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OBYTNÝ VŮZ VW CALIFORNIA COAST (4MOTION) S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU
Volkswagen California Coast s pohonem všech 4 kol, 2,0 TDI / 204k

Nadstandardní vybavení vozu

Omezen nájezd kilometrů na 250 km / den. Nad limit za 2 Kč bez DPH / km. 

> adaptivní podvozek DCC
> tažné zařízení odnímatelné
> mechanická uzávěrka diferenciálu
> vyhřívání předních sedadel
> vyhřívané čelní sklo
> horkovzdušné topení
> parkpilot vpředu a vzadu + zpětná kamera
> 3-zonová automatická klimatizace
> sound systém Dynaudio
> markýza
> LED diodové světlomety vpředu i vzadu
> offroad asistent pro sjezd z kopce
> plynová láhev

> side assist
> multifunkční kožený volant
> navigace Discover Media Plus
> zimní provoz
> lůžka - výsuvná střecha 2 / dole 2
> nářadí na drobné opravy
> mapa kempů v Evropě
> dřez, lednice 42 l, plynový vařič
> talíře, varné nádobí, příbory
> chránič matrace, prostěradlo
> venkovní sprcha
> 2 křesílka a stoleček v úložném prostoru

  Vhodné pro zimní provoz.

Cena pronájmu – sazba je za den
sezona C leden, únor, březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec 2.750 Kč vč. DPH (2.273 Kč bez DPH)

sezona B červen, září 3.600 Kč vč. DPH (2.975 Kč bez DPH)

sezona A 25. 7. - 31. 8. 4.450 Kč vč. DPH (3.678 Kč bez DPH)

sezona A+ 1. 7. - 24. 7. 4.950 Kč vč. DPH (4.091 Kč bez DPH)

Unikátní zážitky budou nyní ještě silnější. Nová California díky svému vysoce kvalit-
nímu interiéru s plně funkční kuchyňskou linkou navodí atmosféru pravého hotelu 
na kolech. Inovativní asistenční systémy a nízká spotřeba paliva učiní z tohoto au-
tomobilu pro cestování a trávení volného času komfortního a úsporného společ-
níka. A když nastane noc, lze vůz díky výsuvné střeše rychle a snadno proměnit na 
ložnici až se čtyřmi lůžky na spaní. Vůz je vybaven pohonem všech kol 4MOTION v 
kombinaci se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG. Zadní náprava 
je vybavena mechanickou uzávěrkou diferenciálu, která usnadňuje rozjíždění v ná-
ročných podmínkách. Kompresorová chladnička s horním víkem o objemu 42 litrů 
je vybavena vyjímatelným závěsným úložným košem a i během jízdy udržuje po-
traviny v čerstvém stavu. Plynový sporák se dvěma hořáky je umístěn vedle dřezu z 
nerezavějící oceli. Rolety, které lze vytáhnout z obložení pod stropem těsně přiléhají 
k okenním rámům a zajišťují dokonalou ochranu před pohledy zvenčí. Čelní sklo 
je zatemněno pomocí dvou rolet. Navigační systém Discovery media plus Vás vždy 
dovede do cíle. Systém parkpilot při parkování varuje akusticky před rozpoznanými 
překážkami a součástí je také zpětná kamera. Nezávislé topení pracuje nezávisle na 
systému topení a větrání vozu. V horkých dnech Vám poskytne markýza příjemný 
stín. Díky odnímatelnému a uzamykatelnému tažnému zařízení, které je vybaveno 
stabilizací jízdní soupravy snadno odvezete jakýkoliv 
náklad. Součástí vozidla je dálniční známka pro ČR, 
ekologická plaketa st. 4 - zelená a havarijní pojištění.

TYP VOZU: VW California Coast
ROK VÝROBY: 2016
VÁHA VOZU: 2240 kg
POČET MÍST NA JÍZDU: 4
POČET MÍST NA SPANÍ: 4
V PROVOZU: od 9/2016
MAX. VÝKON: 204k

PŘEVODOVKA: Automatická DSG (7 st.)
ZDVIH. OBJEM: 2,0 TDI
PALIVO: Diesel
DÉLKA VOZU: 5000 mm
VÝŠKA VOZU: 2000 mm
ŠÍŘKA VOZU: 2300 mm
DOLOŽNOST: 440 kg

kategorie TRAVEL
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