CARADO A 361 Alkoven

A 361 Alkoven, model, který nemohl být kompaktnější. Je
navržen až pro 6 osob, navzdory délce vozidla, pouhých
6,6 m. Skvěle se tak hodí pro aktivní rodinnou dovolenou.

Technické parametry
Typ vozu: Fiat Ducato
Rok výroby: 2021
Váha vozu: 2950 kg
Počet míst na jízdu: 5
Počet míst na spaní: 6
V provozu: od 05/2021
Max. výkon: 140 k

Převodovka: manuální 6 st.
Zdvih. objem: 2,3 Multijet
Palivo: diesel
Délka vozu: 660 cm
Šířka vozu: 232 cm
Výška vozu: 314 cm
Doložnost: 550 kg

Nadstandardní výbava vozu
• ABS, EBD, ESP vč. ASR, asistent rozjezdu do kopce
• tempomat
• elektricky nastavitelná zrcátka
• el. okna u řidiče a spolujezdce
• rádio s možností zrcadlení telefonu, Bluetooth,
handsfree, zpětná kamera
• klimatizace motorová
• velká lednice s mrazákem
• vnitřní sprcha, umyvadlo, WC, plynový vařič
• markýza 4 m
• topení Combi C6, bojler
• TV a satelit
• nosič jízdních kol (3 kola)

Obývací prostor s prostorným sezením je pěkně a chytře
řešený. Přestavbou sezení je možné získat další místa ke
spaní.
V prostoru ložnice vzadu najdete patrovou postel,
zatímco ve výklenku nad kabinou řidiče je umístěná velká
sklopná postel pro dva.
Kuchyňka je sice menší, přesto perfektně přizpůsobená
vašim potřebám. Varná deska se třemi hořáky, dřez a
pracovní plocha poskytují vše, co je nutné k pohodlnému
vaření. Kuchyň disponuje také lednicí s mrazícím boxem.
Praktické palandy vytvářejí dostatek místa pro kazetovou
toaletu a samostatnou sprchovou část.
Důmyslně zabudované úložné prostory vč. šatních skříní
vám poskytnou potřebný vnitřní komfort.
Vzhledem ke kompaktnosti vozu, tedy délce vozu 660 cm,
a uspořádání zadních postelí nenabízí garážový prostor
tak velký objem. Naopak držák na 3 kola umístěný na zádi
je pro vůz přidanou hodnotou.
Obytný vůz Cardo Alkoven je vyváženou kombinací
praktičnosti a komfortu, takže se na vašich cestách
budete cítit jako doma. K řízení toho vozu vám postačí ŘP
sk. B.

Ceník platný pro rok 2022
Cena pronájmu

Denní sazba

Sezona A 17.6. - 4.9.

3 993 Kč vč. DPH*

Sezona B 1.5. - 16.6., 5.9. - 31.10.

3 751 Kč vč. DPH*

* při max. nájezdu 6 000 km/ 1 nájemné

Půjčovna obytných vozů

CENTRUM Moravia, spol. s r.o.

Horní Lán 415/3, 772 00 Olomouc

