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Wypożyczalnia camperów - alternatywny wymiar turystyki
Oferta nr 1
Caravans International Elliot 98 2017 6-osobowy

Fotogaleria:

Wspólne wakacje z całą rodziną
Klasa: standard
Wyposażenie: klimatyzacja manualna, klimatyzacja postojowa 230V, tempomat, panoramiczne okna w części jadalnej i sypialnej,
duży garaż mieszczący skuter lub motocykl, pokrowce siedzeń kierowcy i pasażera w kolorze tapicerki, zewnętrzne oświetlenie LED,
dywanik kabiny kierowcy, głośniki, wbudowana antena radiowa oraz oryginalne radio Ford, oświetlenie LED.

600 zł / dzień
Cena NETTO za dobę wynajmu. Przy wynajmie poniżej 14 dni do ceny należy doliczyć koszt opłaty serwisowej.
Wymiary campera: 7120 mm x 2310 mm
Opis
Kamper w pełni przygotowany do podróży, wyposażony w:
- Przyłącze do prądu + przedłużacz oraz wszystkie niezbędne przejściówki
- Wąż do wody czystej
- Koło zapasowe + podnośnik i klucz do kół
- Kliny najazdowe do poziomowania kampera
- Apteczka
- Kamizelki odblaskowe
- Zestaw żarówek i bezpieczników
- Trójkąt ostrzegawczy
- Gaśnicę p.poż.
- Osłony termiczne na przednią szybę w kabinie kierowcy
- Butla gazowa 8kg lub 11kg
- Papier toaletowy
- Kapsułki lub płyn do toalety chemicznej
- Telewizor LED z DVD
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Dodatkowo ( płatne ) możliwość wypożyczenia:
- Stolika
- Krzeseł
- Dodatkowej butli z gazem
- Dodatkowego papieru toaletowego lub płynu do toalety
- Kompletu garnków INOX
- Nawigacji TomTom z aktualnymi mapami Polski i Europy
NA CZAS WYNAJĘCIA KAMPERA W NASZEJ WYPOŻYCZALNI MOŻECIE PAŃSTWO BEZPŁATNIE POZOSTAWIĆ SWÓJ
SAMOCHÓD NA NASZYM BEZPIECZNYM PARKINGU.

Oferta nr 2
Roller Team AutoRoller 265 TL 2017 5-osobowy

Fotogaleria:

Wyjątkowe wakacje w eleganckim stylu
Klasa: standard
Wyposażenie: klimatyzacja manualna, klimatyzacja postojowa 230V, tempomat, panoramiczne okna w części jadalnej i sypialnej,
duży garaż mieszczący skuter lub motocykl, pokrowce siedzeń kierowcy i pasażera w kolorze tapicerki, zewnętrzne oświetlenie LED,
dywanik kabiny kierowcy, głośniki, wbudowana antena radiowa oraz oryginalne radio Ford, oświetlenie LED.

550 zł / dzień
Cena NETTO za dobę wynajmu. Przy wynajmie poniżej 14 dni do ceny należy doliczyć koszt opłaty serwisowej.
Wymiary campera: 7450 mm x 2310 mm
Opis:
Kamper w pełni przygotowany do podróży, wyposażony w:
- Przyłącze do prądu + przedłużacz oraz wszystkie niezbędne przejściówki
- Wąż do wody czystej
- Koło zapasowe + podnośnik i klucz do kół
- Kliny najazdowe do poziomowania kampera
- Apteczka
- Kamizelki odblaskowe
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- Zestaw żarówek i bezpieczników
- Trójkąt ostrzegawczy
- Gaśnicę p.poż.
- Osłony termiczne na przednią szybę w kabinie kierowcy
- Butla gazowa 8kg lub 11kg
- Papier toaletowy
- Kapsułki lub płyn do toalety chemicznej
- Telewizor LED z DVD
Dodatkowo ( płatne ) możliwość wypożyczenia:
- Stolika
- Krzeseł
- Dodatkowej butli z gazem
- Dodatkowego papieru toaletowego lub płynu do toalety
- Kompletu garnków INOX
- Nawigacji TomTom z aktualnymi mapami Polski i Europy
NA CZAS WYNAJĘCIA KAMPERA W NASZEJ WYPOŻYCZALNI MOŻECIE PAŃSTWO BEZPŁATNIE POZOSTAWIĆ SWÓJ
SAMOCHÓD NA NASZYM BEZPIECZNYM PARKINGU

Oferta nr 3
Roller Team AutoRoller 284 TL 2017 5-osobowy

Fotogaleria:

Wyjątkowe wakacje w eleganckim stylu
Klasa: standard
Wyposażenie: klimatyzacja manualna, klimatyzacja postojowa 230V, tempomat, panoramiczne okna w części jadalnej i sypialnej,
duży garaż mieszczący skuter lub motocykl, pokrowce siedzeń kierowcy i pasażera w kolorze tapicerki, zewnętrzne oświetlenie LED,
dywanik kabiny kierowcy, głośniki, wbudowana antena radiowa oraz oryginalne radio Ford, oświetlenie LED.

