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Oferujemy do wynajęcia auto kempingowe marki Forster T 699 VB, na bazie nowego Fiata Ducato z 

roku 2015 z oszczędnym silnikiem 2,0 MultiJet.  Umożliwia podróżowanie 6 osobom (wszystkie 

miejsca z pasami) oraz spanie dla 6 osób. Wystarczy prawo jazdy kat. B (masa dopuszczalna 3,5 t) 

 

WYPOSAŻENIE AUTA 

klimatyzacja 

kamera cofania  

dwa kapitańskie fotele z podłokietnikami (obrotowe) 

elektryczne szyby 

elektryczne lusterka 

Tempomat 

poduszka powietrzna kierowcy  

specjalne kamperowe opony 

radioodtwarzacz z zestawem głośnomówiącym  

komputer pokładowy 

poszerzona tylna oś zwiększająca stabilność jazdy 

WYPOSAŻENIE CZĘŚCI KAMPEROWEJ 

6 wygodnych miejsc do podróżowania i spania 

telewizor LCD z anteną DVB 

duży luk bagażowy (tzw. garaż) z tyłu pojazdu (np. na skuter) 

kuchenka gazowa 3 palnikowa 

zlewozmywak w kuchni 

automatyczna lodówka z zamrażalnikiem 150 litrów – na gaz, 12V / 220 V  

łazienka z toaletą, oddzielnym prysznicem i zlewem 

bojler na ciepłą wodę ogrzewany gazowo 

zbiornik na czystą wodę (100 litrów) i brudną wodę (110 litrów) 

duża ilość szafek i schowków 

wszystkie okna z roletą i moskitierą 

nowoczesne oświetlenie LED 

markiza (4 metry) 

bagażnik na rowery (4 szt.) 

ogrzewanie postojowe Trumatic z rozprowadzeniem ciepłego powietrza na kampera 
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Ogrzewanie podłogowe ( elektryczne) 

Panel solarny 

klimatyzacja postojowa Dometic 

dwie pełne butle z gazem (2 x 11 kg) 

wąż do wody 

kabel oraz przejściówka do zasilania 230V 

kliny poziomujące 

wyposażenie sanitarne (środki czystości, chemia do wc, itp.) 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

krzesła i stół Brunner 

Garnki Brunner 

Talerze i sztućce Gimmex 

Przetwornica 230 V 

GPS TomTom 

DODATKOWE WARUNKI I PROCEDURA 

rezerwacja i pełna płatność do 31.03 – 10%, 

Zniżka dla stałych klientów -5% 

kaucja zwrotna 5000 zł 

jednorazowa opłata serwisowa 300 zł  

minimalny wiek kierowcy 26 lat 

posiadanie prawo jazdy od minimum 3 lat 

wpłata rezerwacyjna w wysokości 30% 

podpisanie umowy wynajmu oraz protokołu zdawczo-odbiorczego 

wystarczy prawo jazdy kat B 

auto do odbioru w Warszawie 

Limit kilometrów 
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