l Kemtoalett
l Dusch i aktern
l Bäddsats
l Vattenskidkrok
l Justerbar ratt
l Solbädd
 Bottenmålning

 Förtöjningspaket
 akterkapell (fabriksmont.)
 Spoltoalett (fabriksmont.)
 Komfortpaket: 

hamnkapell, 
mattor, teakbord. 
(fabriksmonterat)

 Pentrydel med kyl, 

spis, diskho och vatten. 
(fabriksmont.)

 låspaket klass 3
 låsbygel klass 3
 Spårsändare
 Stöldmärkning 

båt & motor
 Garmin 722 inkl kort (inf)

Körfakta
MerCruiser 4,3 MPi

Varvtal Fart Bränsle

3300 26 1,38
4700 35 1,57

det fantastiska VR5 skrovet med kabin
Bayliner VR5 Cuddy Cabin är en uppföljare till den öppna VR5 Bowridern men nu 
med en rymlig kabin. Tack vare att båten är utrustad med inombordsmotor så får du 
en riktigt stor badplattform för bad och vattensport samt ett stort soldäck ovanpå 
motorrummet. Cockpit har en rymlig l-soffa, separat förarstol och plats för bord. 
Stuvutrymme för vattenskidor etc i durken. Mellan badplattformen och cockpit är en 
bred nedsänkt passage. Kabinen är ljus och rymlig med gott om plats för två personer 
att övernatta. Plats för kemtoa finns.

BaylinER VR5 Cuddy

PRiS FRÅn:

346.500:-
Båtlån, 180 mån

2.043:-/mån

Teknisk data
längd 6,20 m
Bredd 2,55 m
Vikt 1 542 kg
Personer 8 st
Tank 132 l

Baspris båt och motor
MerCruiser 4,5 MPi (200 hk) 346.500:-
MerCruiser 4,5 MPi (200 hk) Katalysator 430.200:-

COMPlETE™-paket (ord. 39.860:-) 29.900:-

Tillval
Körkapell (fabriksmont.) 18.700:-
Hamnkapell 6.800:-
Sportstol förarplats (fabriksmont.) 2.450:-
interiör i Desert sand (brun/beige) 2.370:-
Dusch BB & wet bar (fabriksmont.) 6.800:-
Rostfria räcken, reling, mugghållare 2.844:-
Teak i sittbrunn (ersätter matta) 11.100:-
Teak på badbrygga (fabriksmonterat) 6.100:-
BV 2000 ("Harry") 27.635:-
BT-2700 Blueline, 80 km/h 52.500:-

l ingår i basutförande  ingår dessutom i COMPlETE™-paketet

l inbyggd tank
l CE Märkning
l Dynsats akter
l Dynsats för
l Mugghållare
l Tvåfärgad skrovsida

l Brandsläckare
l Huvudströmbrytare
l Rymliga stuvfack
l Vattenskidkrok
 Förtöjningspaket
 Komfortpaket: mattor, 

teakbord, porta-potti
 låspaket klass 3
 låsögla (fabriksmonterad)
 Spårsändare
 Stöldmärkning båt & motor
 Garmin 52cv inkl kort

NyhEt!


