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Teknenin satışı tarafımızdan yapılmış olup, ilk ve şu an mevcut 2. olmak üzere sadece iki sahip görmüştür. Diğer 
yanda tüm sahiplikleri boyunca, yine Ogem Marine A.Ş. yetkili servisi, aralıksız tüm sezonluk rutin bakımlarını 
periyodik olarak tekne sahipleri ile koordineli olarak yapmıştır.


Verdiğimiz bir hizmet olan “Yacht Coaching” sisteminde, tekne Kalamış SETUR da kaldığı dönemlerde 7/24 gözetim 
ve günlük hizmetleri devam etmiştir.   


Tamamen tarafımızdan kontrol altında olan teknede, Ogem Marine A.Ş. olarak hiç bir sorun olmadığını garanti ve 
taahhüt etmekteyiz.


Maker : Solemar Nau+ca Italy 
Model : Oceanic 44.1 / 2014 Model 
Build : 2013 4th Quarter, 2014 Standard 
From : Second Owner, Private and limited use 
Flag  : Turkish  
LocaFon : Istanbul 
Engine : 2x 400HP Volvo Penta, low running hours 
Speed : Cruising / 25 Knot -   Max.   / +40 Knot
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Some of the Highlights; 
• Bow Truster 
• Electric pasarella 
• Generator Set 
• Heating/Cooling  Air Condition 
• Electric Cooker 
• 2 x Refrigerator 
• Electric Remote windlass 
• Underwater lights 

• Electric Operated sost top (roof) 
• Chartplotter + Map + Radar + Fish Finder + Autopilot 
• Teak Deck, leather interior / special deck cushions 
• Marine VHF, color TV and TV antenna 
• Deck connection for macerator tank 
• Window wipers with FW supply 
• Electric marine WC and separate shower 
• Two satellite Dome (empty) 
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Genel planlaması ile, Oceanic 44.1 Solemar Ailesinin amiral teknesidir. 

Oceanic Serisinin 26’-33’ boy aralığına göre, 37’ ve 44.1 modellerinde üst konsept malzeme ve işçilik uygulanarak, konfor ve 
kalite en üst noktaya çıkarılmıştır. 

44.1 , su hattı boyunun uzunluğu, ekstra güçlendirilmiş tüpler (1680 cst) ile belkide stabilize olarak en dengeli ve kötü hava/deniz 
şartlarında en emniyetli ve konfordan ödün vermez tekne durumundadır. 

Ön ve arka büyük güneşlenme alanları, arka güneşlenme alanı altında hidrolik kapak ile ulaşılan dingy ve malzeme ambarı, 2 çist 
kişilik kamara, duşa-kabinli elektrikli wc alanı, arka havuzlukta elektrikli ocak, ekstra buzdolabı ve geniş oturma alanı ve bu 
alanın da istenildiğinde büyük bir güneşlenme alanına dönüşe bilmesi, elektrikli paserella, ilk etapta sayılabilecek dizayn artıları. 

Çist 400HP Volvopenta makinesi ve baş pervanesi ile muhteşem rahat manevra yapabilmekte, çok düşük devir ile risk/stres 
olunmadan, marina yada rıhtım içinde hareket edebilmektedir. 

Ve seyir için, radar, otomatik pilot, haritalı pro-chartplotter tüm gezi rahatlığını sağlarken, dizel sessiz jeneratör ve ısıtma/
soğutma klima sistemi konforu tam olarak arttırmaktadır. 

Mevcut canvas cover’ları ile kışın hatta yağışlı havalarda da seyir konforu bozulmaz iken, yazında arka havuzluğu kapayan tente 
ve çevresel jüt ile hem ferah oturma hem de mahremiyet sağlama adına eksiksiz konfor sunmaktadır. 
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Layout yapısında görüleceği üzere tam bir weekender donanımındadır. Günlük seyirlerin dışında, hastasonum ve konaklamalı 
seyirleri de donanımı ve ferahlığı sayesinde rahatça kullandırabilir. 

