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CENTRUM
ŽIVOTA
CAMPSTER není jen auto. Campster je vozidlo pro život. Protože teprve s ním 
se otevírají neomezené možnosti pro každodenní život i útěk ze stereotypu. 
Nové spojení dodávky, limuzíny a obytného auta. Skutečný talent ve všech 
oblastech života.
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VÍTEJTE NA

PALUBĚ

ZCELA NOVÁ PLATFORMA

Nový CAMPSTER je postaven na nově vy-
vinuté platformě CITROËN SpaceTourer. Je 
ideální pro rodinu, přátele, volný čas a vše 
ostatní, co dělá život zajímavějším. 

DVOJE POSUVNÉ DVEŘE

SE SENSOREM OTEVŘENÍ*

Nový CAMPSTER je otevřen všem a ze všech 
stran. Dvoje velké posuvné dveře** jsou ne-
jen velmi praktické, ale hlavně dělají z každé 
zastávky Open-Air představení.

*volitelné **levé posuvné dveře – nutná opce

ELEGANTNÍ ZEVNĚJSEK

Linie vozu, stejně jako v barvě auta lakované 
nárazníky, boční lišty, vnější zpětná zrcátka a 
kliky dveří dodávají vozu CAMPSTER vzhled 
bezpečnosti, agility a elegance. 

PERFEKTNÍ

JÍZDNÍ VLASTNOSTI

Vynikající podvozek zajišťuje CAMPSTERu 
optimální jízdní komfort a nejvyšší přesnost 
řízení na všech silnicích.

VOLNÝ VJEZD

DO VŠECH GARÁŽÍ

Se svojí výškou pouhých 1,99 m může 
CAMPSTER vjet do všech standardních 
garáží, aniž by si odřel střechu. Výhoda, kte-
rou nenabízí všechny vozy této kategorie. 
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MOTORY

NOVÉ GENERACE

CAMPSTER nabízí čtyři inovativní motorizace – 
všechny s moderní BlueHDi technologií, která 
značně snižuje emise oxidu dusíku (NOX) a 
kromě toho také minimalizuje emice CO2 a 
spotřebu paliva. 
CAMPSTER nastavuje ve svém segmentu stad-
rardy s velmi efektivními hodnotami spotřeby.

SKORO JAKO DOMA

Zvýšená sedadla a variabilní pohodlný inte-
riér se 4 místy na spaní pod i nad střechou 
navozují na palubě vozu pocit, že jste doma 
mezi svými čtyřmi stěnami. Dokonalá 
zvuková izolace a jízdní vlastnosti vozu 
přispívají k obzvláště příjemnému jízdnímu 
komfortu.

CAMPSTER JE JIŽ Z VÝROBY VYBAVEN 
KOMFORTEM: 
•  Audio zařízení RD6 s Bluetooth-hlasitým

odposlechem, USB
•  Automatická klimatizace Bizone
•  Přídavná klimatizace vzadu
•  Tempomat s omezovačem
•  Asistent rozjezdu do kopce
•  Venkovní zpětná zrcátka elektricky nastavi-

telná a vyhřívaná

BEZPEČNĚ NA CESTÁCH

CAMPSTER má již v sériové výbavě řadu 
bezpečnostních systémů: 

•  Sicht-paket (dešťový senzor, senzor světel,
vnitřní zpětné zrcátko automaticky zatma-
vovací)

•  Mlhovky s funkcí přisvícení do zatáčky
•  LED denní svícení
•  ABS & ESC
•  Systém hlídání únavy

SAMOSTATNĚ OTEVÍRACÍ OKNO V 
ZADNÍCH DVEŘÍCH

Úžasný CAMPSTER: Díky samostatně otevírací-
mu oknu v zadních dveřích lze jednotlivá 
zavazadla rychle uložit do kufru. To je velmi 
praktické v případě, kdy není dostatek pro-
storu pro otevřeních celých zadních dveří.
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BEZPEČNOST

PŘIJÍŽDÍ
CAMPSTER nabízí v sériové i doplňkové výbavě 
(s *) nejnovější technologie, které usnadňují jíz-
du, jsou pohodlnější a především bezpečnější.

