
 Salgsopstilling fra Nordfyn Marine
Ring og aftal tid for besigtigelse på telefon 40 20 70 34 – svarer altid.

Lagoon 40 – SOM NY     
Sags nr. 13149

Pris: 2.795.000,-
Beskrivelse

Den franske katamaran Lagoon’s nyeste introduktion, giver denne
40-fods en genkendelig profil.

På agterspejlet er der to lave trin, der fører op fra badeplatformen 
til cockpit, til styrbord fører et sæt trin direkte til rorgængerens 
plads, en pænt integreret del af båden, hvor rorgængeren kan 
være en del af samtalen i cockpittet, selv når han står på vagt.

Fra styrepladsen er udsynet godt bagud til de to agterspejle ifm. 
med bla. Havnemanøvre.
Styrepladsen er åben mod styrbord sidedæk, hvilket gør at 
rorgængeren kan give en hånd med ved havnemanøvre.

Et stort fordæk med ”trampolinen” så man rigtig kan følge med i 
det levende fauna under båden.

Indvendige i Lagoon 40 får man straks en følelse af luksus. Især 
med nuancer af mørkebrunt Alpi-træ og masser af læder accenter.

Salonen og kabys på hoveddækket er lyst og rummeligt.

Overalt i kabyssen er der meget plads, stort køleskab, 3 gasblus 
og ovn i rustfrit stål matcher godt i stilen og er med til at integrere 
og sammenkæde hele salonen, samt kabyssen til et unik 
samlingspunkt for hele familien.

Der er en lille navigationsplads i salonen så man stadigvæk kan 
nyde navigation.

Lagoon 40 version med tre kahytter og 2 store og gode 
badeværelser gør den velegnet til langturssejlads for en stor 
familie eller 2 par gode sejlervenner.

Nuværende ejer har haft båden ”næsten” fra ny og den sælges 
kun fordi ejer ønsker en større båd i samme stil, til langfart.

Båddata:

Årgang 2018

Byggenummer FR-CNBZT032H819 

Værft   Construction Navale Bordeaux – Frankrig       

Byggemateriale Glasfiber  

Længde 11,70 m. 

Bredde 6,70 m. 

Dybdegang 1,30 m.

Deplacement ca. 11.000 kg

Køl form/vægt 

Skrogfarve Hvid

Dæk Hvid

Antal køjer 8 (3 dobbeltkahytter) 

Pantry Ja 

Kogeapparat  Ja komfur og ovn 

Vask Ja 

Køleskab Ja stort

Toilet Ja manuelt m/tank

Diverse Gummibåd m/6 hk. Honda påhængsmotor. 

Dæksudstyr  Søgelænder, badelejder, badeplatform, el-ankerspil 
m/kædetæller, davider, påhængsmotor beslag, anker, fendere, 
tovværk. 



Båden er fra august 2018, stadigvæk fabriksgaranti og ved at 
købe denne her båd sparer man den meget lange leveringstid der 
er på båden (ca. 2 år) og en tilsvarende båd i dag koster ca. 3,5 
mio, så der er tale om en ”næsten” ny båd til en super attraktiv 
pris.

Båden kan ikke beskrives den skal simpelthen opleves in natura.

Desuden medfølger

Kompas
B & G Zeus3 12” kortplotter med ekkolod (med forward 
scan)
B & G Autopilot med fjernbetjening
B & G 4G radar
B & G DSC VHF radio m/AIS
B & G AIS 500 sender
Mikrobølge ovn
”Bløde” solpaneler (3×115 w)
Converter 12/220 v. (2000 watt)
Redningsflåde
Cockpit hynder
Teak i cockpit
Cockpit telt
Kaleche over styreplads
Ekstra solskærm

Motorspecifikationer:

Type 2 x Yanmar 

Årgang 2018

HK 2 x 45

Cyl. Antal 2 x 4

Sejltimer 695 og 702 

Stand Som nye

Brændstof Diesel 

Marchfart 7-8

Topfart 

Gear S-drev 

Diverse    Ferskvandskølet, batterier, lader, flot og funktionelle 
maskinrum. 

Bådens stand Som ny 

Kan evt. byttes med  Ingen bytte

Sejludrustning

Storsejl Ja 

Genua I Ja rullesystem

Genakker Ja

Diverse    

   

Nordfyn Marine tager forbehold for evt. fejl i informationer.
Nordfyn Marine . Stationsvej 24 . 5450 Otterup . Telefon 40 20 70 34 . E-mail: info@nordfyn-marine.dk





Ring og få en snak
om dine muligheder
for salg af båd.

Fast salærpris
Ingen skjulte omkostninger
Ingen markedsføringsomkostninger
Ingen start gebyr
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