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2. PLATZ

2. PLATZ

3. PLATZ

Eura Mobil Activa One
Alkovenmobile über 50 000 €

Eura Mobil Profila T/RS
Teilintegrierte bis 60 000 €

Eura Mobil Integra Line
Integrierte bis 80000 €

360° ochrana

EURA MOBIL 2022/2023
PT 676 EB 7,12 m

PT 696 EB 7,12 m

PT 726 EF 7,44 m

PT 726 QF 7,61 m

/2023

2022

Technické údaje
Základní vozidlo: Fiat Ducato
Motor (objem, výkon): Fiat 2.2l 140/160/180PS
Poháněná náprava: přední
Dvojitá podlaha: Ano, 11cm
Celková hmotnost (kg): 3500,4500
Užiténé zatížení (kg): dle modelu (565-1425)
Počet míst k sezení: 4-5
Počet míst na spaní: 4-6
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):
dle modelu x 2320 x 2880

Paket Mondial
(16“ Alu kola, Manuální klimatizace v kabině řidiče, Tempomat s omezovačem rychlosti, Denní
svícení, 2DIN rádio s DAB+ se zpětnou kamerou, Kapitánská sedadla s područkami a oporou bederní
páteře, Koberec v kabině řidiče, Chromové rámečky na přístrojích palubní desky, Střešní okno Heki,
Prémiové dveře do nástavby s centrálním zamykáním, Moskytiéra ve dveřích nástavby, 12V větrák s
termostatem)
Paket Mondial Plus
(Motorizace 180PS, Automatická převodovka, Palivová nádrž 90 litrů, Maxichasí 4400kg, 16“ Alu kola,
Tempomat s omezovačem rychlosti, Denní svícení, Automatická klimatizace v kabině řidiče, Multifunkční volant, Kožený volant a řadící páka, Navigace Zenec, software pro obytné vozy, dvoučočková
zpětná kamera, bezdrátová nabijecí stanice, Kapitánská sedadla s područkami a oporou bederní
páteře, Koberec v kabině řidiče, Chromové rámečky na přístrojích palubní desky, Střešní okno Heki,
Prémiové dveře do nástavby s centrálním zamykáním, Moskytiéra ve dveřích nástavby, 12V větrák
s termostatem, Stěrače předního skla se zimní parkovací polohou, Elektrické rolo předního skla,
Dvojité izolační zasklení bočních oken v kabině, motorový výměník ,Duo Control CS s Eis-EX, SOG
Podtlakové odvětrání WC, Venkovní sprchový vývod, Venkovní plynový vývod, Venkovní multifunkční
zásuvka 230V, 12V, SAT, Markýza)

Technické údaje
Základní vozidlo: Fiat Ducato podvozek ALKO 2-3 osy
Motor (objem, výkon): Fiat 2.2l 140/160/180PS
Poháněná náprava: přední
Dvojitá podlaha: Ano, 19,5cm
Celková hmotnost (kg): 4500,5000
Užiténé zatížení (kg): dle modelu (970-1240)
Počet míst k sezení: 4-5
Počet míst na spaní: 4-6
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):
7890 x 2320 x 2920
8990 x 2320 x 2920

