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TYP VOZU: Hymer Car Yellowstone
ROK VÝROBY: 2018
VÁHA VOZU: 2990 kg
POČET MÍST NA JÍZDU: 4
POČET MÍST NA SPANÍ: 4
V PROVOZU: od 4/2018
MAX. VÝKON: 180k

PŘEVODOVKA: automatická
ZDVIH. OBJEM: 2,3 Mjet
PALIVO: Diesel
DÉLKA VOZU: 6360 mm
VÝŠKA VOZU: 2550 mm
ŠÍŘKA VOZU: 2080 mm
DOLOŽNOST: 510 kg

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

OBYTNÉ VOZY MAJKL, DENIS S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU 
Hymer Car Yellowstone 2,3 Mjet / 180k

Nový smysl cestování. Hymer Car Yellowstone díky svému vysoce kvalitnímu interiéru 
s plně funkční kuchyňskou linkou a koupelnou navodí atmosféru pravého hotelu na 
kolech. Inovativní asistenční systémy a nízká spotřeba paliva učiní z tohoto automobilu 
pro cestování a trávení volného času komfortního a úsporného společníka. A když 
nastane noc, lze vůz díky výsuvné střeše rychle a snadno proměnit na ložnici až se 
čtyřmi lůžky na spaní.
Mezi velice podstatné vybavení patří také koupelna s toaletou a sprchovým koutem, 
plynový vařič, lednice, klimatizace, navigace nebo parkovací kamera.
Vůz je také havarijně pojištěn. Každý vůz je vybaven ročními dálničními známkami 
ČR a Rakouska, a dále zelenou ekologickou plaketou st. 4 pro Vaše bezproblémové 
cestování. Navíc, pokud si rezervujete obytný vůz na měsíce červenec a srpen, dáme 
Vám zdarma navíc pro Vaší cestu dálniční známku na země Maďarsko, Slovinsko, 
anebo Slovensko (nutno požadavek uvést rovnou při rezervaci obytného vozu).> palivová nádrž 90 l

> centrální zamykání s dálkovým ovládáním
> navigační jednotka
> parkpilot vzadu
> motorová klimatizace
> 2 výsuvná lůžka na střeše / 2 palandy v zadní 
    části vozu
> chránič matrace, prostěradlo
> bojler 11 litrů
> plynový vařič
> multifuknční volant
> vestavěné skříňky

> markýza
> plynová lahev
> nářadí na drobné úpravy
> mapa kempů v Evropě
> dřez, lednička s mrazákem
> talíře, skleničky, hrnce, příbory
> 2x křesílka v úložném prostoru
    + kempingový stoleček
> horkovzdušené topení
> denní LED svícení
> multimediální systém
    Radio/CD/DVD/USB/Bluetooth

Nadstandardní vybavení vozu

Cena pronájmu – sazba je za den, vč. neomezeného počtu najetých km
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)
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