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TYP VOZU: Hymer Car Sydney
ROK VÝROBY: 2020
VÁHA VOZU: uvedeno na webu
POČET MÍST NA JÍZDU: 5
POČET MÍST NA SPANÍ: 4
V PROVOZU: od 3/2020
MAX. VÝKON: 140 k 

PŘEVODOVKA: manuální (6 st.)
ZDVIH. OBJEM: 2,3 Mjet
PALIVO: Diesel
DÉLKA VOZU: 4960 mm
VÝŠKA VOZU: 2550 mm
ŠÍŘKA VOZU: 2050 mm
DOLOŽNOST: uvedeno na webu

Předností tohoto vozu je jeho rychlost a obratnost. Co se týká rozměrů, patří 
Hymer Car Sydney k těm nejmenším. Cestování ve vestavbě Vám nabízí až 
neskutečnou volnost a Hymer Car Sydney je ideální i pro městský provoz, snadno 
s ním zaparkujete díky parkovacímu asistentovi. Nabízí spací prostor pro 4 osoby, 
včetně velmi pohodlného a komfortního střešního lůžka.

Součástí vozidla je také dálniční známka pro ČR, havarijní pojištění a ekologická 
plaketa st. 4 – zelená. V případě zájmu vám rádi zapůjčíme knižní průvodce po 
evropských zemích zdarma.

> ABS, ASR, ESP, Hill Holder a Traction Plus
> tempomat
> dálkový centrál, el. okna a zrcátka, pal. počítač
> navigace, couvací kamera, rádio
> CD a DVD přehrávač, vstupy USB
> Bluetooth, handsfree
> Parkpilot vzadu
> klimatizace motorová
> horkovzdušné topení (vytápění i střešního stanu)

> 2 výsuvná lůžka na střeše/ 2 lůžka v zadní části vozu 
> lednice 65 litrů s mrazákem
> venkovní sprcha, WC mobilní, dřez, plynový vařič
> markýza 2,6 m vč. LED osvětlení
> denní LED svícení
> moskytiéra ve vchodových dveřích
> el. nástupní schůdek u bočních dveří
> plynová láhev
> 2x křeslo v úložném prostoru + kempový stolek

Nadstandardní vybavení vozu

OBYTNÝ VŮZ MATES 
Hymer Car Sydney GT Silver Line s motorem 2,3 Mjet / 140k

Cena pronájmu – sazba je za den
sezona C leden, únor, březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec 1.750 Kč vč. DPH (1.446 Kč bez DPH)

sezona B červen, září 2.500 Kč vč. DPH (2.066 Kč bez DPH)

sezona A 7. 8. - 31. 8. 3.150 Kč vč. DPH (2.603 Kč bez DPH)

sezona A+ 26. 6. - 6. 8. 3.700 Kč vč. DPH (3.058 Kč bez DPH)

Denní nájezd je 250 km. Nad rámec se účtují 3 Kč bez DPH / km. 
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