Paket Luminary
(180PS, 16“ Alu kola, Automatická převodovka, Naviceiver s dvojitou couvací kamerou,
Příprava pro rádio včetně DAB+, Komfortní sedadla, Chromované prvky na přídi i zádi,
Odbočovací světla LED, Světlomety do mlhy LED, Volant a řadicí páka v kůži, Ovládací prvky
na volantu, Automatická klimatizace, Zvukový systém, Výměník tepla, Kobereček v kabině řidiče,
Vnější dekor v karbonovém vzhledu, Přípr. kabel. pro solár. syst., Organiz. syst. pro zad. garáž,
Nástěnný držák ploché obrazovky v předním i zadním prostoru)
Paket Luminary Plus
(180PS, 16“ Alu kola, Automatická převodovka, Naviceiver s dvojitou couvací kamerou, Příprava pro
rádio včetně DAB+, Komfortní sedadla, Chromované prvky na přídi i zádi, Odbočovací světla LED,
Světlomety do mlhy LED, Volant a řadicí páka v kůži, Ovládací prvky na volantu, Automatická
klimatizace, Zvukový systém, Výměník tepla, Kobereček v kabině řidiče, Vnější dekor v karbonovém
vzhledu, Přípr. kabel. pro solár. syst., Organiz. syst. pro zad. garáž, Nástěnný držák ploché obrazovky
v předním i zadním prostoru, Vyhřívatelné čelní sklo, Systém stěračů čelního skla se zimní parkovací,
polohou, Izolační dvojskla, Podpodlažní kamera pro el. vyprazdňování, nádrže na odpadní vodu,
Lithiová baterie, Markýza mechanická, Multifunkční vnější zásuvka, Odvětrání toalety SOG, Venkovní
sprcha studená/teplá, Venkovní plynová přípojka)
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Technické údaje
Základní vozidlo: Fiat Ducato
Motor (objem, výkon): Fiat 2.2l 140/160/180PS
Poháněná náprava: přední
Dvojitá podlaha: Ano, 11cm
Celková hmotnost (kg): 3500
Užiténé zatížení (kg): dle modelu (až 690)
Počet míst k sezení: 4-5
Počet míst na spaní: 2-4
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):
dle modelu x 2320 x 2860

Paket Mondial
(16“ Alu kola, Manuální klimatizace v kabině řidiče, Tempomat s omezovačem rychlosti, Denní
svícení, 2DIN rádio s DAB+ se zpětnou kamerou, Kapitánská sedadla s područkami a oporou bederní
páteře, lakovaný přední nárazník, Koberec v kabině řidiče, Mlhová světla, Střešní okno Heki,
Panoramatické okno SUN Roof, Plisované zastínění kabiny řidiče, Prémiové dveře do nástavby
s centrálním zamykáním, Moskytiéra ve dveřích nástavby, 12V větrák s termostatem)
Paket Mondial Plus
(16“ Alu kola, Tempomat s omezovačem rychlosti, Denní svícení, Automatická klimatizace v kabině
řidiče, Multifunkční volant, Kožený volant a řadící páka, Navigace Zenec, software pro obytné vozy,
dvoučočková zpětná kamera, bezdrátová nabijecí stanice, Kapitánská sedadla s područkami a
oporou bederní páteře, Koberec v kabině řidiče, Mlhová světla, Chromové rámečky na přístrojích
palubní desky, Střešní okno, Panoramatické okno SUN Roof, Plisované zastínění kabiny řidiče,
Prémiové dveře do nástavby s centrálním zamykáním, Moskytiéra ve dveřích nástavby, 12V větrák
s termostatem, Exkluzivní design zádi vozu, Vnitřní termoizolační kryt kabiny , motorový výměník,
Duo Control CS s Eis-EX, SOG Podtlakové odvětrání WC, Venkovní sprchový vývod, Venkovní plynový
vývod, Venkovní multifunkční zásuvka 230V, 12V, SAT, Markýza, Markýza)

Technické údaje
Základní vozidlo: Mercedes-Benz
Motor (objem, výkon): Mercedes 2.0 150/170PS
Poháněná náprava: přední
Dvojitá podlaha: Ano, 11cm
Celková hmotnost (kg): 3500
Užiténé zatížení (kg): dle modelu (až 690)
Počet míst k sezení: 4-5
Počet míst na spaní: 2-4
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):
dle modelu x 2320 x 2920