BAREVNÝ
HEAD-UP-DISPLEJ*

ADAPTIVNÍ
TEMPOMAT*

AKTIVNÍ
FUNKCE NOUZOVÉ BRZDY*

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ
MRTVÉHO ÚHLU*

Citroën vyvinul Head-Up-displej*, průhledný 
výsuvný panel umístěný v zorném poli řidiče, na 
který se promítají barevně rozlišené informace 
týkající se jízdy a řízení vozu. Již žádné výmluvy: 
soustřeďte se jen na cestu!

S adaptivním tempomatem* vaše auto automaticky 
upraví rychlost jízdy podle vozu jedoucího před vámi. 
Působením na akcelerátor a s využitím brždění moto-
rem je systém schopen snížit rychlost až o 20 km/h.

Funkce nouzové brzdy (Active Safety Break) * zabraňuje 
kolizím. Kamera v horní části čelního skla detekuje překážky, 
jako jedoucí nebo stojící vozidlo ve směru jízdy vašeho vozu. 
Systém funguje od rychlosti 5 km/h až do 140 km/h. Řidič je 
ihned varován, jakmile je zjištěna možná překážka. Pokud 
nereaguje, systém brzdí automaticky.

Systém sledování mrtvého úhlu* monitoruje prostor 
v mrtvém úhlu výhledu a rozsvícením oranžové 
kontrolky ve vnějším zpětném zrcátku vás informuje 
o přítomnosti jiného vozidla v tomto prostoru. Tento 
systém se skládá ze 4 senzorů v předním a zadním 
nárazníku. Funkce je aktivní při rychlosti v rozmezí 12 
– 140 km/h.
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AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ
DÁLKOVÝCH A POTKÁVACÍCH SVĚTEL

SYSTÉM ROZPOZNÁVÁNÍ
DOPRAVNÍCH ZNAČEK*

UPOZORNĚNÍ NA 
NEPOZORNOST ŘIDIČE*

AKTIVNÍ SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED
NEÚMYSLNÝM OPUŠTĚNÍM JÍZDNÍHO PRUHU*

Tento systém vyhodnocuje průběžné podmínky provo-
zu a pokud je to možné, přepne automaticky potkávací 
světla na dálková a naopak. Za tmy a při rychlosti od 25 
km/h je systém aktivován – klesne-li rychlost pod 15 
km/h systém se automaticky deaktivuje.

Systém průběžně monitoruje dopravní značky s 
rychlostním značením a zjištěné údaje zobrazuje na 
displeji ve voze. Řidič může rychlost doporučenou 
systémem přijmout jako referenční hodnotu pro tem-
pomat nebo omezovač rychlosti. Funkce je aktivní při 
jakékoliv rychlosti jízdy.

Systém používá multifunkční kameru na čelním skle 
pro sledování chování řidiče a reaguje na jeho nepo-
zornost. Jakmile systém zjistí ztrátu koncentrace řidiče, 
je řidič upozorněn akustickým a vizuálním signálem.

Systém zasahuje při únavě nebo nepozornosti 
řidiče. Jakmile kamera pro kontrolu podélného 
značení na vozovce zjistí, že jste přejeli dělící 
čáru, aniž byste zapnuli směrová světla, systém 
vás okamžitě upozorní a upraví dráhu vozu, aby 
zabránil neúmyslnému opuštění jízdního pruhu.
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DOMOV
MOBILNÍ

Mobilita je dnes něco přirozeného. Svět se zvětšil. A s ním i 
možnosti. Mnoho lidí nespojuje svůj život jen s jedním místem, 
ale těší se z toho, že mohou pracovat, trávit svůj volný čas nebo 
navštěvovat přátele po celém světě. 
Nový CAMPSTER se skvěle přizpůsobuje všem potřebám – 
je jedno, co si na něj vymyslíte.Sp
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PROSTORU

Brzy ráno do kanceláře a hned potom na dlouhý 
víkend. CAMPSTER je pro to ideální společník. Pohod-
lný, flexiblní a připravený na cokoli. Nepřizpůsobuje-
te svůj život vozidlu, ale vozidlo ke svému životu.
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PŘEJEME

DOBROU
NOC

CAMPSTER je nejen osobním autem a 
dodávkou v jednom, ale díky jedinečné 
zvedací střeše má také kvalitu obytného vozu s 
dostatkem místa pro pohodlné spaní až 4 
osob. Za krátkou chvíli se změní v luxusní 
apartmán.

