
    
STANDARDNA OPREMA 

 
 

 
Dolžina
Širina 

 
Rezervoar goriva

 
 

5,28  
2,16  
620  

75  
73,55kW/100  

6. 

Konstrukcijske značilnosti 
• Self bailing kokpit 
• Ročno valjana gradnja 
• Nerjaveče jeklo razreda za : morsko strojno 
opremo 
• Prostor za shranjevanje sidra na premcu 
• Prostori za shranjevanje v klopeh: na 
premcu, krmi in pod sedežem krmarja  
• Marine razred vinil materiali 
• 5-letna garancija za    strukturo trupa 
• CE certificiranje 

Zastopa in prodaja: 
FTEAM  /  3F-Darko Fras s.p. 
Ptujska cesta 155, 2000 Maribor 
www.Fteam.si       info@Fteam.si 

cena 520 C 
SKUPAJ z DDV 16.999,00 € 
Cena brez DDV 13933,61 € 

Dobavni rok 4-6 tednov, cene fco.Maribor 
(plovila na slikah lahko vsebujejo nestandardno ali opcijsko opremo,  

motor ni vštet v ceno !) 
 

OLYMPIC 
Boats 
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DODATNA OPREMA (DOPLAČILO – cena z DDV): 

 KOPALNA LESTEV         MIZICA                    CERADA                            BIMINI-PREKRITJE    NOSILEC POM.M.         REZERVOAR za VODO 

                                                                                               
        149,00 €                325,00 €        transportna=299,00 €                  kokpit=990,00 €           199,00 €  590,00 € 
                                                                 pristaniška=379,00 €     kokpit+krma=1590,00€ 
                       kokpit=279,00 € 

 



  OLYMPIC 520 C je odlična kombinacija čolna za ribolov in družinskega čolna, za preživljanje prostega 
časa na morju in za dopustovanje.  
OLYMPIC 520 C s svojim designom: globokim V-trupom, preizkušenim oblikovanjem reber, naklonom in 
višino bokov, zagotavlja odlične plovne lastnosti tudi v težjih plovnih pogojih, brez nepotrebnega pršenja 
tudi pri višjih hitrostih.  
OLYMPIC 520 C vam zagotavlja varnost in užitek tako pri plovbi, kot na sidrišču - že z bogato standardno 
opremo. 
Bogata serijska oprema čolna vključuje, med drugim, varnostno vetrobransko steklo, rezervoar za 75lt 
goriva in vrtljive sedeže z blazinami .... Poleg tega pa še 5-letno garancijo na trup. 
OLYMPIC 520 C za vse, ki iščete čoln s kabino v kategoriji manjših plovil, vendar kvaliteto primerljiv z 
večjimi čolni,  
 
OLYMPIC 520 C je najboljša izbira za prijetne in varne dni in noči na morju. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visoko kakovostno, varnostno, 
vetrobransko steklo je del standardne opreme 
in poudarja razkošje, jasnost in doživljensko 
vzdržljivost

 

Ergonomsko zasnovan kokpit je kakovostno 
obdelan, udoben in z dobrim pregledom nad 
armaturnoploščo in vgrajeno elektronsko 
opremo. Estetsko leseno armaturno ploščo 
dopolnjuje tudi držalo pijač iz INOX-a. 

   Udobna in prostorna krmna klop, prekriva velik prostor za 
shranjevanje, ki lahko sprejme vse, kar potrebujemo za dolgo 
potovanje. 

 
 

Ob krmni klopi so nameščeni ročaji, držala za pijače iz INOX-a, 
osvetlitev krova in priročne stranske police za vaše osebne predmete. 

 
Mesto sokrmarja je opremljeno s polico, držalom za pijačo in predalom 
s ključavnico  

  

  
   

     

   

 
Z drsno in zložljivo premčno lestvijo, je 

dostop do plaže ali pomola, lahek in enostaven. 
 
 
 
Velika in udobna kabina v obliki črke V, v kateri 
utvarjajo toplo vzdušje udobne ležane blazine, 
polica in oblazinjenje, je idealno okolje za počitek 
in spanje. Prav tako je zagotovljen tudi prostor za 
shranjevanje. 

 

  
 


