kategorie PREMIUM
PROHLÍDKA
ONLINE

LUXUSNÍ INTEGROVANÉ VOZY CYRIL, TOMÁŠ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU
Bürstner Lyseo i 728, 2,3 Mjet / 150k
TYP VOZU: Fiat Ducato
ROK VÝROBY: 2018
VÁHA VOZU: 3040 kg
POČET MÍST NA JÍZDU: 4
POČET MÍST NA SPANÍ: 4
V PROVOZU: od 3/2018
MAX. VÝKON: 150k

PŘEVODOVKA: automatická
ZDVIH. OBJEM: 2,3 Mjet
PALIVO: Diesel
DÉLKA VOZU: 7430 mm
VÝŠKA VOZU: 3120 mm
ŠÍŘKA VOZU: 2330 mm
DOLOŽNOST: 460 kg

Cyril a Tomáš jsou naše nejnovější integrované vozy. Výhodou integrovaného vozu je velký
prostor v kabině řidiče. Tento vůz je pro 4 na jízdu a pro 4 na spaní. 2 lůžka jsou umístěna
v zádi vozu, 2 poté vpředu v kabině řidiče ve stylu spouštěcího lůžka. Tento vůz je oproti
ostatním prostornější. Ve výbavě vozu je mimo jiné navigace, couvací kamera, rádio, CD a DVD
přehrávač a navíc klimatizace v obytném prostoru. Vůz je také havarijně pojištěn. Každý vůz je
vybaven roční dálniční známkou ČR a dále německou ekologickou plaketou st. 4 - zelená pro
Vaše bezproblémové cestování.

Nadstandardní vybavení vozu
> ABS, ASR, ESP, 2 airbagy
> asistent rozjezdu do kopce
> tempomat
> 2 zadní palandy / 2 spouštěcí lůžka
> dálkový centrál, el. okna a zrcátka, pal. počítač
> navigace, couvací kamera, rádio
> CD a DVD přehrávač, vstupy USB, AUX
> součástí výbavy vozu Cyril je navíc TV, DVD a USB
> bluetooth, hands free
> klimatizace motorová
> klimatizace v obytném prostoru
> topení, boiler

> venkovní zásuvka 12V/230V/sat/TV
> lednice 142l ( s mrazákem)
> nářadí na drobné opravy
> talíře, skleničky, příbory, hrnce
> mapa kempů v Evropě
> sprcha, umyvadlo, WC, plynový vařič, dřez
> markýza 4,5 m
> zadní stabilizační nohy
> vyhřívání předních sedadel
> denní LED svícení
> bezpečnostní plynový regulátor
> tažné zařízení (2 000 kg)

Cena pronájmu – sazba je za noc

AUTOMAT

A/C

Ceník platný pro rok 2021
Ceník platný pro rok 2021

sezona C

leden, únor, březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec

3.250 Kč vč. DPH (2.686 Kč bez DPH)

sezona B

1. 6. – 24. 6., 3. 9. – 30. 9.

4.350 Kč vč. DPH (3.595 Kč bez DPH)

sezona A

6. 8. – 2. 9.

5.350 Kč vč. DPH (4.421 Kč bez DPH)

sezona A+

25. 6. – 5. 8.

5.950 Kč vč. DPH (4.917 Kč bez DPH)

Můžete najet neomezený počet kilometrů, maximální výše je 3500 km v rámci jednoho pronájmu.
Při překročení uvedeného limitu se rozdílové kilometry účtují po návratu sazbou 4 Kč bez DPH / km.
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Vhodné pro zimní provoz.