Dokonce i při rozloženém lůžku (2.120 x 
1.120 mm) umožňuje CAMPSTER trvalý 
přístup k prostorným odkládacím 
schránkách.
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Je jedno, zda spíte na horním lůžku umístěném v sériově dodávané zvedací střeše s 
panoramatickým oknem (rozměr lůžka 1.900 x 1.100 mm) nebo dole. Cestování s CAMPSTERem 
je vždy pohodlné.

Sedadla řidiče a spolujezdce se snadno otáčejí a poskytují tak více 
 prostoru při rozložení lůžka.
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KUCHYNĚ S 

VÝHLEDEM
CAMPSTER posouvá kempování a kuchyň úplně jinam. Ku-
chyňský blok s vařičem, plynovou láhví a malými kanystry na 
vodu lze snadno vyndat. Vaření ve venkovní kuchyni s dostatkem 
místa je totiž dvakrát tak zábavné.

VŠECHNO UVNITŘ. PROSTĚ VŠECHNO.
CAMPSTER nabízí dostatek prostoru pro přípravu
 snídaně i večeře.
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Odnímatelný standardní kuchyňský blok poskytuje dostatek úložného prostoru 
pro všechny kuchyňské potřeby.

Nerezový dřez a vařič mohou být zcela zakryty.

Osvědčený, ale u obytných aut 
dlouho sériově nedodávaný: Vařič je 
v CAMPSTERu sériově vybaven piezzo 
zapalováním.
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4,95 1,92

1,9
6

NOV Ý

ROZMĚR

*při navýšení hmotnosti

1.5 l BlueHDI 

100 

1.5 l BlueHDI S&S 

120 

2.0 l BlueHDI S&S 

120 EAT8 

2.0 l BlueHDI S&S 

150 

2.0 l BlueHDI S&S 

180 EAT8 

39.700,- na dotaz 40.700,- 43.400,–

Emisní norma Euro 6D Temp Euro 6D Temp Euro 6D Temp Euro 6D Temp Euro 6D Temp

Výkon KW (PS) 75 (102) 88 (120) 90 (120) 110 (150) 130 (177)

Převodovka 5ti stupňová 6ti stupňová 8mi stupňová auto-
matická 6ti stupňová 8mi stupňová auto-

matická

Nejvyšší povolená 
rychlost

160 km/h 172 km/h 185 km/h 184 km/h 185 km/h

Délka (m) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

Šířka (m) 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

Výška (m) 1,96 – 1,99* 1,96 – 1,99* 1,96 – 1,99* 1,96 – 1,99* 1,96 – 1,99*

Celková hmotnost (kg) 2.690 2.695 cca 2.695 2.750 2.780

Provozní hmotnost 2.200 2.225 cca 2.225 2.290 2.315

Doložnost (kg) 490 470 cca 470 460 / 810* 465 / 685*

Navýšení hmotnosti 
(volitelné)

- - - 3.100 3.000

Počet míst k sezení až 5 až 5 až 5* až 7* až 7*

Počet lůžek 4 4 4 4 4

Přívěs bržděný (kg) 1.800 1.800 1.800 2.300 / 2.500* 2.000 / 2.200*

Palivová nádrž (litr) 70 70 70 70 70

Pneumatiky 17“ 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R 225 / 55R17C 98R

18
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MŮŽE 

BÝT
VÍCE?

DESIGN

Polar-Weiß nebo Imperial-Blau Sériově

Onyx-Schwarz 366 €

Metalíza (Sand-Beige, Rich Oak-Braun, Alu-Grau, Plati-
num-Grau, Turmalin-Rot)

712 €

Hliníkové disky 17‘‘ - letní pneumatiky 508 €

Hliníkové disky 17‘‘ - zimní pneumatiky a Grip-Control 996 €

Ocelové disky 17“ - letní pneumatiky, ozdobné kryty kol (poklice) Sériově

Ocelové disky 17“ - zimní pneumatiky, ozdobné kryty kol (poklice) a 
Grip-Control

