
Standard udførelse af Courier 970 Classic 

Tekniske data. 

Vandlinje  9,80   m 

Længde overalt  10,30 m 

Skibsbredde  2,95   m 

Dybdegang  0,63   m 

Vægt(afhængig af udstyr) 3.300kg 

Brændstofstank  320 liter 

Friskvandstank  2x120 liter 

Skrog 

- Håndoplagt glasfiberarmeret polyester 
- Skrog i antiosmotisk gelcoat – farve: Hvid 

(REINHOLD) 
- Fender liste hele vejen rundt. 
- Ekstra glasfiberforstærkninger ved køl og andre 

belastede punkter. 

Dæk 

- Glasfiberarmeret polyester i Sandwich 

konstruktion med ”Ariex” afstandsmateriale 

- Ekstra forstærket i alle mekanisk belastede 

områder. 

- Stor ankerbrønd, med luge og forberedt til 

gasflaske. 

- Kahytdør i faconbøjet  tonet akryl, som skydes 

vandret til side. 

- 2 oplukkelige vinduer i siden og 3 faste i front i 

kahyt. Termoglas. Tonet. 

- Badestige, Klamper (6. stk.), søgelænder, pushpit 

og pullpitt (i A2 rustfrit stål) 

- Alle beslag m.m. i A2 rustfrit stål 

- Bovspyd med trinplade og plads for M-anker 

- Badeplatform 

Båddæk er ikke udført med antiskrid. Skal bestilles 

separat. 

 

 

Interiør 

- Udført med glasfiber opbygning på, ligge og 

sideområder ligesom i pantry. 

- Træ i Sapelli (mahogni) Dørk i HPL-finerplader. 

- Kabys: Dobbelt gasblus, vask, åbne hylder og 

skabe. 

- Mobilt kahyt bord (for ombygning til dobbeltsenge 

i kahyt. Se udstyrsliste) 

- Stort rummeligt toiletrum, forberedt til portabelt 

toilet. (Fast toilet muligt) 

- Madrasser i NANO FLOCK (16 farver at vælge 

mellem) 

- Skabe og stuerum under madrasser 

Installation 

- Navigationslys Stb./Bb 112,5˚ motor 112,5˚, agter 

135˚og anker 360˚ 

- Installation for 12 volt, plads for op til 3 100Ah 

batterier, LED belysning i hele båden. 

- 230 volt landstrøminstallation. (Batteri ladere er 

tilvalg) 

- 240 liters ferskvandstank med tryksystem. 

- Koldtvandsinstallation. 

- Gasinstallation med dobbelt kogeblus 

- Elektrisk og manuel lænsepumpe. 

- Tavle med 12 volt kontrolpanel 

 

Motor og fremdrift. 
- VETUS M 4.15 33 HK dieselmotor.(Str. og mærke 

er valgbart på bestilling) 

- Bronze propel 4/ø 16” picth 12. 

- Rorblad i ædelstål med beskyttelse. 

- VETUS hydraulisk styresystem og roranlæg, med 

klassisk mahogni rat. 

 

Vi forbeholder os ændringer i standard udstyret og forpligter os 

først til det endelige ved bestilling.  
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Nexus 980 Classic i.h.t til standard 

beskrivelsen 

Kr. 699.000  Udstyrspakker  Tilvalg 
Ekstra tilbehør på standardbåden efter eget valg. Udstyrspris Cruising 