Paket Mondial Plus
(Motorizace 170PS, Automatická převodovka, Černě lakovaná kabina, Automatická klimatizace,
Elektronická parkovací brzda, 2DIN Navigace DAB+ s Dvoučočkovou zpětnou couvací kamerou,
Tempomat, Elektricky ovládaná zpětná zrcátka, Komfortní sedadla, Prémiové dveře do nástavby s
centrálním zamykáním, Panoramatické okno SUN Roof, Střešní okno, 12V větrák s termostatem,
Plisované zatemnění kabiny řidiče, Moskytiéra ve dveřích nástavby, Koberec v kabině řidiče,
Exkluzivní design zádi vozu, Úložný prostor pod kokpitem, Zvuková izolace motoru, Balíček nabíjení
a Bezdrátová nabíjecí stanice v kokpitu, Kožený multifunkční volant, 16‘‘ALU kola, Multifunkční
venkovní zásuvka 12V / 230V / SAT, Venkovní sprcha studená/teplá, Podtlakové odvětrání toalety
SOG, Venkovní plynový vývod, Markýza, Truma Duo Control CS s Eis-Ex)
Paket Luminary
(Obsahuje položky z paketu Mondial a paketu Mondial Plus, Tepelně izolační sklo s filtračním pásem,
Nárazníky a namontované díly v barvě karoserie, Hliníkové ráfky 17“, Chromovaná mřížka chladiče,
Naviceiver MBUX 10“ včetně dvojité couvací kamery, Asistent dopravního značení,
Aktivní asistent pro udržování odstupu Distronic, Vnější lakování obsidian černá,
Automatická klimatizace Thermotronic, Nádrž 92l, Podlahové vytápění kabiny řidiče, Odsávač par)
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Technické údaje
Základní vozidlo: Fiat Ducato
Motor (objem, výkon): Fiat 2.2l 140/160/180PS
Poháněná náprava: přední
Dvojitá podlaha: Ano, 11cm
Celková hmotnost (kg): 3500
Užiténé zatížení (kg): dle modelu (až 555)
Počet míst k sezení: 4-5
Počet míst na spaní: 4-5
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):
dle modelu x 2320 x 2990

Paket Mondial
(16“ Alu kola, Manuální klimatizace v kabině řidiče, Tempomat s omezovačem rychlosti, Denní
svícení, 2DIN rádio s DAB+ se zpětnou kamerou, Kapitánská sedadla s područkami a oporou bederní
páteře, lakovaný přední nárazník, Koberec v kabině řidiče, Mlhová světla, Střešní okno Heki,
Panoramatické okno SUN Roof, Plisované zastínění kabiny řidiče, Prémiové dveře do nástavby
s centrálním zamykáním, Moskytiéra ve dveřích nástavby, 12V větrák s termostatem)
Paket Mondial Plus
(16“ Alu kola, Tempomat s omezovačem rychlosti, Denní svícení, Automatická klimatizace v kabině
řidiče, Multifunkční volant, Kožený volant a řadící páka, Navigace Zenec, software pro obytné vozy,
dvoučočková zpětná kamera, bezdrátová nabijecí stanice, Kapitánská sedadla s područkami a
oporou bederní páteře, Koberec v kabině řidiče, Mlhová světla, Chromové rámečky na přístrojích
palubní desky, Střešní okno, Panoramatické okno SUN Roof, Plisované zastínění kabiny řidiče,
Prémiové dveře do nástavby s centrálním zamykáním, Moskytiéra ve dveřích nástavby, 12V větrák
s termostatem, Exkluzivní design zádi vozu, Vnitřní termoizolační kryt kabiny, motorový výměník,
Duo Control CS s Eis-EX, SOG Podtlakové odvětrání WC, Venkovní sprchový vývod, Venkovní plynový
vývod, Venkovní multifunkční zásuvka 230V, 12V, SAT, Truma 6E, Markýza)

Technické údaje
Základní vozidlo: Fiat Ducato
Motor (objem, výkon): Fiat 2.2l 140/160/180PS
Poháněná náprava: přední
Dvojitá podlaha: Ano, 37cm
Celková hmotnost (kg): 3500
Užiténé zatížení (kg): dle modelu (až 690)
Počet míst k sezení: 4-6
Počet míst na spaní: 6
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):
dle modelu x 2320 x 3150