488 €

Zvedací střecha v barvě vozu (sériově bílá barva) 1.007 €

Pilotní sedačky - originální Citroën potahová látka Yumi Sériově

Pilotní sedačky v CAMPSTER designu - potahová látka Maroon* 507 €

TECHNIKA

Outdoor kuchyňský blok (prodloužený napájecí kabel, nohy ke 
kuchyňskému bloku, teleskopická noha stolu)

202 €

Navýšení hmotnosti až na 3.100 kg (150/180 PS) 1.007 €

Topení Webasto Air Top 2000 STC RV Komfort s výškoměrem 2.236 €

Chladící box vestavěný 711 €

Chladící box vyjímatelný (mezi řidičem a spolujezdcem) 711 €

KOMFORT

Alarm vč. 2 klíčků s dálkovým ovládáním 488 €

Tažné zařízení odnímatelné 630 €

Tažné zařízení pevné 569 €

Venkovní zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná 122 €

Rozšíření postele (2.120 x 1.450/1.120 mm) 202 € 

Tónovaná  skla v řadě 1, boční  okna v řadě 2 a 3 extra tóno-
vaná, zadní okno  silně tónované

203 €

Vyjímatelná 2místná lavice vč. isofixu a dalšího sedadla (řada 3) 1.322 €

Keyless 407 €

Posuvné dveře vpravo a vlevo s elektrickou funkcí vč. 220V zásuvky 1.169 €

Posuvné dveře vpravo a vlevo elektricky ovládané se senzo-
rem otevření Keyless a 220V zásuvkou

2.339 €

Posuvné dveře vpravo a vlevo manuální 559 €

Vyhřívání sedaček řidiče a spolujezdce 305 €

JÍZDNÍ ASISTENTI

DRIVE ASSIST PAKET 
· Systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu
· Systém rozpoznávání dopravního značení 
· Systém hlídání únavy 
· Automatické světlomety 

488 €

BEZPEČNOSTNÍ PAKET 1 
· Adaptivní tempomat s omezovačem, varování před čelní 
kolizí, Active-Safety-Brake 
· Audio zařízení RCC bez DAB

1.047 €

BEZPEČNOSTNÍ PAKET 2 
· Adaptivní tempomat s omezovačem, varování před čelní 
kolizí, Active-Safety-Brake 
· Audio zařízení RCC DAB

1.230 €

BEZPEČNOSTÍ PAKET 3 
· Adaptivní tempomat s omezovačem, varování před čelní 
kolizí, Active-Safety-Brake 
· CITROËN Connect NAV DAB

1.840 €

BEZPEČNOSTNÍ PAKET 4  
-Adaptivní tempomat s omezovačem, varování před čelní 
kolizí, Active-Safety-Brake 
· Parkovací akustický asistent vpředu a vzadu, s couvací 
kamerou  na 7“ dotykovém displeji 
· Audio zařízení RCC DAB (couvací kamera 180°, ptačí pers-
pektiva a zoom funkce)

2.308 €

BEZPEČNOSTNÍ PAKET 5  
· Adaptivní tempomat s omezovačem, varování před čelní 
kolizí,  Active-Safety-Brake 
· Parkovací akustický asistent vpředu a vzadu, s couvací 
kamerou na 7“ dotykovém displeji 
· CITROËN Connect NAV DAB (couvací kamera 180°, ptačí 
perspektiva a zoom funkce) 
· Včetně Head-Up displeje 
· Venkovní zpětná zrcátka elektricky sklopná 
- Systém hlídání mrtvého bodu

2.918 €

Parkovací akustický asistent vzadu a vpředu, s kamerou  
· Couvací kamera 180° s akustickým parkovacím asistentem 
vpředu a vzadu s ptačí perspektivou 
· Audio zařízení RCC (bez DAB) 
· Venkovní zpětná zrcátka elektricky vyhřívaná, nastavitelná 
a sklopná 
· Systém hlídání mrtvého bodu

1.332 €

PARKOVACÍ PAKET 1  
- Parkovací akustický asistent vpředu a vzadu, s couvací 
kamerou 180° s ptačí perspektivou 
· Audio zařízení RCC DAB

1.515 €

PARKOVACÍ PAKET 2  
· Parkovací akustický asistent vpředu a vzadu, s couvací 
kamerou 180° s ptačí perspektivou 
- CITROËN Connect NAV DAB