550 zł / dzień
Cena NETTO za dobę wynajmu. Przy wynajmie poniżej 14 dni do ceny należy doliczyć koszt opłaty serwisowej.
Wymiary campera: 7450 mm x 2310 mm
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Opis
Kamper w pełni przygotowany do podróży, wyposażony w:
- Przyłącze do prądu + przedłużacz oraz wszystkie niezbędne przejsciówki
- Wąż do wody czystej
- Koło zapasowe + podnośnik i klucz do kół
- Kliny najazdowe do poziomowania kampera
- Apteczka
- Kamizelki odblaskowe
- Zestaw żarówek i bezpieczników
- Trójkąt ostrzegawczy
- Gaśnicę p.poż.
- Osłony termiczne na przednią szybę w kabinie kierowcy
- Butla gazowa 8kg lub 11kg
- Papier toaletowy
- Kapsułki lub płyn do toalety chemicznej
- Telewizor LED z DVD
Dodatkowo ( płatne ) możliwość wypożyczenia:
- Stolika
- Krzeseł
- Dodatkowej butli z gazem
- Dodatkowego papieru toaletowego lub płynu do toalety
- Kompletu garnków INOX
- Nawigacji TomTom z aktualnymi mapami Polski i Europy
NA CZAS WYNAJĘCIA KAMPERA W NASZEJ WYPOŻYCZALNI MOŻECIE PAŃSTWO BEZPŁATNIE POZOSTAWIĆ SWÓJ
SAMOCHÓD NA NASZYM BEZPIECZNYM PARKINGU.

Oferta nr 4
Roller Team AutoRoller 298 2017 6-osobowy

Fotogaleria:

Wakacje z całą rodziną
Klasa: standard
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Wyposażenie: klimatyzacja manualna, klimatyzacja postojowa 230V, tempomat, panoramiczne okna w części jadalnej i sypialnej,
duży garaż mieszczący skuter lub motocykl, pokrowce siedzeń kierowcy i pasażera w kolorze tapicerki, zewnętrzne oświetlenie LED,
dywanik kabiny kierowcy, głośniki, wbudowana antena radiowa oraz oryginalne radio Ford, oświetlenie LED.

600 zł / dzień
Cena NETTO za dobę wynajmu. Przy wynajmie poniżej 14 dni do ceny należy doliczyć koszt opłaty serwisowej.
Wymiary campera: 7120 mm x 2310 mm
Opis
Kamper w pełni przygotowany do podróży, wyposażony w:
- Przyłącze do prądu + przedłużacz oraz wszystkie niezbędne przejściówki
- Wąż do wody czystej
- Koło zapasowe + podnośnik i klucz do kół
- Kliny najazdowe do poziomowania kampera
- Apteczka
- Kamizelki odblaskowe
- Zestaw żarówek i bezpieczników
- Trójkąt ostrzegawczy
- Gaśnicę p.poż.
- Osłony termiczne na przednią szybę w kabinie kierowcy
- Butla gazowa 8kg lub 11kg
- Papier toaletowy
- Kapsułki lub płyn do toalety chemicznej
- Telewizor LED z DVD
Dodatkowo ( płatne ) możliwość wypożyczenia:
- Stolika
- Krzeseł
- Dodatkowej butli z gazem
- Dodatkowego papieru toaletowego lub płynu do toalety
- Kompletu garnków INOX
- Nawigacji TomTom z aktualnymi mapami Polski i Europy
NA CZAS WYNAJĘCIA KAMPERA W NASZEJ WYPOŻYCZALNI MOŻECIE PAŃSTWO BEZPŁATNIE POZOSTAWIĆ SWÓJ
SAMOCHÓD NA NASZYM BEZPIECZNYM PARKINGU.
Zapraszamy do rezerwacji camperów w naszym biurze podróży Żywieckim Centrum Turystyki i Kultury w Żywcu!

REZERWACJE: 609 789 879, 606 786 213, 33 475 96 52, e-mail: campery@zywiec.turystyka.pl

Alternatywny wymiar turystyki!
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