Paket Traveler
(16“ Alu kola, Moniceiver s couvací kamerou, Elektr. vnější zpětná zrcátka, Sedadla provedená jako
kapitánská křesla, Nárazník lakovaný v barvě karoserie, Ovládací prvky na volantu,
Elektrická parkovací brzda, Kobereček v kabině řidiče, Zvedací/výklopná střešní kopule Heki,
Ambientní osvětlení, Servisní klapka příp. garážové dveře v zadním, prostoru, Zatemňovac. sys. kab.
řidiče, Moskytiéra pro dveře nástavby, Přípr. kabel. pro solár. syst., Příprava pro rádio včetně DAB)
Paket Traveler Plus
(16“ Alu kola, Naviceiver s dvojitou couvací kamerou, Elektr. vnější zpětná zrcátka, Sedadla provedená
jako kapitánská křesla, Nárazník lakovaný v barvě karoserie, Ovládací prvky na volantu, Elektrická
parkovací brzda, Kobereček v kabině řidiče, Zvedací/výklopná střešní kopule Heki, Ambientní
osvětlení, Servisní klapka příp. garážové dveře v zadním prostoru, Zatemňovac. sys. kab. řidiče,
Moskytiéra pro dveře nástavby, Přípr. kabel. pro solár. syst., Příprava pro rádio včetně DAB, Výměník
tepla, Automatická klimatizace, Volant a hlavice řadicí páky v kůži, Multifunkční vnější zásuvka,
Odvětrání toalety SOG, Venkovní sprcha studená/teplá, Venkovní plynová přípojka, Tepelné izolační
závěs, Duo Control CS s Eis-Ex a snímačem nárazu, Topení Combi 6 E, Markýza mechanická)

OBYTNÉ
VESTAVBY

CARAVANS INTERNATIONAL

2022/2023

Technické údaje
Základní vozidlo: Ford Transit
Motor (objem, výkon): Ford 2.0l 130/155/170PS
Poháněná náprava: přední
Dvojitá podlaha: Ne
Celková hmotnost (kg): 3500
Užiténé zatížení (kg): dle modelu (až 652)
Počet míst k sezení: 5-6, alkovna 5-7
Počet míst na spaní: 4-6, alkovna 5-8
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):
dle modelu x 2350 x 2950 (alkovna 3200)

Sériová výroba (zvláštnosti modelu)
6 let záruka EXPS Evo, manuální klimatizace, 2x airbag, rádio s ovládáním na volantu (pouze Ford),
palubní počítač, 16“ kola s poklicemi (poue Ford), speciální závěsy a zesílené pneumatiky, ABS, ESP,
centrální zamykání kabiny řidiče, elektrické ovládání oken, elektrické ovládání zpětných zrcátek,
lamelové rošty, USB zásuvky, sítě proti hmyzu, LED vnitřní osvětlení, dveře do nástavby s oknem a
košem, 2x střešní okno, Heki, sedadlo řidiče a spolujezdce otočné s loketními opěrkami, FIX&GO,
výškově nastavitelný volant, 3 plotýnkový plynový vařič, lednička 140l (220 V, 12 V, plyn),
topení Truma Combi 4kW, prostor pro plynové láhve, nádrž pitná/odpadní voda 100/100l,
velký prostor garáže, výškově nastavitelná výška u zadní postele (pouze u vybraných půdorysů)
XT: elektricky stahovací postel v přední části
P: panoramatické střešní okno místo elektricky stahovací postele
M: alkovna

Technické údaje
Základní vozidlo: Fiat Ducato
Motor (objem, výkon): Fiat 2.2l 140/160/180PS
Poháněná náprava: přední
Dvojitá podlaha: Ne
Celková hmotnost (kg): 3500
Užiténé zatížení (kg): dle modelu (až 622)
Počet míst k sezení: 5-6
Počet míst na spaní: 4-6
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):
dle modelu x 2350 x 2950

Sériová výroba (zvláštnosti modelu)
6 let záruka EXPS Evo, manuální klimatizace, 2x airbag, rádio s ovládáním na volantu (pouze Ford),
palubní počítač, 16“ kola s poklicemi (poue Ford), speciální závěsy a zesílené pneumatiky, ABS, ESP,
centrální zamykání kabiny řidiče, elektrické ovládání oken, elektrické ovládání zpětných zrcátek,
lamelové rošty, USB zásuvky, sítě proti hmyzu, LED vnitřní osvětlení, dveře do nástavby s oknem a
košem, 2x střešní okno, Heki, sedadlo řidiče a spolujezdce otočné s loketními opěrkami, FIX&GO,
výškově nastavitelný volant, 3 plotýnkový plynový vařič, lednička 140l (220 V, 12 V, plyn),
topení Truma Combi 4kW, prostor pro plynové láhve, nádrž pitná/odpadní voda 100/100l,
velký prostor garáže, střešní okno nad řidičem, střední lůžko v zadní části (dle modelu),
výškově nastavitelná výška u zadní postele (pouze u vybraných půdorysů)

