
PÙJÈOVNA 
GARÁ�OVANÝCH 
OBYTNÝCH VOZÙ A CELOROÈNÍ 
PARKOVÁNÍ VA�ICH KARAVANÙ 
A VOZÙ V KRYTÉ HALE

Kontakty:                          

OBYTNÉ VOZY, s.r.o.

Oldřichova 158, 272 03 Kladno (areál Esa Logistika)

Jan Skolil, GSM: 720 333 333, 720 444 444   

Email: skolil@pujcovna-vozu-obytnych.cz

Web: www.pujcovna-vozu-obytnych.cz 

   

Používáme vozy 

od výhradního dovozce: 

Bürstner Argos time A 660 
6 osob

6 lůžek, 6 míst k sezení
Rok výroby: 2014
Palandy, garáž

Klasický společník ve volném čase – pro rodiny a aktivní 
dovolenou. Velký přístěnek přes kabinu řidiče s dvojlůžkovou 
postelí. Velká nabídka úložných prostorů a inteligentní 
rozdělení prostoru ve všech konstrukcích zajistí dostatek 
prostoru k bydlení a spaní.
Potřebujete řidičské oprávnění skupiny B.

Výbava
automatická klimatizace, 2 airbagy, ABS, brzdový asistent, 
imobilizér, posilovač řízení, elektrická přední okna, elektrická 
zrcátka, centrál dálkový, autorádio, CD přehrávač, výškově 
nastavitelná sedadla, střešní okno, tónovaná skla, vyhřívaná 
zrcátka, palubní počítač, tempomat, venkovní teploměr, 
otáčkoměr, nezávislé topení, autochladnička, hliníková kola, 
telefon, WC, sprcha, boiler, markýza, nosič jízdních kol, zadní 
garáž, nástavbová klimatizace.

Ceník pronájmu (ceny vč. DPH, za 1 den pronájmu)

Sezóna A
červenec -srpen

Sezóna B
červen - září

Sezóna C
březen, duben, květen, říjen

3.550,- Kč 3.150,- Kč 2.550,- Kč

Vratná kauce 25.000,- Kč.
1500,- Kč manipulační poplatek - nad 21 dní pronájmu se poplatek nepočítá.

www.pujcovna-vozu-obytnych.cz
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PRONÁJEM 
PARKOVACÍCH MÍST 
PRO OBYTNÉ VOZY 
A KARAVANY

areál, parkovací hala střežena 24 hodin denně 

zabezpečovací systém s doplňkovou požární signalizací 

systém je napojen na PCO se zajištěním výjezdu zásahové 

jednotky 

v areálu k dispozici myčka na obytné vozy a karavany 

možnost využití čerpací stanice (nízké ceny pohonných 

hmot) 

Používáme vozy 

od výhradního dovozce: 

Umožňujeme 

CELOROČNÍ PRONÁJEM ZASTŘEŠENÝCH 
PARKOVACÍCH MÍST 

pro obytné vozy a karavany ve střeženém objektu 
o rozloze 600 m . 2

Ceník : 
Měsíční nájemné 2 500, - Kč včetně DPH (preferujeme celoroční 
parkování) 

SMÌR JÍZDY JE JEN NA VÁS ...

Pronajímáme kvalitní,   garážované a plně vybavené vozy

značky Bürstner.

Zajistíme vám cestovní pojištění a pojištění storna vaší cesty.

Poskytujeme individuální slevy, slevy pro stálé klienty, dárkové 

poukazy a slevy za včasnou rezervaci. 

ALL INCLUSIVE - vybavení vozidla tvoří i kempinkové vyba-

vení a další příslušenství, které je zahrnuto v ceně pronájmu 

obytného vozu. 

Neúčtujeme kilometrovné, parkování Vašeho vozu – 

ZDARMA v našich střežených garážích. 

Poskytujeme obytných vozů a karavanů parkování po celý 

rok v hlídaném areálu o zastřešené ploše 600 metrů 

čtverečních. 

Prohlídka obytných vozů je možná v jakémkoliv ročním 

období v kryté hale (individuální termíny po telefonické 

dohodě).  

OBYTNÉ VOZY
s.r.o.

OBYTNÉ VOZY
s.r.o.



Bürstner Ixeo Time it 726 Summer Edition 
spouštěcí lůžko 5 osob

5 lůžek, 5 míst k sezení
Rok výroby: 2016 

Vychutnáváte si jednoduché věci jako na příklad pohled na 
moře? Potom se vám Ixeo time bude líbit. Jasný vnější design, 
praktické půdorysy, žádné zbytečnosti. Díky spouštěcímu lůžku 
může Ixeo time disponovat až šesti pohodlnými místy na spaní. 
Je jedno jestli pojedete jen ve dvou, s rodinou nebo s přáteli, při 
velkém výběru půdorysů se určitě najde ten správný i pro vaši 
dovolenou.
Potřebujete řidičské oprávnění skupiny B.

