kategorie TRAVEL
PROHLÍDKA
ONLINE

OBYTNÝ VŮZ BRUNO S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU DSG
Volkswagen Grand California 600 2,0 TDI / 177 k
TYP VOZU: VW Grand California
ROK VÝROBY: 2020
VÁHA VOZU: 2996 kg
POČET MÍST NA JÍZDU: 4
POČET MÍST NA SPANÍ: 3+1
V PROVOZU: od 4/2020
MAX. VÝKON: 177 k

PŘEVODOVKA: automatická
		
DSG (8 st.)
ZDVIH. OBJEM: 2,0 TDI
PALIVO: Diesel
DÉLKA VOZU: 6154 mm
VÝŠKA VOZU: 2971 mm
ŠÍŘKA VOZU: 2040 mm
DOLOŽNOST: 504 kg

Nadstandardní vybavení vozu
>lane Assist, Side Assist, Rear Traffic
> adaptivní tempomat
> asistent rozpoznání únavy
> vyhřívání předních sedadel
> vyhřívání čelního skla vč. ostřikovačů
> navigace Discover
> multifunkční volant
> parkpilot v předu a vzadu + zpětná kamera
> klimatizace motorová - Climatronic
> horkovzdušné topení
> 2 výsuvná lůžka v horní části/ 2 lůžka v zadní části vozu

Zažít ten jedinečný pocit svobody, nezávislosti a vyrazit za dobrodružstvím
a voláním dálek. Stačí jen usednout za volant vozu Grand California 600 a vyrazit.
Nezapře v sobě fakt, že vychází z původního Craftera a zachoval si všechny jeho
výborné jízdní vlastnosti. Podvozek je spíš tužší, takže není problém rychleji
zdolávat i zatáčky. Bravurně zvládne dlouhé rovné cesty, stejně jako horské klikatící
se silničky i lehký terén. Grand California je naprosto plnohodnotný „bydlík“ a jedno
z nejmodernějších obytných vozidel moderní doby. Kratší varianta 600 až pro čtyři
cestující – ideálně dva dospělí a dvě děti – nabízí spací prostory, obytné prostory,
ale také kuchyni a koupelnu se sprchou a WC. Špičkové jsou i použité asistenční
systémy – např. jeden detekuje překážky před autem a dokáže nouzově brzdit, jiný
zase hlídá jízdu ve správném pruhu, nechybí ani asistent pro couvání z parkovacího
místa, parkpilot s aktivní ochranou boků vozu nebo adaptivní tempomat udržující
bezpečnou vzdálenost od auta vpředu. Součástí vozidla je dálniční známka pro
ČR, německá ekologická plaketa st. 4 – zelená a havarijní pojištění.

> lednice s mrazákem
> sprcha (vnitřní i venkovní), umyvadlo, WC, dřez,
plynový vařič
> markýza
> LED čelní světlomety, denní LED svícení
> moskytiéra ve vchodových dveřích
> el. nástupní schůdek u bočních dveří
> plynové láhve
> 2x křeslo v úložném prostoru a kempový stoleček
> ISOFIX pro dětské sedačky na zadní lavici

Cena pronájmu – sazba je za noc

DSG

VENKOVNÍ
SPRCHA

Ceník platný pro rok 2022

sezona C

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

2.750 Kč vč. DPH (2.273 Kč bez DPH)

sezona B

1. 6. – 23. 6., 6. 9. – 3. 10.

3.600 Kč vč. DPH (2.975 Kč bez DPH)

sezona A

12. 8. – 5. 9.

4.450 Kč vč. DPH (3.678 Kč bez DPH)

sezona A+

24. 6. – 11. 8.

4.950 Kč vč. DPH (4.091 Kč bez DPH)

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

str. 8

BARTH-CARAVAN.cz

