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OBYTNÉ AUTOMOBILY

KARAVANY

OBYTNÝ AUTOMOBIL – CI ELLIOT GARAGE

KARAVAN – ADRIA - ALTEA 542 PK

ZÁKLADNÍ VÝBAVA Tempomat, airbag spolujezdce, motorová klimatizace, couvací 
kamera, dobíjecí solární panel, autorádio s CD a MP3, lednice s mrazničkou 160 L (12 V, 
220 V, Plyn ), tříhořákový PB vařič, odsavač par, dřez na nádobí s tekoucí studenou a tep-
lou vodou, chemické WC, prchový kout, paronamatické střešní okno, nezávislé naftové 
topení, nádrž na 100 L pitnou a na užitkovou vodu , markýza, nosič kol – 4× , velká ga-
ráž (4× kolo), televize s DVD + DVB-T, otáčecí sedadlo přední, podpěrné nohy, vzducho-
vé měchy na zadní nápravě, stropní ventilátor, spouštěcí zadní postel, seznam kempů 
Evropa a ČR, autoatlas Evropy, dálniční známka ČR, 2× plná náplň PB a WC chemie, 
3× prostěradla a 4× polštář, 6× rozkládací židle, 1× stolek, sada kuchyňského nádobí,  
2× nájezdový klín a schůdky, gril na PB, 25 m kabel 220 V s cívkou a elektrická přípoj-
ka s redukcemi, hadice na vodu cca 50 m, kbelík, lopatka, smetáček, reflexní značení 
pro přepravu kol.

ZÁKLADNÍ VÝBAVA osvětlení předstanu, všechna otevírací okna s  moskytiérou 
a  sluneční clonou, dělené vstupní dveře s  moskytiérou 2× střešní okno, přípojka 
na 230 V a trafo 230/12 V , TV + DVD, lednice s mrazákem, tříplotýnkový sporák, dřez, 
nosič (2× kolo), markýza, topení a rozvod teplého vzduchu, bojler, kazetové splacho-
vací WC, sprchová vanička, nádrž na čistou vodu 50 l , rádio + CD, stropní ventilátor, 
seznam kempů Evropa + ČR, , sada kuchyňského nádobí, 2× plná náplň PB + WC 
chemie, 3× prostěradla a 4× polštář, 6× rozkládací židle, 1× stolek, schůdky, gril na 
PB, 25 m kabel 220 V + cívka + elektrická přípojka, hadice na vodu cca 50 m, kbelík, 
lopatka, smetáček, 2× zpětné zrcátko, 13pólová zásuvka.

TYP AUTA FIAT Ducato 2,3 Multijet 
výkon motoru 96 kW/130 koní, maximální povolená 
hmotnost 3 500 kg, celková délka 6,99 m,  
celková šířka 2,31 m, ceková výška 3,20 m.

TECHNICKÉ ÚDAJE počet lůžek 6 (4 pevná),  
délka nástavby 589 cm, celková délka  
(vč. oje) 725 cm, šířka celková 230 cm,  
výška celková 253 cm, celková hmotnost 1300 kg,  
hmotnost prázdného karavanu 1 020 kg 

CENY PRONÁJMU – ceny jsou v Kč, bez DPH, za jeden den
OBYTNÉ AUTOMOBILY DETHLEFFS A 5881HG / MC LOUIS TANDY

Období 1–3 dny 4–10 dní 11–25 dní 26 a více dní
leden, únor, listopad, prosinec 3 100 2 300 2 100 1 700
březen, duben, květen, září, říjen 3 100 2 600 2 300 1 900
červen, červenec, srpen 3 100 2 800 2 500 2 200

KARAVAN ADRIA – ALTEA 542 PK
Období 1–7 dní 8 a více dní

leden, únor, listopad, prosinec 900 900
březen, duben, květen, září, říjen 1 300 1 100
červen, červenec, srpen 1 400 1 200

VOLITELNÁ NADSTANDARDNÍ VÝBAVA Kč za 1 den

Kempinkový nábytek – polohovací židle s podnožkou 30
Kempinkový nábytek – velký rozkládací stolek 40
Koberec venkovní  2,5 × 4 m 50
Elektrocentrála 2 kW 250
Clona odrazová 30
Velký předstan (pouze ke karavanu) 200
Přenosný TV satelit – CZ programy 90

NEÚČTUJEME NAJETÉ KILOMETRY! 
Nutná kauce ...........................................................................20 000 Kč
Záloha při rezervaci ............................................................... 5 000 Kč


