
DOVOLENÁ
PŘESNĚ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV 20212021

KATALOG
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Obytný vůz, nebo také karavan Vám dodá absolutní volnost po celou 
dobu dovolené. Budete tak nezávislí na místě i času. Díky kompletní 
a nadstandardní výbavě našich obytných vozů si můžete užít dovole-
nou stejně dobře jako v hotelovém pokoji.

ADRIA MATRIX AXESS
Matrix Axess je klasický obytný vůz s crossoverem, který nabízí 
skvělý styl, všestrannost a pohodlí i na těch nejdelších cestách.

OBYTNÉ VOZY V NABÍDCE:

INTERIÉR I VYBAVENÍ

Model postavený na podvozku Citroen. Exteriér v bílé barvě 
s moderním bílým luxusním interiérem a plnohodnotnou vý-
bavou. Panoramatické okno a přední elektrická stahovací postel 
jsou dominantou vozu. Samozřejmostí je velká lednice a prostor-
ný kuchyňský kout s digestoří. Prodloužená délka na 7,4 m zajis-
tila samostatný sprchový kout a plnohodnotné postele oddělené 
pevnými dveřmi od přední části vozu. K řízení postačuje řidičský 
průkaz skupiny B.

ADRIA MATRIX AXESS 670 SL Executive 1

Model postavený na podvozku Citroen. Exteriér v bílé barvě 
s moderním bílým luxusním interiérem a plnohodnotnou 
výbavou. Panoramatické okno a přední elektrická stahovací 
postel jsou dominantou vozu. Samozřejmostí je velká lednice 
a prostorný kuchyňský kout s digestoří. Se standardní délkou 
7 m má obytný vůz lepší manévrovatelnost, společný sprchový 
kout s koupelnou oddělený závěsem a společnou postel (letiště) 
v zadní části. K řízení postačuje řidičský průkaz skupiny B.

ADRIA MATRIX AXESS 600 SP 2

Model postavený na podvozku Citroen. Exteriér v bílé barvě 
s  moderním  luxusním  interiérem  v  dekoru  dřeva a plno-
hodnotnou výbavou. Panoramatické okno a přední elektrická 
stahovací postel jsou dominantou vozu. Samozřejmostí je velká 
lednice a prostorný kuchyňský kout s digestoří. Prodloužená dél-
ka na 7,4 m zajistila samostatný sprchový kout a plnohodnotné 
postele oddělené pevnými dveřmi od přední části vozu. K řízení 
postačuje řidičský průkaz skupiny B.

ADRIA MATRIX AXESS 670 SL 3



Součástí vozu jsou potřebné redukce pro připojení 220V, toaletní 
papír pro chemické WC, tablety do chemického WC, konev na vodu, 
10l kyblík, smetáček s lopatkou, kempingový nábytek, stůl a 4 židle, 
naplněné plynové lahve 2 x 11 kg a mnoho dalšího.

EXTERIÉR I VYBAVENÍ
DOPLŇKY K ZAPŮJČENÍ
MAKO CAR Vám nabízí vždy něco navíc. Přiobjednejte si k vozu extra 
doplňky a užijte si svou dovolenou na maximum.

Multifunkční a kompaktní gril Enders Clever je 
ideální pro přípravu jídla v kteroukoliv denní 
dobu a na jakýkoliv způsob. K zapůjčenému 
grilu dodáváme zdarma plynovou patronu, 
takže Vám nic nebrání užít si grilování naplno.

Cena: 90,– Kč bez DPH/den

PLYNOVÝ GRIL

Nový motorový skútr Suzuki lze převážet 
v garáži v zadní části vozu. Dostačující výkon 
9 koní a maximální rychlost 100km/h zajistí 
pohodlné cestování pro dvě dospělé osoby. 
K řízení postačuje řidičský průkaz skupiny B.

Cena: 300,– Kč bez DPH/den

MOTOROVÝ SKÚTR

S elektrokoloběžkou Segway Kickscooter 
E25E se rychle přesunete po kempu i po 
městě. Na jedno nabití ujedete až 25 km, při-
čemž můžete uhánět s větrem o závod rych-
lostí 25 km/h. Maximální nosnost je 100 kg.

Cena: 100,– Kč bez DPH/den

ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA

V nabídce máme také kvalitní gumové nafu-
kovací čluny pro větší zábavu vybavené elek-
tromotorem.

Cena: 150,– Kč bez DPH/den

NAFUKOVACÍ ČLUN



PRAKTICKÉ VYBAVENÍ

Všechny naše obytné vozy jsou vybavené špičkovou navigací 
ZENEC propojenou s couvací kamerou. Samozřejmostí je páro-
vání pomocí bluetooth s Vaším chytrým telefonem a automatic-
ké nastavení výšky vozidla v navigačním systému.

NAVIGACE / COUVACÍ KAMERA

V zadní části vozu je hliníkový držák jízdních kol THULE Exclu-
sive. Jednoduché uzamykatelné a rychlé upevnění až 4 byciklů. 
Součástí výbavy je terč, který splňuje legislativní požadavky všech 
Evropských zemí.

ALU NOSIČ KOL

Samozřejmostí je kvalitní kempingový nábytek, 4 židle a venkovní 
stůl, konev na vodu, elektrické kabely pro připojení do sítě ve 
všech evropských zemích, sekyrka, baterka a podobné nezbyt-
nosti, které se můžou hodit na cestách.