Výbava
automatická klimatizace, 2 airbagy, ABS, brzdový asistent, ESP vč. 
ASR, Hill Holder a Traction +, imobilizér, posilovač řízení, 
elektrická přední okna, LED světla pro denní svícení, elektrická 
zrcátka, centrál dálkový, autorádio, CD přehrávač, DVD 
přehrávač, multimediální systém vč. navigace a zpětná kamera, 
výškově nastavitelná sedadla, sedadla pilot, nastavitelný volant, 
tónovaná skla, vyhřívaná zrcátka, palubní počítač, tempomat, 
venkovní teploměr, otáčkoměr, prémium dveře kabiny XL, šířka: 
70 cm,  hliníková kola, telefon, WC, sprcha, boiler, markýza, nosič 
jízdních kol, zadní garáž, nástavbová klimatizace, nezávislé 
topení.

Ceník pronájmu (ceny vč. DPH, za 1 den pronájmu)

Sezóna A
červenec -srpen

Sezóna B
červen - září

Sezóna C
březen, duben, květen, říjen

3.850,- Kč 3.450,- Kč 2.750,- Kč

Vratná kauce 25.000,- Kč.
1500,- Kč manipulační poplatek - nad 21 dní pronájmu se poplatek nepočítá.

Bürstner Ixeo time it 695 
spouštěcí lůžko 4 osoby

4 lůžka, 4 místa k sezení
Rok výroby: 2014

Řada polointegrovaných vozů patří k nejoblíbenějším typům. 
A né bezdůvodně, spojení nižšího těžiště s menší konstrukční 
výškou nabízí optimální předpoklady pro vyšší komfort jízdy a 
bezproblémové manévrování.
Potřebujete řidičské oprávnění skupiny B.

Výbava
automatická klimatizace, 2 airbagy, ABS, brzdový asistent, 
imobilizér, posilovač řízení, elektrická přední okna, elektrická 
zrcátka, centrál dálkový, autorádio, CD přehrávač, DVD 
přehrávač, zpětná parkovací kamera, výškově nastavitelná 
sedadla, sedadla pilot, nastavitelný volant, tónovaná skla, 
vyhřívaná zrcátka, palubní počítač, tempomat, venkovní 
teploměr, otáčkoměr, hliníková kola, telefon, WC, sprcha, boiler, 
markýza, nosič jízdních kol, nástavbová klimatizace, nezávislé 
topení.

Bürstner Argos time A 650 
6 osob – zadní 2 lůžko 

6 lůžek, 6 míst k sezení
Rok výroby: 2013
Kompletní zimní výbava

Kdo pojede s dětmi na dovolenou, měl by být připraven na 
všechno. Je to Argos time, který splní požadavky všech rodin s 
dětmi. Dostatek úložného prostoru je samozřejmostí, aby 
všichni měli všechno s sebou a cítili se na dovolené bez hranic 
dobře. 
Potřebujete řidičské oprávnění skupiny B.

Výbava
automatická klimatizace, 2 airbagy, ABS, brzdový asistent, 
imobilizér, posilovač řízení, elektrická přední okna, elektrická 
zrcátka, centrál dálkový, autorádio, CD přehrávač, výškově 
nastavitelná sedadla, nastavitelný volant, tónovaná skla, 
vyhřívaná zrcátka, palubní počítač, tempomat, venkovní 
teploměr, otáčkoměr, hliníková kola, WC, sprcha, boiler, markýza, 
nosič jízdních kol, nezávislé topení.

Ceník pronájmu (ceny vč. DPH, za 1 den pronájmu)

Sezóna A
červenec -srpen

Sezóna B
červen - září

Sezóna C
březen, duben, květen, říjen

3.600,- Kč 3.250,- Kč 2.550,- Kč

Vratná kauce 25.000,- Kč.
1500,- Kč manipulační poplatek - nad 21 dní pronájmu se poplatek nepočítá.

Ceník pronájmu (ceny vč. DPH, za 1 den pronájmu)

Sezóna A
červenec -srpen

Sezóna B
červen - září

Sezóna C
březen, duben, květen, říjen

3.550,- Kč 3.150,- Kč 2.550,- Kč

Vratná kauce 25.000,- Kč.
1500,- Kč manipulační poplatek - nad 21 dní pronájmu se poplatek nepočítá.

www.pujcovna-vozu-obytnych.cz www.pujcovna-vozu-obytnych.cz www.pujcovna-vozu-obytnych.cz

NOVINKA
2 obytné vozy
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