kategorie PREMIUM
PROHLÍDKA
ONLINE

POLOINTEGROVANÉ VOZY PETR, PAVEL

NOVINKA

Adria Matrix Axess 670 SL s motorem 2,2 Mjet / 160k
TYP VOZU: Fiat Ducato
ROK VÝROBY: 2022
VÁHA VOZU: uvedeno na webu
POČET MÍST NA JÍZDU: 5
POČET MÍST NA SPANÍ: 4+1
V PROVOZU: 2022
MAX. VÝKON: 160 k

PŘEVODOVKA: manuální (6 st.)
ZDVIH. OBJEM: 2,2 Mjet
PALIVO: Diesel
DÉLKA VOZU: 7499 mm
VÝŠKA VOZU: 2950 mm
ŠÍŘKA VOZU: 2300 mm
DOLOŽNOST: uvedeno na webu

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
> Automatická klimatizace motorová
> topení, boiler
> elektricky spouštěcí lůžko 2/ oddělená lůžka 2 + 1
> samostatný sprchový kout, koupelna – umyvadlo + WC
> lednice 167 litrů s odděleným mrazákem
> dřez, plynový vařič

Prémiová ADRIA - 670 SL je náš moderní polointegrovaný vůz s krásnou výbavou
pro komfortní dovolenou. Výhodou polointegrovaného vozu je velký prostor v
kabině řidiče. Tento vůz je pro 5 osob na jízdu a pro 4+1 na spaní. Při trávení
času v interiéru je pohodlné sezení u stolku s „L“ lavicovým sezením kde si
každý najde své místo a budete všichni pohromadě. Zadní spaní je podélné
s možností rozšíření pro nejmenšího člena rodiny. Přední spaní je řešené
elektricky spouštěcím dvoulůžkem což je pohodlné a komfortní. Nesmírnou
výhodou je možnost oddělení zadní části od přední a každý pak může mít své
soukromí. Vozidlo je vybavené lednicí s odděleným mrazákem o objemu 167L.
Úložný prostor garáže Vám umožní naložení kempového nábytku vč. spousty
dalších věcí.
Každý vůz je vybaven roční dálniční známkou ČR a dále zelenou ekologickou
plaketou st. 4 pro Vaše bezproblémové cestování.

> nosič 4 jízdních kol
> střešní nosič se žebříkem
> 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
> ISOFIX pro dětské sedačky u zadní lavice
> izolovaná + vyhřívaná odpadní nádrž pro zimní provoz

Cena pronájmu – sazba je za noc

Ceník platný pro rok 2020
Ceník platný pro rok 2022

sezona C

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

3.150 Kč vč. DPH (2.603 Kč bez DPH)

sezona B

1. 6. – 23. 6., 6. 9. – 3. 10.

4.150 Kč vč. DPH (3.430 Kč bez DPH)

sezona A

12. 8. – 5. 9.

4.950 Kč vč. DPH (4.091 Kč bez DPH)

sezona A+

24. 6. – 11. 8.

5.600 Kč vč. DPH (4.628 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.

Vhodné pro zimní provoz.

...neobyčejná půjčovna obytných vozů!
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