
AVAR YACHT A 25 STANDARD                 tájékoztató                    WWW.BOOTE.HU 
A hajó méretei: 
hajótest hossza                           7,49 m 
hajótest szélessége                    2,50 m 
merülése                     0,31 m – 1,34 m 
tömege                                       1750 kg 
fenéktőkesúly      450 kg + 90kg swert 
kabin állómagasság           max. 1,73 m 
árbocmagasság                            9,55 m 
Vitorlázat                                     27,5 m2  
fok                                                   8,3 m2 
genua                                 120% 11,8 m2 
nagyvitorla                                  15,7 m2 
szállítható személyek                      6 fő 
fekhelyek                                           5+1 
CE Kategória                                      C,B 
engedélyezett belmotor           8-13 Le 
engedélyezett külmotor           4-10 Le 
 

Alapfelszereltség: 
Szendvics deck, alu dörzsléc, horgonykamra, kajüt tolótető + 2 részes kivehető kajütajtó, nagy kokpit 
csomagtartó, orrkibúvó, szalon kibúvó, tárolóhelyek, polcok, kormánylapát komplett veretekkel és fa 
kormányrúddal, fenék tőkesúly a padlóban, orrkorlát, orrkilépő, farkorlát, 6 korlátoszlop (a két középső 
erősített 3 lábú), farkorlát beforduló háromlábú. Vorstag veret, 4 kikötőbika, 4 wantnispanner, 2 Achterstag 
veret, 2 db 3-as terelőcsiga, 2 foksín állítható kocsival és golyóscsapágyazott csigával, 2 db 3-as stopper, 2 
csörlő kötélfogóval, +2 csörlő.  

Hajóbelső: 

1 hosszanti fekhely a szalonban + 1 betehető fekhely, 2 fekhely az orr részben, 2 fekhely a tat részben, 
rakodóhelyek minden fekhely alatt, tömör fa asztal a svertszekrényen, niro árboctámasz, konyhasarok niro 
mosogatóval, kézi vízpumpa, egyégős gázfőző, frissvíz tartály 10 l, szürkevíz tartály 10l, Wc fülke mosdóval, 
rétegeltlemez hajópadló, műanyag laminát belső borítás, kárpitok, matracok.  

Vitorlázat: 

Árboc veretekkel, árboctalp, Alsó vitorlarúd, forstág spannerrel, vantnik spannerekkel, achterstág 
osztókötéllel, alba, felhúzókötelek golyóscsapágyazott csigákkal, grószsott, dirk, dacron orrvitorla és 
nagyvitorla, top széljelző  

Elektromos kiépítés: 

Fehér horgonyfény és 3 színű pozíciófény az árboccsúcson, csatlakozó az árboctalpon, 5 db belső világítás 
LED, Kapcsolótábla 12V aljzattal, akkukábel csatlakozóval. 

Extrák: 
FACNOR fokroller+ genua+ Uv csík            1120 Hűtő 39 l álló                                                           1060 

Genakker 42 m2                                            1600 Marina WC                                                                 524 

Lazzy Jack                                                          668 Akku telepítve                                               100Ah 469 

motor tartó                                                       250 Hajóműszer GPS radar mélység, sebesség           400 

Strandlétra teleszkópos                                  220 További extrákra árajánlatot adunk 

Belmotor Yanmar 1GM10, Saildrive SD25, kipufogó, üzemanyag rendzser, controll panel, távvezérlő   12766 

A hajó generációkra tervezett minőségben épül, az alapfelszereltségben aláhúzva jeleztem a többletet. 
A hajó Magyarországra szállítása 990 euro +Áfa,  a hajó alapára    24760 euro+ Áfa. 

ÁFA nélküli tájékoztató EUR árak, 25,85 CZK/EUR árfolyamon számolva. Az árváltozás joga fenntartva. 
A műszaki tartalom változásának a jogát a gyártó fenntartja. Érvényes az újabb kiadásig.    2018.12.12. 
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