kategorie FAMILY

OBYTNÝ VŮZ ALVIN S ALKOVNOU A GARÁŽÍ
Adria CORAL XL AXESS 600 DP s motorem 2,2 Mjet / 160k

Nadstandardní vybavení vozu
> ABS, ASR, ESP, Hill Holder
> tempomat
> dálkový centrál, el. okna a zrcátka, pal. počítač
> navigace, couvací kamera, rádio
> CD a DVD přehrávač, vstupy USB
> bluetooth, hands free
> klimatizace motorová
> topení, boiler
> lůžka alkovna 2/ lůžka vzadu 2/ sedací souprava 2
> lednice 167 litrů s odděleným mrazákem
> sprcha, umyvadlo, WC, dřez, plynový vařič
> nosič 4 jízdních kol

Nový obytný vůz Adria Coral XL Axess 600 DP s alkovnou je ideální pro větší rodinu
nebo partu přátel. V těchto vozech pro 6 osob na jízdu je přední lůžko pevné a
vyspí se na něm pohodlně 2 osoby, v zadní části vozu je pevné dvoulůžko, které
lze výškově upravovat. Pro spaní v šesti osobách lze rozložit ještě stolek a na jeho
místě vznikne další dvoulůžko. Předností tohoto modelu je oddělený sprchový
kout od koupelny s WC, kde nemusíte s ničím manipulovat. Ve vnitřním prostoru
je královská šatní skříň. Další vychytávkou ve výbavě je elektricky ovládaný vstupní schůdek, který ulehčí nástup a výstup z obytné části vozidla. V zadní části vozu
máte prostornou garáž a také držák 4 jízdních kol, což vám umožní transport až
6 kol.
Ve voze můžete využít bezdrátového připojení k internetu prostřednictvím WiFi.
Každý vůz je vybaven elektronikou dálniční známkou ČR a dále zelenou ekologickou plaketou st. 4 pro Vaše bezproblémové cestování.

> střešní nosič se žebříkem
> markýza 4 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
> ISOFIX pro dětské sedačky u zadní lavice
> Izolovaná + vyhřívaná odpadní nádrž pro zimní provoz

Cena pronájmu – sazba je za noc

jízda

PŘEVODOVKA: manuální (6 st.)
ZDVIH. OBJEM: 2,2 Mjet
PALIVO: Diesel
DÉLKA VOZU: 6990 mm
VÝŠKA VOZU: 3070 mm
ŠÍŘKA VOZU: 2300 mm
DOLOŽNOST: uvedeno na webu

Ceník platný pro rok 2020
Ceník platný pro rok 2022
Ceník platný pro rok 2021

sezona C

leden, únor, březen, duben, květen, 4. říjen – 31. prosinec

2.950 Kč vč. DPH (2.438 Kč bez DPH)

sezona B

1. 6. – 23. 6., 6. 9. – 3. 10.

3.850 Kč vč. DPH (3.182 Kč bez DPH)

sezona A

12. 8. – 5. 9.

4.750 Kč vč. DPH (3.926 Kč bez DPH)

sezona A+

24. 6. – 11. 8.

5.300 Kč vč. DPH (4.380 Kč bez DPH)

spánek

TYP VOZU: Fiat Ducato
ROK VÝROBY: 2022
VÁHA VOZU: uvedeno na webu
POČET MÍST NA JÍZDU: 6
POČET MÍST NA SPANÍ: 6
V PROVOZU: 2022
MAX. VÝKON: 160 k

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.

...neobyčejná půjčovna obytných vozů!
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