2.125 €

Parkovací senzory vzadu akustické 346 €

CITROËN Connect Box 305 €

Head-Up Displej 488 €

AUDIO SYSTÉM A NAVIGAČNÍ SYSTÉM

CITROËN CONNECT NAV DAB 
· USB
· Rozpoznávání řeči
· Dotykový dispej 7“
· Mirror-Screen 
· Bluetooth®- hlasitý odposlech

1.047 €

AUDIO ZAŘÍZENÍ RCC DAB 
· 17 cm/7“- dotykový displej
· Bluetooth®- hlasitý odposlech 
· Mirror-Screen 
· USB

437 €

Licht - paket 
· Xenonové světlomety 
· Ostřikovače světlometů

915 €

*u potahové látky Maroon nelze boční airbag řidiče a spolujezdce

Všechny uvedené ceny jsou v EUR včetně 21% DPH
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KOMFORT CAMPSTERU

SÉRIOVÁ VÝBAVA
ABS & ESC

Audio zařízení RD6 s Bluetooth-hlasitý odposlech, USB

Klimatizace automatická Bizone

Přídavná klimatizace vzadu

Airbag řidiče a spolujezdce

Otočné sedačky řidiče a spolujezdce

Sedačka řidiče s loketními opěrkami a bederní opěrkou

Tempomat s omezovačem

Systém hlídání únavy

Volant výškově a hloubkově nastavitelný

Senzor tlaku v pneumatikách, nepřímý

Asistent rozjezdu do kopce

Sicht-paket (dešťový senzor, senzor světel, vnitřní zpětné zrcát-
ko automaticky zatmavovací)

Mlhovky s funkcí přisvícení do zatáček

LED denní svícení

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Přední a zadní nárazník v barvě vozu

Boční lišty v barvě vozu

Kryty vnějších zrcátek a kliky dveří v barvě vozu

Ocelové disky 17“ s ozdobnými kryty kol (poklicemi)

Sada na opravu pneumatik

Okna elektricky ovládaná - 1. řada

Palubní počítač

Sluneční clona ve dveřích - 2. řada

Stínítka s osvětlením

Boční okna (2. a 3.řada) a zadní okno tónované

Vyhřívané okno na zadních dveřích se stěračem

Zadní okno otevírací

Posuvné dveře vpravo manuální

Panoramatická zvedací střecha v bílé barvě s komfortní mat-
rací

Vyjímatelný kuchyňský blok s vařičem a dřezem

Vyjímatelná 2místná lavice v 2. řadě přestavitelná na lůžko vč. 
Isofixu

Další sedadlo pro flexibilní použití ve 2. nebo 3. řadě vč. Isofixu

Kvalitní konstrukce nábytku s mnoha úložnými prostory

Stůl sklopný za 1. řadou sedadel

Nástavbová baterie 95 AH

Automatická nabíječka 18 A s elektronickým vypnutím

CEE venkovní přípojka 230 V s jističem

Dvě zásuvky 220 V v obytné části a jedna zásuvka 12 V na 
přístrojové desce

Možnost uložení stolu v zavazadlovém prostoru
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BEST OF

CAMPSTER
Okna elektricky ovládaná - 1. řada

Palubní počítač

Sluneční clona ve dveřích - 2. řada

Stínítka s osvětlením

Boční okna (2. a 3.řada) a zadní okno tónované

Vyhřívané okno na zadních dveřích se stěračem

Zadní okno otevírací

Posuvné dveře vpravo manuální

Panoramatická zvedací střecha v bílé barvě s komfortní mat-
rací

Vyjímatelný kuchyňský blok s vařičem a dřezem

Vyjímatelná 2místná lavice v 2. řadě přestavitelná na lůžko vč.
Isofixu

Další sedadlo pro flexibilní použití ve 2. nebo 3. řadě vč. Isofixu

Kvalitní konstrukce nábytku s mnoha úložnými prostory

Stůl sklopný za 1. řadou sedadel

Nástavbová baterie 95 AH

Automatická nabíječka 18 A s elektronickým vypnutím

CEE venkovní přípojka 230 V s jističem

Dvě zásuvky 220 V v obytné části a jedna zásuvka 12 V na
přístrojové desce

Možnost uložení stolu v zavazadlovém prostoru

NOVÝ CAMPSTER JE URČEN PRO VŠECHNY A VŠECHNO. 
PŘEDEVŠÍM DÍKY SVÉMU ROZSÁHLÉMU VYBAVENÍ, 
KTERÉ JE JIŽ V SÉRIOVÉ VÝBAVĚ, JE PŘIPRAVEN PRO 
MALÉ JÍZDY, KRÁTKÉ VÝLETY NEBO VELKÉ CESTOVÁNÍ.