Kuvvetlendirilmiş müzik sistemi, hem kabin içi hem de arka güverte için yeterlidir. 

TÜM 2020 Sezon Bakımları, MAYIS ayı son hastasında tamamlanarak denize atılmıştır (2019 sezonunda makine ağır bakımları ve 
komple tik güverte değişimi yapılmıştır). Şu an sıfır masraflı olarak 2020 sezonu hazır olup, tekne SETUR Kalamış marina’da 
seyre ve teste hazır durumdadır. 
 
Teknenin güncel sigorta bedeli €300.000 dir. SETUR Marina’da Nisan 2021 tarihine kadar da marina ücreti ödenmiştir. 
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2020 Mayıs Bakım Fotoları:
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Ex-Factory Italy Price 

€ 536.880,00 
Transportation from Italy to Turkey 

€  14.700,00 
Delivery Commissioning/ Preparation 
                                                       €    1.420,00 
---------------------------------------------- 
GRAND TOTAL   :     € 553.000,00 
(Brand New Solemar 44.1, delivery Istanbul) 

Pre-Owned Special Price; 
€ 350.000,0 

(Save %37 on that Pre-Owned) 

Included; 
- İstanbul Marina Fee until March-2022 

- € 12.500,0 brokerage fee 
- 2021 Full Refit Maintenance (May/21) 
- 3 Months Yacht Coaching (Istanbul*) 

Ex-Factory Brand New Order “Price List” 
Standard Equipment: 
Exclusive cream-colour fabric - GRP bow bridge with electric windlass, stainless steel anchor and chains, GRP 
roll bar with navigation lights and flagpole - Tinted windscreen - Driving console with adjustable steering wheel 
- Power-assisted steering system - Furuno Chart/Video plotter/Echo-sounder- DSC VHF radio - Engine room 
with hydraulic opening – Arimar tender- Stainless steel side portholes – Teak covered deck - Stainless steel 
grab rails - Astern stainless steel wicket - Complete deck cushion kit - “U” shaped astern couch with foldable 
dining table – External kitchen area with stainless steel sink, 75 lt fridge and electric top - Astern shower – Hot-
water heater - Manual and automatic bilge pump - 2 water tanks (2x 150lt) - Toilet holding tank - 2 fuel tanks 
(2x 450lt) with fuel gauge - Teak covered stern platform - 2 Kw generator - Check panel - 220V battery charger - 
Complete electric installation - Manual and electric inflation pump -Repair kit. 
Interior Equipment: 
1 master cabin ahead with double bedroom - 1 double cabin astern changeable into two single stern cabins, 
Toilet with marine wc, sink and shower cubicle - Leather sofa - Dining table - Hi-Fi sound system “Fusion MS-
AV 600” with remote control - 19” LCD television - 220V sockets.  

STANDARD VERSION MOTORISED with: 
• Sterndrive inboard engines 2x Volvo Penta D6-400HP    €. 457.650, 
• HARD TOP Version         €.   32.450, 

including: GRP superstructure and side windscreen / Tinted Hard-Top /Sliding side windscreens 

Optional: 
Transom hydraulic gangway         €. 9.885,00 
Camper canvas (available only on Sost and Hard-top version)    €. 4.950,00 
Bow thrust           €. 5.300,00 
Chart plotter MFD 12” (assembling included)      €. 6.390,00 
4KW 36miles radar antenna + stainless steel support (assembling included)  €. 4.080,00 
Autopilot FURUNO NAVIPILOT-711 (assembling included)     €. 3.900,00 
Air-conditioning          €. 7.000,00 
Additional fridge (below deck)        €. 1.545,00 
Electric operated dining table outside       €. 1.750,00 
Anti-fouling treatment         €. 1.980,00 

   GRAND TOTAL Ex-Factory / Italy €.536.880,00
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MIC: 

Mustafa Murat Ozdil

0532.365.8658 (cell)

0216.337.9805 (day)

mmozdil@ogemgroup.com 


Istanbul / TR

Kalamis

mailto:mmozdil@ogemgroup.com

