
Dufour 40 E. Årsmodell: 2010 
 
Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten oaktat vilka bud 

som kommer in.  

 

Säljes genom Båtagent Sverige www.batagent.se  
Niklas Forsén, Mejl: niklas@batagent.se +46-70-592 60 76. 
 
Svensksåld. 
 
Utrustning Dufour 40 E 
Kickstång  
Storsegelkapell (monterat)  
Lazy Jacks och Lazy Bag (levereras i kartong).    
Genua furlig under däck 
Dubbla rattar typ Fastnet 
Raymarine ST 70 logg, lod, vinddata. 
Kylanläggning inklusive kylbox. Topp och sidmatad. 
Varmvattenberedare 
Tryckvattensystem 
Saltvattenpump 
220 V landström med jordfelsbrytare och batteriladdare 
220 V uttag i kabiner och salong 
Extra servicebatteri 
Dusch i sittbrunn varmt och kallt 
Radio med CD-spelare.2 högtalare i salongen och 2 i sittbrunnen 
Elektriskt ankarspel  
Toalett med septiktank och däckstömning    
Glasseparation mellan pentry och salong 
”Tysk skotning” av storen 
Justerbara genuatravare 
VHF-högtalare i sittbrunnen 
Foldingpropeller 
Genuakapell 
LED-lampor i salong 
Rullgardiner och myggnät 
 
Utrustning utöver Dufour 40 E standard 
Sparcraft mast, med tre spridare och rodrigg i stället för 2-spridarmast 
Fall och skot i Dynema 
Akterstag i Dynema med Holmatro akterstagsträckare och akterstagslatta 
Stor och Genua 3 i 3DL från 2010, North Sails i mycket bra skick  
Spinnaker S3, 2010, topphissad 
Stormfock 2013 
Ett extra Tuffluff racingstag (ej monterat, medföljer) 
Extra winchar, två Harken, 46  
Garmin 720 plotter i sittbrunnen 
Raymarine plotter vid navbord 
VHF –högtalare i sittbrunn 
Interface för PC 
Volvo Penta 55hp    
Spinnakerbom - kolfiber 



Matbord i sittbrunn 
Sprayhood med handtag 
Eberspächer D5 
 
Övrigt: 
Båten är inmätt i SRSv, mätbrev nr 3848, SRSv 2013 är 1,330 
Seglen årligen genomgångna hos North Sails som kan bekräfta det utmärkta skicket. 
 
Extra segel som inte ingår i utrustningen som levereras till utgångspriset om 1.490.000kr 
Följande segel kan köpas till för den som önskar: 
Genua 1: Pris: 25.000kr (nypris ca 40.000kr) 
Stormfock: Pris: 5.000kr (nypris ca 8.500kr) 
 
 

Notera: Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft 

möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj: Uppgifterna förväntas vara korrekta men 

kan inte garanteras av Båtagent. 