pakke 

Eksklusiv 

pakke 
 

Motor og varme       

Webasto Air Top 2000 med udtag  kr        22.909  √   

Webasto Air Top 3900 med udtag  kr        25.781   √  

Webasto Air Top 3900 Dual - med varmt vand  kr        31.514     

Motoropgradering til VETUS M4.17 - 42 HK  kr        17.187     

Motoropgradering til VETUS M4.55 - 52 HK  kr        31.067   √  

Automatisk brandslukning i motorrum  kr          3.431     

Bovpropel med 80 Ah batteri  kr        29.346  √ 
  

Bovpropel 4 KW med 100Ah batteri  kr        34.374   √  

Varmtvands installation  kr          4.291  √ √  

Dæk og skrog      

Skrog i anden RAL farve end hvid  kr        37.246  √ √  

Dæk i anden RAL farve end hvid  kr        28.608  √ √  

Flexiteek på hele dækket.  kr        27.938  √ √  

Bundbeskyttelses behandling  kr        25.781  √ √  

Alt rustfrit stål på dæk opgraderet til A4 -316 

rustfrit stål 

 kr        24.362     

Bimini soft top  kr        22.127     

Hardtop i glasfiber  kr        27.714     

Cockpit telt.  kr        35.760     

Hardtop i glasfiber med teltsider.  kr        41.348  √ √  

Badeplatform.  kr        16.763  √ √  

Interiør      

Forkabine med skydedør i massiv træ  kr        10.024  √ 
  

Agterkabine aflukket med dør og skot  kr          7.163  √ 
  

Dobbeltkøjer i kahyt  kr          5.722     

Installationer  kr               -       

Saltvands installation  kr          2.570   √  

Dobbelt kogeplade med ovn  kr          4.470     

Manuelt toilet uden tank  kr          7.163     

Sø-toilet med 140 liters tank  kr        16.763  √ √  

Elektrisk ankerspil  kr        18.618   √  

WEACO Køleskab 65 L  kr          7.163   √  

Batterilader 25 Amp  kr          5.722  √ 
  

Batterilader 45Amp.  kr          7.510   √  

12-230 Inverter.  kr          5.476   √  

VHF Radio  kr          7.163     

Analog vand måler med ultralyds tranducer  kr          2.861     

Analog spildevandsmåler med utralydsindikator  kr          2.861     

Radio CD/MP3  kr          2.000   √  

Kompas i cockpit  kr          2.291     

2 ekstra højtalere i cockpit  kr          1.140   √  

Justerbare spot på ruftag  kr          2.291   √  

Klaxon Horn på ruftag  kr          1.140   √  

Dækvaskesystem  kr          6.012   √  

Elektronik     

DCSM BEP MARINE multifunction display med 

indikatorer: vand, brændstof, spildevand, 3 

batterier ( ampermeter, voltometer ) 

 kr        12.851  √ √  

RAYMARINE i70 - multifunction display - log, 

fart, dybde, vand temperatur 

 kr        14.863   √  

RAYMARINE i70 - Ektra funktioner: GPS 

mulighed med multifunction display 

 kr          7.376   √  

RAYMARINE a65 - Lille kortplotter med GPS  kr        11.343     
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RAYMARINE e7 Kortplotter med GPS  kr        24.250     

Digital radar 4kW 18" rækkevidde 48nM - 

Tilbehør til Kortplotter RAYMARINE e7 

 kr        25.144     

Fishfinder til RAYMARINE e7  kr          5.364     

Humminbird Pihrania Max 180 - ekkolod, water 

temperature 

 kr          2.123     

Humminbird fishfinder 343cx - Ekkolod, vand 

temp, water temp. Og fart. 

 kr          5.923     

Øvrigt Tilbehør      

Glasfiber bukke/støtte  kr          8.594     

Reb som fenderliste.  kr        11.175  √ √  

Fender holdere 6 stk.  kr          3.911   √  

Pris for pakke  Kr.239.000 Kr.334.133  

Samlet besparelse på pakke  Kr.  60.000 Kr.  63.000  

Samlet liste pris for Courier 970 Classic med pakke  Kr. 938.000 Kr.1.033.133  

Kampagnepris Danmarks premiere  Kr. 899.000 Kr.950.000 
 

Særrabat efterår 2015 - ved tilkøb af pakke.   Kr.-50.000 Kr.-50.000 
 

Transport fra værft i polen kr        35.000   
 

Samlet pris fratrukket pakkerabat og særrabat.  849.000,- 900.000,-  

 Der tages forbehold for prisændringer. Priserne er inklusiv 25 % dansk moms.  

Køber ___________________________  Sælger:  Maxus Danmark 

Adresse__________________________  Kalundborgvej 27 

Postnr. ____By____________________  4200 Slagelse 

Tlf nr. _______________   T.  +4540183327 

Email. ____________________________  M. kontakt@maxusdanmark.dk 

Dato___/___-____   Dato___/___-_______ 

Underskrift._________________________  Sælger___________________________ 

Ved underskrift accepteres ovenstående pris på båd og tilvalg på Kr. ___________ 

Der vil accept og modtaget ordre blive opkrævet 40% af købesummen. Når dette er indbetalt og modtaget, 

sættes båden i produktion. Og resterende 60% + evt. transport Skal være indbetalt før båden afsendes fra 

værftet . 


