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Moderní, zesílený a snížený podvozek, líbivé rozmístění grafických elementů, to 
všechno nám ale neprozradí komfortní vnitřní světlou výšku 205 cm, s kterou se chlu-
bí Lyseo TD. Verze Harmony Line je pro ty, kteří si potrpí na něco zvláštního. Všude 
si užijete více svobody, komfortu a lepší ergonomii. Koupelna s dostatkem prostoru 
v  tomto voze zaručuje svobodu pohybu – totéž i ve sprše, kde nepřekáží podběhy 
blatníků.
Součástí vozidla je také dálniční známka pro ČR, havarijní pojištění a ekologická pla-
keta st. 4 – zelená. V případě zájmu vám rádi zapůjčíme knižní průvodce po evrop-
ských zemích zdarma. Tento obytný vůz je ideální pro rodinnou dovolenou.  

Nadstandardní vybavení vozu

> 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, AUX
> Bluetooth, hands free
> multifunkční volant
> klimatizace motorová
> topení, boiler
> elektricky spouštěcí lůžko 2/ oddělená lůžka 2 
> lednice 145 litrů s mrazákem

> sprcha, umyvadlo, WC, dřez, plynový vařič
> markýza 4,5 m vč. LED osvětlení
> zadní stabilizační nohy
> denní LED svícení
> bezpečnostní plynový regulátor
> moskytiéra ve vchodových dveřích
> garážové dveře na levé i pravé straně
> venkovní zásuvka 220V/12V
> Izolovaná + vyhřívaná odpadní nádrž  
pro zimní provoz

  Vhodné pro zimní provoz.

TYP VOZU: Fiat Ducato
ROK VÝROBY: 2020
VÁHA VOZU: 3060 kg
POČET MÍST NA JÍZDU: 4
POČET MÍST NA SPANÍ: 4
V PROVOZU: od 4/2020
MAX. VÝKON: 140 k

PŘEVODOVKA: manuální (6 st.)
ZDVIH. OBJEM: 2,3 Mjet
PALIVO: Diesel
DÉLKA VOZU: 7490 mm
VÝŠKA VOZU: 2950 mm
ŠÍŘKA VOZU: 2300 mm
DOLOŽNOST:  440 kg

OBYTNÝ VŮZ LUKÁŠ S GARÁŽÍ
Bürstner Lyseo TD Harmony Line 727 G s motorem 2,3 Mjet / 140k

Ceník platný pro rok 2021

kategorie FAMILY

Ceník platný pro rok 2021

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.

Cena pronájmu – sazba je za noc 
sezona C leden, únor, březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec 2.950 Kč vč. DPH (2.273 Kč bez DPH)

sezona B 1. 6. – 24. 6., 3. 9. – 30. 9. 3.850 Kč vč. DPH (2.975 Kč bez DPH)

sezona A 6. 8. – 2. 9. 4.500 Kč vč. DPH (3.678 Kč bez DPH)

sezona A+ 25. 6. – 5. 8. 4.950 Kč vč. DPH (4.091 Kč bez DPH)


