
Vážení klienti, 
  
V nadcházejícím zimním období by Vaše vozidla měla být správně zazimována, aby se s příchodem jara 
předešlo případným problémům a řešení následných reklamací. 
  
Doporučený postup zazimování obytného vozu: 

1. Vypustit veškerou vodu z nádrží a potrubí (čistá i odpadní) 
2. Vypnout na ovládacím panelu čerpadlo 
3. Vylít kazetu WC (uzávěry nádrží nechat otevřené) 
       Vypouštěcí ventily vodovodního systému vozidel Eura Mobil: 
- U systému vytápění otevřít FROST ventil 
- U systému ALDE otevřít ŽLUTÝ vypouštěcí ventil 
4. Otevřít a nechat všechny baterie v poloze MEZI teplá a studená  
5. Do všech odpadových vpustí (sifonů) nalít 0,5 dcl nemrznoucí směsi k tomu určené 
6. Pravidelně kontrolovat stav dobití baterií (1x měsíčně), popř. napojit na 230 V a nechat baterie 

dobít 
7. 1x za 2 měsíce vůz drobně přeparkovat, aby nedošlo k opotřebení pneumatik 
8. Před zazimováním dotankovat zimní směs nafty a dolít zimní směs do ostřikovačů 
9. Vůz zaparkovat tak, aby došlo k vytvoření spádu na střeše a voda, sníh a led mohly plynule ze 

střechy odkapávat 
  
V případě zimního autokempingu v žádném případě nevypínat!!! topení, dokud vůz nezazimujete – viz 
postup výše.  
  
Vydáte-li se na zimní kemping s vozidlem, které nemá vyhřívanou odpadní nádrž, v žádném případě 
neuzavírejte vypouštěcí ventil této nádrže. Doporučujeme umístit pod výpusť odpadní nádrže vědro 
kónického tvaru. 
  
Vzhledem k reálnému stavu silnic v České republice a především pravého pruhu na dálnici 
D1  doporučujeme hlavně kontrolu uchycení a pevnost šroubů u veškerého příslušenství na vozidle 
– solární panely, markýzy, nosiče na kola, atd. Jedná se o vizuální kontrolu a zkoušku, zdali vše pevně 
drží.  
  
V rámci pravidelných ročních inspekčních návštěv, při kterých ověřujeme těsnost obytné nástavby, 
kontrolu příslušenství pro naše klienty děláme, ale přesto všem provozovatelům obytných vozů tento 
jednoduchý posezónní postup doporučujeme.    
  
V případě dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat naše servisní oddělení na telefonním čísle 
792300557 či mailové adrese servis@karavantravel.cz .   
  
Děkujeme, že jezdíte s námi.     
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