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OBYTNÝ PŘÍVĚS MATOUŠ 
Bürstner Premio Plus 440 TK
Dobrý pocit bez hranic s Plusem, to nabízí nové Premio plus. Neboť tak lehký je jenom málo který karavan a nabízí vše co je třeba na dovolenou pro celou rodinu. 
Začíná to u dostatečných rezerv doložnosti a přesvědčí i dalšími vtipnými nápady. Například jedinečnou koncepcí spouštěcí postele, která dovoluje až šest míst na 
spaní. Premio plus je extrémně kompaktní a perfektní pro rodiny, které chtějí vstoupit do světa karavaningu. 

ROK VÝROBY: 2020
PROVOZNÍ HMOTNOST:  1300 kg
POČET MÍST NA SPANÍ: 6
V PROVOZU: od 4/2020
DÉLKA PŘÍVĚSU: 6820 mm
VÝŠKA PŘÍVĚSU: 2910 mm
ŠÍŘKA PŘÍVĚSU: 2320 mm
NEJVĚTŠÍ TECHN.
PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST: 1500 kg

> klimatizace v obytném prostoru – Dometic
> topení – plynové
> ohřev vody (bojler) el. síťové 230v
> lednice 145 litrů s mrazákem
> umyvadlo, vnitřní sprcha, WC
> dřez, plynový vařič

> lůžka – spouštěcí postel 2 / palanda vzadu 2 /   
    sedací souprava 2
> nástavbová baterie 12V
> markýza 4 m

Nadstandardní vybavení vozu

AŽ 6 LIDÍ 

A/C

Cena pronájmu – sazba je za noc
sezona C leden, únor, březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec 1.500 Kč vč. DPH (1.239 Kč bez DPH)

sezona B 1. 6. – 24. 6., 3. 9. – 30. 9. 1.850 Kč vč. DPH (1.529 Kč bez DPH)

sezona A 6. 8. – 2. 9. 2.200 Kč vč. DPH (1.818 Kč bez DPH)

sezona A+ 25. 6. – 5. 8. 2.550 Kč vč. DPH (2.107 Kč bez DPH)

Na tento přívěs Vám postačí řidičské oprávnění skupiny B pouze v případě, že hmotnost 
Vašeho vozidlo v součtu s obytným přívěsem (1 500 kg) nepřesáhne celkovou váhu 3 500 
kg. Vždy se sčítají váhy uvedené v technickém průkazu = největší technicky přípustná 
hmotnost. Při překročení 3 500 kg je nutnost mít řidičské oprávnění skupiny BE nebo 
rozšíření o skupinu B96 – celková souprava do 4 250 kg.
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Ceník platný pro rok 2021