KEMPINGOVÉ VYBAVENÍ

Součástí vybavení je kvalitní melaninové nádobí pro šest osob, 
tablety a toaletní papír do chemického WC, šampón, mýdlo, ruč-
níky a mnoho dalších drobností pro nerušené trávení Vaší dovo-
lené v našem karavanu.

VNITŘNÍ VYBAVENÍ

Zadní sedadla jsou vybavená ISO FIXEM pro bezpečné ukotvení 
dětských sedaček. Zajistí tak pohodlné cestování pro Vaše miláč-
ky a maximální bezpečnost v případě nehody.

ISO FIX

Všechny naše obytné vozy jsou vybavené širokou markýzou 
THULE, díky které vznikne příjemné venkovní posezení. Chrání 
před slunečními paprsky i před deštěm.

VYSOUVACÍ MARKÝZA

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ / ASISTENČNÍ SLUŽBA
Naše havarijní pojištění s nízkou spoluúčastí 5 % minimálně 20 000,- Kč 
zajišťuje větší jistotu na cestách. Asistenční pojištění od Global Assistance 
pro celou Evropu se o Vás kompletně postará nejen při nehodě, ale i při 
obyčejném defektu pneumatiky kdekoliv v Evropě vč. přespání nebo při-
stavení náhradního vozidla.



VARIANTY OBYTNÝCH VOZŮ
MATRIX AXESS 670 SL EXECUTIVE I 165 KONÍ
MATRIX AXESS 670 SL I 140 KONÍ

MATRIX AXESS 600 SP I 140 KONÍ

DENNÍ

DENNÍ

NOČNÍ

NOČNÍ

Obytný vůz na platformě Citroenu Jumper v bílé 
barvě s moderním interiérem a plnohodnotnou 
výbavou. Panoramatické okno a stahovací postel 
na elektrické ovládání jsou dominantou vozu.

ADRIA MATRIX AXESS

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

5 osob za jízdy 6 osob na spaní Navigace Havarijní pojištění

Manuál 6 stupňů Zcela nový vůz Neomezený nájezd Klimatizace

2.0, 130 koní Diesel Citroen 2950 kg 6,9–7,4 x 2,2 m

Couvací kamera Truma 6 s bojlerem Vysouvací markýza Nosič na 4 kola
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hlavní sezona 15. 6. – 19. 9. 3 600,– Kč
vedlejší sezona 20. 9. – 14. 6. 3 000,– Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH/den.

Dálniční známka CZ   A   zdarma

Neomezený nájezd kilometrů zdarma

Zapůjčení kempingového vybavení, kuchyňského 
vybavení, chemie do WC, šamponu, 
spchového gelu a mnoho dalšího zdarma

Při pronájmu kratším než 7 dní jednorázový 
poplatek 1 500,– Kč

Vyzvednutí karavanu den předem 
po 17 hodině nebo o víkendu 1 000,– Kč

Přistavení karavanu v místě Vašeho bydlište 
do 50 km od naší provozovny 1 000,– Kč
(v případě větší vzdálenosti cena dohodou)

Uvedené ceny jsou bez DPH.

CENÍK PRONÁJMU

CENÍK PRONÁJMU
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ADRIA ADRIA MATRIX AXESSMATRIX AXESS

MATRIX AXESS 670 SL EXECUTIVE I 165 KONÍ

Nový model 2021

Kapacita 5 osob

Nájezd bez limitu

Havarijní pojištění

MATRIX AXESS 600 SP I 140 KONÍ

Nový model 2021

Kapacita 5 osob

Nájezd bez limitu

Havarijní pojištění

MATRIX AXESS 670 SL I 140 KONÍ

Nový model 2021

Kapacita 5 osob

Nájezd bez limitu

Havarijní pojištění
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Odborná výměna pneumatik včetně speciálních rozměrů.
Uskladnění sezonních pneumatik nebo kompletů.
Kompletní diagnostika TPMS, skladem senzory pro kontrolu 
tlaku na všechny značky automobilů.

PNEU SERVIS

Provádíme opravy litých kol včetně rovnání, leštění 
a lakování.
Příznivé ceny opravy stanovené individuálně dle rozsahu 
prací.

OPRAVY LITÝCH KOL

Odborná montáž rozšiřovacích podložek.
Decentní zvětšení rozchodu kol od nás vylepší nejen jízdní 
vlastnosti a design automobilu, ale je i absolutně bezpečné.
Naše rozšiřovací podložky mají homologaci a jsou schválené 
Ministerstvem dopravy České Republiky.

ROZŠIŘOVACÍ PODLOŽKY

Zjištění závady diagnostikou BOSCH pro všechny značky 
automobilů.
Vymazání a nastavení servisních intervalů.

DIAGNOSTIKA BOSCH

Kontrola a přesné seřízení geometrie.
Diagnostika a vytisknutí protokolu.

LASEROVÁ GEOMETRIE

SERVIS SERVIS MAKO CARMAKO CAR



ADRIA MATRIX AXESS
Matrix Axess je klasický obytný vůz s crossoverem, který nabízí 
skvělý styl, všestrannost a pohodlí i na těch nejdelších cestách. WWW.KARAVANYMAKO.CZ

MAKO CAR s.r.o.
Provozovna: Jesenická 331, 252 44 Dolní Jirčany

e-mail: rezervace@karavanymako.cz, telefon: 602 554 539 