Technické údaje
Základní vozidlo: Ford Transit
Motor (objem, výkon): Ford 2.0l 130/170PS
Poháněná náprava: přední
Dvojitá podlaha: Ne
Celková hmotnost (kg): 3500
Užiténé zatížení (kg): dle modelu (až 652)
Počet míst k sezení: 5
Počet míst na spaní: 4-6
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):
dle modelu x 2350 x 2950

Sériová výroba (zvláštnosti modelu)
6 let záruka EXPS Evo, manuální klimatizace, 2x airbag, rádio s ovládáním na volantu (pouze Ford),
palubní počítač, 16“ kola s poklicemi (poue Ford), speciální závěsy a zesílené pneumatiky, ABS, ESP,
centrální zamykání kabiny řidiče, elektrické ovládání oken, elektrické ovládání zpětných zrcátek,
lamelové rošty, USB zásuvky, sítě proti hmyzu, LED vnitřní osvětlení, dveře do nástavby s oknem a
košem, 2x střešní okno, Heki, sedadlo řidiče a spolujezdce otočné s loketními opěrkami, FIX&GO,
výškově nastavitelný volant, 3 plotýnkový plynový vařič, lednička 140l (220 V, 12 V, plyn),
topení Truma Combi 4kW, prostor pro plynové láhve, nádrž pitná/odpadní voda 100/100l,
velký prostor garáže, střešní okno nad řidičem, střední lůžko v zadní části (dle modelu), výškově
nastavitelná výška u zadní postele (pouze u vybraných půdorysů)

Technické údaje
Základní vozidlo: Fiat Ducato
Motor (objem, výkon): Fiat 2.2l 120/140/160/180PS
Poháněná náprava: přední
Dvojitá podlaha: Ne
Celková hmotnost (kg): 3300/3500
Užiténé zatížení (kg): dle modelu (až 595)
Počet míst k sezení: 4
Počet míst na spaní: 2 nebo více (dle modelu)
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):
dle modelu x 2050 x 2650

Sériová výroba (zvláštnosti modelu)
Stříkaný izolace vestavby, Manuální klimatizace v kabině řidiče, 15“ ocelové kola, ESC, airbag řidiče,
denní svícení, zásuvka, 2x střešní okno Heki 400x400mm, sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné v
8 směrech s loketní opěrkou, FIX&GO, výškově nastavitelný volant, centrální zamykání vozu,
2 plotýnkový plynový vařič, kompresorová lednice Dometic RC 70l s dvojitým otevíráním dveří,
prostor na plynové láhve, nádrž pitná/odpadní voda 100/90l

Technické údaje

Paket Elite
Lakovaný nárazník, černý střed přední masky, elektrický schod do vestavby, boční rámová izolační
Základní vozidlo: Fiat Ducato
okna Seitz S7, zatemnění kabiny řidiče, moskytiéra ve dveřích vestavby, příplatkové okno Midi Heki
Motor (objem, výkon): Fiat 2.2l 120/140/160/180PS v jídelní části, potahy sedadel, venkovní LED osvětlení, dřevěný rošt ve sprše, corianový sklápěcí stůl
Poháněná náprava: přední
s prodloužením a corianová kuchyňská linka, vnitřní ambientní LED osvětlení, prémiový design Elite
Dvojitá podlaha: Ne
Celková hmotnost (kg): 3300/3500
Užiténé zatížení (kg): dle modelu (až 535)
Počet míst k sezení: 4
Počet míst na spaní: 2-5 (dle modelu)
Rozměry v mm (délka x šířka x výška):
dle modelu x 2050 x 2650

KaravanTravel.cz
Prodej - půjčovna obytných vozů

Staré náměstí 1079/11a, 161 00 Praha 6
Telefon: +420 226 223 900
E-mail: prodej@karavantravel.cz
www.karavantravel.cz

