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POLOINTEGROVANÉ LUXUSNÍ VOZY FILIP, DAVID, KAMIL, ELIÁŠ
Bürstner Ixeo Time it 726 G s motorem 2,3 Mjet / 148k (Summer Edition)

OBYTNÝ VŮZ  HUGO S ALKOVNOU A GARÁŽÍ
Bürstner Argos Time 660 s motorem 3,0 Mjet / 177k

Hugo je jeden z našich nejvýkonnějších obytných vozů s alkovnou a je ideální pro 
rodinu nebo partu přátel. Výhodou alkovny je možnost ponechání lůžkovin a dal-
ších věcí i při jízdě. V tomto voze pro 6 osob na jízdu je přední lůžko pevné a vyspí 
se na něm pohodlně 2 osoby, v zadní části vozu jsou další 2 lůžka nad sebou. Pro 
spaní v šesti osobách lze rozložit ještě stolek a na jeho místě složit další dvou-
lůžko. V zadní části vozu lze zvednutím spodního lůžka do kolmé polohy vytvořit 
garáž např. pro kola nebo skútr. Ve výbavě vozu je mj. klimatizace v obytném pro-
storu, navigace, couvací kamera, rádio, CD a DVD přehrávač.

Nadstandardní vybavení vozu

Neúčtujeme skryté poplatky, ani kilometrovné.   Vhodné pro zimní provoz.

> ABS, ASR, ESP, hill holder, 2 airbagy
> tempomat
> lůžka - alkovna 2 / palandy 2 / sedací
    souprava 2 
> dálkový centrál, el. okna a zrcátka,
    pal. počítač
> navigace, couvací kamera, rádio, CD 
   a DVD přehrávač, vstupy USB, AUX, 
   Bluetooth, handsfree
> klimatizace motorová
> klimatizace v obytném prostoru
> topení, bojler

> lednice (s odděleným mrazákem)
> talíře, varné nádobí, příbory
> sprcha vnitřní i venkovní, umyvadlo, WC,
    plynový vařič, dřez
> markýza 3,5 m
> zadní stabilizační nohy
> zimní provoz
> denní LED svícení
> bezpečnostní plynový regulátor
> chrániče matrací, prostěradla
> nosič jízdních kol (max. 4 kola)
> měnič na elektřinu 230V

A/C

Cena pronájmu – sazba je za den, vč. neomezeného počtu najetých km
sezona C leden, únor, březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec 2.500 Kč vč. DPH (2.066 Kč bez DPH)

sezona B červen, září 3.300 Kč vč. DPH (2.727 Kč bez DPH)

sezona A 25. 7. - 31. 8. 3.950 Kč vč. DPH (3.264 Kč bez DPH)

sezona A+ 1. 7. - 24. 7. 4.400 Kč vč. DPH (3.636 Kč bez DPH)

TYP VOZU: Fiat Ducato (model 2015)
ROK VÝROBY: 2015
VÁHA VOZU: 3190 kg
POČET MÍST NA JÍZDU: 6
POČET MÍST NA SPANÍ: 6
V PROVOZU: od 5/2015
MAX. VÝKON: 177k

PŘEVODOVKA: manuální (6 st.)
ZDVIH. OBJEM: 3,0 Mjet
PALIVO: Diesel
DÉLKA VOZU: 6600 mm
VÝŠKA VOZU: 3150 mm
ŠÍŘKA VOZU: 2300 mm
DOLOŽNOST: 310 kg

kategorie FAMILY
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PROHLÍDKA


