Vendo Lancha Starline 17 21
R$ 40.000,00
Compro: Vendo Lancha Starline 17 com apenas 15 horas de uso. Motor e casco, tudo
novo. O conjunto acompanha os seguintes itens:
Carreta de rodoencalhe de madeira documentada e em dia;
Casco marca Fibraonline modelo Starline 17;
Motor Evinrude E-tec 9 HP;
O conjunto possui toda documenta&ccedil;&atilde;o em meu nome e em dia.
A lancha possui os seguintes itens e acess&oacute;rios:
\n &bull;Painel completo com 6 instrumentos, sendo eles: 1 hor&iacute;metro, 1 medidor
de power trim, 1 medidor de press&atilde;o d&acute;&aacute;gua, 1 medidor de RPM, 1
veloc&iacute;metro e 1 amper&iacute;metro;
\n &bull;Bomba de por&atilde;o 5 gp/ h ( novo);
\n &bull;Autom&aacute;tico para bomba de por&atilde;o ( novo );
\n &bull;2 tanques de comb&uacute;st&iacute;vel de 5 litros cada;
\n &bull;kit dire&ccedil;&atilde;o Teleflex ( novo );
\n &bull;Volante Framar ( novo );
\n &bull;Sonar Fischfinder Garmin 14 ( novo );
\n &bull;Torre de ilumina&ccedil;&atilde;o de popa ( novo );
\n &bull;Luz de navega&ccedil;&atilde;o na proa ( novo );
\n &bull;Filtro separador de &aacute;gua no combust&iacute;vel exigido pela BRP para a
manuten&ccedil;&atilde;o da garantia devido a alta porcentagem de alcool na gasolina
no Brasil;
\n &bull;Painel de chaves para ligar ou desligar os equipamentos el&eacute;tricos;
\n &bull;Bateria de 6 Amperes nova na garantia;
\n &bull;Estofamento em corvin anti-mofo;
\n &bull;chuveiro e tanque para &aacute;gua doce ( sem bomba );
\n &bull;Suporte dos bancos do piloto e carona com suportes cromados;
\n &bull;porta-luvas e objetos;
\n &bull;5 espa&ccedil;os sob os bancos para armazenar coletes salva vidas ou outros
objetos;
OBS: Velocidade final da Lancha com tres pessoas 65 Km/h e exelente
navega&ccedil;&atilde;o. Consumo aproximado 12 litros/hora.Exelente lancha para
passeio ou recrea&ccedil;&atilde;o. APENAS USADA EM &Aacute;GUA DOCE, NUNCA
FOI AO MAR.
Motor EVINRUDE com 3 anos de garantia total ou 36 horas de uso. O comprador
ter&aacute; mais dois anos e 3 meses se comprar a lancha at&eacute; o mes de
fevereiro.
Motivo da venda - Amplia&ccedil;&atilde;o e reforma de casa.
Estudo eventuais trocas, mas apenas por outras lanchas com motoriza&ccedil;&atilde;o
m&iacute;nima de 6 HP.Em h&iacute;potese alguma troco por carros, motos ou outros

ve&iacute;culos.
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