
38

Bowrider large
Bayliner VR6 är den större av två helt moderna båtarna i det så populära bowrider-
segmentet. 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 U-soffa, separat förarstol och plats för bord. Stuvutrymme för 
vattenskidor etc i durken. Främre sittbrunnen har extremt gott om plats tack vare 
den utlagda stäven och det finns toalett i separat utrymme som tillval.

BaylinER VR6

PRiS FRÅn:

405.200:-
Båtlån, 180 mån

2.390:-/mån

Teknisk data
längd 6,82 m
Bredd 2,55 m
Vikt 1 722 kg
Personer 9 st
Tank 132 l

Baspris båt och motor
MerCruiser 4,5 MPi (200 hk) Katalysator 405.200:-
MerCruiser 4,5 MPi (250 hk) Katalysator 413.900:-

COMPlETE™-paket (ord. 39.350:-) 29.500:-

Tillval
Flaggstång med flagga 1.480:-
Körkapell (fabriksmont.) 10.100:-
Soldyna i fören (fabriksmont.) 3.160:-
Sportstol förarplats (fabriksmont.) 2.450:-
Rostfria räcken, reling, mugghållare 2.844:-
Teakimitation i sittbrunnen och badbrygga  11.400:-
Toalett i pulpet 2.030:-
Stripe vattenlinje (fabriksmont.) 1.980:-
BV 2000 ("Harry") 27.635:-
BT-2700 Blueline, 80 km/h 52.500:-

l ingår i basutförande  ingår dessutom i COMPlETE™-paketet

l CE Märkning
l Dynsats akter
l Dynsats för
l Mugghållare
l lanternor
l Brandsläckare
l Huvudströmbrytare

l Självläns
l Vattenskidkrok
 Förtöjningspaket
 Bord i sittbrunnen 

(fabriksmont.)
 Komfortpaket: 

hamnkapell, mattor

 låspaket klass 3
 låsbygel klass 3
 Spårsändare
 Stöldmärkning 

båt & motor
 Garmin 52cv inkl kort

Körfakta
MerCruiser 4,5-200

Varvtal Fart Bränsle

3250 26 1,00
4000 34 1,23
4750 40 1,48

Bowrider när det är som bäst!
Bayliner VR5 är en riktigt modern båt i det så populära bowrider-segmentet. 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. Främre 
sittbrunnen har extremt gott om plats tack vare den utlagda stäven.

BaylinER VR5

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 369.900:-

COMPlETE™-paket (ord. 38.750:-) 29.100:-

Tillval
Flaggstång med flagga 1.480:-
Körkapell (fabriksmont.) 10.100:-
Soldyna i fören (fabriksmont.) 3.160:-
Sportstol förarplats (fabriksmont.) 2.450:-
interiör i Desert sand (brun/beige) 2.370:-
Teakimitation i sittbrunnen och badbrygga  11.400:-
Rostfria räcken, reling, mugghållare 2.844:-
Rostfri propeller, från 6.350:-
BV 2000 ("Harry") 27.635:-
BT-2700 Blueline, 80 km/h 52.500:-

l ingår i basutförande  ingår dessutom i COMPlETE™-paketet

l CE Märkning
l Dynsats akter
l Dynsats för
l lanternor
l Brandsläckare
l Självläns
l Badbrygga

l Badstege
l Vattenskidkrok
 låspaket klass 3
 låsbygel klass 3
 Spårsändare
 Stöldmärkning 

båt & motor

 Garmin 52cv inkl kort
 Förtöjningspaket
 Bord i sittbrunnen 

(fabriksmont.)
 Komfortpaket: 

hamnkapell, mattor

Körfakta
MerCruiser 4,5-200

Varvtal Fart Bränsle

3250 27 0,96
4000 34 1,23
4700 40 1,48

NyhEt!


