
BARTH-CARAVAN.cz str. 13

LUXUSNÍ INTEGROVANÉ VOZY RICKY, VAŠEK S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU 
Bürstner Viseo i 690 G, Edition 30 s motorem 2,3 Mjet / 177k

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

LUXUSNÍ INTEGROVANÉ VOZY MARCO, LUKÁŠ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU 
Bürstner Viseo i 690 G, Edition 30 s motorem 2,3 Mjet / 148k

Marco a Lukáš jsou naše nejnovější integrovaná vozidla. Výhodou integrované-
ho vozu je velký prostor v kabině řidiče. Tento vůz je pro 4 osoby na jízdu a pro 
4 osoby na spaní. 2 lůžka jsou umístěna v zádi vozu, 2 poté vepředu v kabině 
řidiče ve stylu spouštěcího lůžka. Tento vůz je oproti ostatním prostornější. Ve 
výbavě vozu je mimo jiné navigace, couvací kamera, rádio, CD a DVD přehrávač 
a trezor. Výhodou je automatická převodovka.

> ABS, ASR, ESP, hill holder, 2 airbagy
> tempomat
> 2 zadní palandy / 2 spouštěcí lůžka
> dálkový centrál, el. okna a zrcátka,
    pal. počítač
> navigace, couvací kamera, rádio
> CD a DVD přehrávač, vstupy USB, AUX
> Bluetooth, handsfree
> klimatizace motorová
> trezor
> topení, bojler
> venkovní zásuvka 12 V / 230 V / sat / TV
> zvětšená palivová nádrž 120 l

> lednice (s odděleným mrazákem)
> nářadí na drobné opravy
> talíře, skleničky, příbory, hrnce
> mapa kempů v Evropě
> sprcha vnitřní i venkovní, umyvadlo, WC,
   plynový vařič, dřez
> markýza 4 m
> zadní stabilizační nohy
> zimní paket - vhodné pro zimní provoz
> denní LED svícení
> bezpečnostní plynový regulátor
> nosič jízdních kol (max. 4 kola)

Nadstandardní vybavení vozu

Cena pronájmu – sazba je za den, vč. neomezeného počtu najetých km
sezona C leden, únor, březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec 3.050 Kč vč. DPH (2.521 Kč bez DPH)

sezona B červen, září 3.950 Kč vč. DPH (3.264 Kč bez DPH)

sezona A 25. 7. - 31. 8. 4.850 Kč vč. DPH (4.008 Kč bez DPH)

sezona A+ 1. 7. - 24. 7. 5.450 Kč vč. DPH (4.504 Kč bez DPH)

TYP VOZU: Fiat Ducato
ROK VÝROBY: 2017
VÁHA VOZU: 3030 kg
POČET MÍST NA JÍZDU: 4
POČET MÍST NA SPANÍ: 4
V PROVOZU: od 2/2017
MAX. VÝKON: 148k

PŘEVODOVKA: automatická (6 st.)
ZDVIH. OBJEM: 2,3 Mjet
PALIVO: Diesel
DÉLKA VOZU: 6960 mm
VÝŠKA VOZU: 2850 mm
ŠÍŘKA VOZU: 2200 mm
DOLOŽNOST: 470 kg

kategorie PREMIUM

ONLINE

PROHLÍDKA


