
WYNAJEM SAMOCHODÓW 
TERENOWYCH

NA WYPRAWY OFFROAD 

 



1. CO WYNAJMUJEMY:

Każde auto wyposażone jest w niezbędne opony AT 
lub MT w zależności od indywidualnych preferencji, 

lift min. 2 cale, napęd 4x4 oraz reduktor.

Do wynajęcia oferujemy samochody terenowe
w pełni przygotowane na krajowe, ale przede 

wszystkim dalekie wyprawy np. do Rumunii, na 
Bałkany czy w Alpy

Każdy samochód może zostać doposażony 
w namiot dachowy - płatny dodatkowo 

400 zł. za cały okres przy wynajmie min. 7 
dni. Oraz standardowy ekwipunek 

biwakowy: stolik, 4 krzesła, kuchenka
z 2 palnikami, śpiwory, poduszki oraz ew. 

dodatkowy namiot 2 os. + dmuchany 
materac + pompka.

Samochody są odbudowane i/lub dostosowane do 
turystyki offroad – 100% sprawne technicznie, bez 
żadnych najmniejszych usterek czy niedziałających 

mechanizmów.

każdy samochód posiada pakiet 
ubezpieczenia OC/AC+Assistance + 

helpdesk 24h

Instruktaż z obsługi samochodu, w tym 
reduktora i napędów oraz rozkładanie

i składanie namiotu dachowego. 



LAND ROVER DISCOVERY 3 
ROCZNIK 2009. 

2.7 Diesel, skrzynia manualna, napęd stały 4x4, 
reduktor, wyciągarka, snorkel, lift 2’, opony BFGoodrich

AT, kolor czarny, klimatyzacja. Tapicerka welurowa 
jasna. Bardzo pojemny bagażnik, cichy i dynamiczny 
samochód, świetnie spisujący się nawet w trudnym 

terenie – zminimalizowana ilość elektroniki. 
Przeznaczenie: długie trasy, odległe kraje (np. Albania, 
Czarnogóra, Bułgaria, Skandynawia, itp.) a w terenie 

łatwe i średnio trudne trasy. 

2. JAKIE SAMOCHODY
WYNAJMUJEMY

JEEP GRAND CHEROKEE 
ROCZNIK 2007. 

3.0 Diesel, skrzynia automatyczna, napęd stały 4x4, 
reduktor, lift 2’, opony AT, kolor czarny. Szyberdach, 
klimatyzacja. Tapicerka skórzana szara. Samochód 

bardzo wszechstronny. Bardzo cichy silnik 
mercedesa. Na drodze prowadzi się jak auto osobowe, 
a w terenie z reduktorem pokonuje każde trudności. 

Przeznaczenie: długie trasy, odległe kraje (np. 
Albania, Czarnogóra, Bułgaria, Skandynawia, itp.) a w 

terenie łatwe i średnio trudne trasy. 

JEEP GRAND CHEROKEE 
ROCZNIK 2003.

2.7 Diesel. Skrzynia automatyczna, napęd stały 4x4, reduktor, 
lift 3’, opony BFGoodrich AT, kolor czarny, klimatyzacja. 
Tapicerka skórzana czarna. Wyciągarka i snorkel. Auto

z przeznaczeniem na trudniejszy teren i większą zabawę pod 
górę i z górki. Niemniej wygodne także na szosie, zwłaszcza 

pod kątem siedzeń – foteli, które słyną z wysokiego komfortu. 



• 400 zł. / doba przy wynajmie min. 7 dni
• 500 zł. / doba przy wynajmie 1-3 dni
• Namiot dachowy +400 zł. / przy wynajmie auta na 7+ dni
• umowa najmu wraz z kaucją zwrotną 3000 zł.
• możliwość ubezpieczenia o dodatkowe opcje i/lub rozszerzenia 

pakietu Assistance +150 zł / doba (do ustalenia)

3. CENNIK BAZOWY:



Marcin Gieracz, 
Właściciel
kontakt@madmaxcar.pl
marcin@rubikom.pl *
Tel: 609827140

* Właścicielem MadMaxCar i Max Adventure 
jest Rubikom Strategic Thinking
(Rubikom Marcin Gieracz Sp. J.), ul. Sobieskiego 11/18CD, 40-082 Katowice
www.Rubikom.pl
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