Samostatně regulovatelná klimatizace vzadu – 
vždy udržuje chladnou hlavu.

Všechno má své místo – praktické úložné místo pro 
 stůl v kufru auta.

Panoramatická zvedací střecha 
– nebeskému spánku o kousek blíž.

Všechno s sebou – sériově s 2místnou sedačkou/
lůžkem a flexibilní posuvnou jedno-sedačkou. Kuchyňský blok lze snadno vyndat - až do přírody!Otevírací zadní okno – prostě cool a jednoduše praktické.

2120



MÁTE MOŽNOST VOLBY.

VÁŠ
CAMPSTER

Rich Oak-Braun / hnědá metalíza

Tourmaline-Rot / červená metalízaOnyx-Schwarz / černáPlatinum-Grau / tmavě šedá metalízaAluminium-Grau / světle šedá metalíza

Sand-Beige / pískovobéžová metalízaPolar-Weiß / bílá (sériově) Imperial-Blau / tmavě modrá (sériově)

BARVY & DISKY
Váš vlastní CAMPSTER je k dostání v mnoha růz-
ných variantách vybavení.
Od barvy vozu přes vnitřní výbavu, motorizaci až k 
různým bezpečnostním paketům.

Originální Citroen
17“ disky CURVE
(opce)
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ZVOLTE SI CAMPSTER, KTERÝ 
VÁM BUDE NEJVÍCE VYHOVOVAT 
– S VÝBĚREM VÁM RÁD PORADÍ
CAMPSTER – PRODEJCE SPECIA-
LISTA VE VAŠEM OKOLÍ.

CAMPSTER potahové látky.
Všechna sedadla jsou vybavena 
kvalitním čalouněním. Vyberte 
si ze 2 látek a dejte CAMPSTERu 
svůj osobitý nádech.

Vždy udržujte chladnou hlavu. 
To jde s CAMPSTERem docela 
snadno. Na výběr máte dvě 
různá řešení chlazení: pevně 
vestavěný chladící box v nábytku 
nebo flexibilní (vyjímatelný) s 
držákem nápojů mezi řidičem a 
spolujezdcem.

Potahová látka MAROON 
(opce)

• Dejte svému CAMPSTERu
zvláštní nádech

• Logo CAMPSTER na sedačkách
• Kontrastní švy v tyrkysové

barvě

Potahová látka YUMI

• Originální Citroen čalounění
• Automobilový styl
• Robustní a moderní
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Technické změny a chyby vyhrazeny. Prosím mějte na zřeteli, že obrázky v tomto katalogu obsahují i dekorace a doplňkovou výbavu, která není součástí dodávky, resp. 
pouze za příplatek. Možné barevné odchylky při tisku. Stav k 09/2018 Version 2

*Provozní hmotnost zahrnuje podle směrnice 97 / 27 EG a EN 1645-2 hmotnost prázdného vozidla nejnižší motorizace – vč. řidiče (75 kg) a naplněné palivové nádrže 
(56 kg). Nejvyšší technicky přípustná hmotnost nesmí být překročena osobním vybavením, spolucestujícími osobami, event. doplňkovou výbavou. Instalace speciálního 
vybavení snižuje užitečné zatížení a může snížit přípustný počet osob. Informace o rozsahu dodávky, výkonu, rozměrů a hmotnosti vozidla odpovídají současným 
znalostem v době tisku a evropským předpisům o homologaci. Mohou se měnit, dokud nebude vozidlo zakoupeno nebo dodáno. Odchylky v rozsahu výrobních tolerancí 
(+ / - 5  % max.) jsou možné a přípustné.
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Jsme Vám rádi k dispozici!
Navštivte nás na www.campster.de 
nebo na našich sociálních sítích.




