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GLOBESCOUT PLUS 

Pro všechny, kteří od vozu očekávají  

nejvíce – rozšíření komfortu

Zde představujeme PLUS pro všechny, kteří kladou velký důraz na kvalitní 
interiérový design, pohodlí a očekávají jen to nejlepší ze samotného 
vozidla.

Všechny výhody Globescout je spojení s Citroën Jumper. 
Globcelout Plus je pohodlný a výkoný.

Základní verze Topaz Apfel / obytná část Solana     stůl s výsuvnou částí (volitelné)



1

Pohodlný spánek    velká manželská postel v zadní části Mimořádně velká část k  posezení    Pohodlné cestování pro čtyři osoby

Prostorná kuchyň
Skříňky a zásuvky poskytují prostor pro všechno nádobí

Velký sprchový kout
Komfort, téměř jako doma

 + Samostatná koupelna

 + Pohodlné sezení až pro čtyři osoby

 + Celoplošné skladné skříně nad zadním 
lůžkem



GLOBESCOUT R PLUS 
Zařízení Globescout R Plus nabízí zvláštní pohodlí: obzvláště velkou 
koupelovou místnost tvoří praktická roletová roleta. Pokud je to nutné, 
může být také použito k oddělení spacích a obytných prostor. Důrazem je 
pohodlí v koupelně, jak ji znáte z domova! 

Navíc, verze R přichází vhod pro všechny „vyšší“ spáče: velké a pohodlné 
lůžko. 
Vyvýšená lednice, pod kterou je velká skříňka poskytující všechny druhy 
úložného prostoru.

Dynamika s koupelnou

Základní verze    Obytná část Breeze (volitelně)    Alternativa stolu (volitelně)
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Großes Duschbad
Komfort, fast wie zu Hause

Mimořádně velká část k  posezení    Pohodlné cestování pro čtyři osoby

Prostorná kuchyň
Skříňky a zásuvky poskytují prostor pro všechno nádobí

Spoustu místa v posteli    Velká manželská postel vzadu

Praktická koupelna
Více prostoru v koupelně a současně prostorová zástěna

 + Samostatná závěšená skříň v kuchyni

 + Vyvýšená lednice - velmi pohodlná k dosahu

 + Flexibilní sprchová část s vysoce kvalitními roletami - 
také ideální jako dělič prostoru

 + Systém dovírání u posuvných dveřích -pro klidné a  
pohodlné zavírání!



ALL-INCLUSIVE

ABS ESP
ASR

Model Plus je nabídkou všem, kteří se nespokojí 
s málem. Již v sérii je výbava za neuvěřitelně 
atraktivní cenu.  Takže přestaňte snít a v klidu 
odjeďte. 

Takže:  to nejlepší z Globecaru v kombinaci s 
tím nejlepším z Citroënu.

KLIMATIZACE V KABINĚ

ZATEMNĚNÍ KABINY

SYSTÉM DOVÍRÁNÍ U POSUVNÝCH DVEŘÍ

SILNÁ MOTORIZACE
2,0 l BlueHDI · 120 kW / 163 k · 3,5 t

BEZPEČNOSTNÍ VYBAVENÍ PRO JÍZDU ESP, 
ABS, ASR, ELEKTRONICKÝ IMOBILIZÉR, CENT-
RÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM, 
HILLHOLDER

KOŽENÝ VOLANT

METALICKÝ LAK *

TEMPOMAT

ZPĚTNÉ ZRCÁTKO
ELEKTRICKY NASTAVITELNÉ A VYHŘÍVANÉ

TRAKCE+ SPECIÁLNÍ ČALOUNĚNÍ „SOLANA“

LED denní svícení ALU kola + SNÍMAČE TLAKU

* Vozidlo je také k dispozici ve standardních barvách - bez snížení ceny. Zvláštní barvy za příplatek.



Dva se vším

GLOBESCOUT PLUS
GLOBESCOUT R PLUS

INTERIÉR

Dřevěný dekor Topaz Apfel 

Plastová izolační okna s roletou + moskytiéra. 6

Střešní okna s roletou + moskytiéra. 2

Střešní kryty s moskytiérou 1

Sedadla / tříbodové pásy 4

Počet lůžek 2 (+1 volitelný)

Zadní lůžko – Globescout Plus:  
                          – Globescout R Plus: 

ca. 1.960 x 1.400 / 1.300 
ca. 1.960 x 1.570/1.450

Sprcha integrovaná

Záchod Thetford kazetový

ROZMĚRY

Délka (mm) cca. 5998

Šířka (mm) cca. 2050

Výška (mm) cca. 2580

Rozvor (mm) cca. 4035

Vnitřní výška (mm) cca. 1905

HMOTNOST

Povolená maximální hmotnost (Serie) 3500

Hmotnost v provozním stavu (cca.)* 2840

Maximální možnost zatížení (doložnost) (cca.)* 660

Zatížení přívěsu nebrzděný / brzděný** 750 / 2500

VOZIDLO

Motor Turbodiesel

Počet válců 4 válec

Palivová nádrž (l) 90

Převodovka Manuální převodovka

Emisní norma Euro 6

Pneumatiky/kola*** 215 / 70 R 15 C

Brzdy Kotoučové

Baterie 12 V / 95 Ah

TEGNOLOGIE

Plyn - vytápění / ohřev vody Truma Combi 4

Objem kotle (l) 10

Nádrž na čistou vodu (l) ca. 100

Odpadní nádrž (l) ca. 92

Prostor pro plynové lahve (kg) 2 x 11

Nabíječka (A) 18

230 V-Zásuvka 2

Plynový vařič
2-plotýnkový, 
skleněný kryt

Lednice (l) (Obsah / Mraznička) ca. 80 / 5

Izolace stěna (mm) PE-Pěna 10 – 20

Izolace střecha (mm)
Styrodur 20 /  
PE-Pěna 15 – 20

Izolace podlaha (mm) RTM-Pěna 15 

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Příjemné pohodlí při spánku díky přídavnému přívodu horkého 
vzduchu v oblasti zadních dveří 

BlueHDI Technologie

Široký, elektricky schodek s výstražným bzučákem

Osvětlení nástupního prostoru

Elektricky ovládaná okna v kabině

Elektronický imobilizér, centrální zamykání s dálkovým ovládáním

ESP, ABS, ASR, Asistent rozjezdu kopce

Extrémně široká a vestavěná kuchyňská linka pro více úložného prostoru

Vysoce kvalitní kliky Midi-Heki

Palivová nádž 90 l

Komfortní vypouštěcí ventil pro zásobník čerstvé vody

Mini- a Midi-Hekis s GFK-Adaptérem ze skleněného vlákna pro 
optimální uchycení a těsnost

Multifunkční panel,  nad předními dveřmi

Praktický odpadkový koš u vchodu

Senzor tlaku v pneumatikách

REMI roletky

Servisní dvířka pro WC kazetu s praktickým magnetickým držákem

Dovírání posuvných dveří

Snadno přístupná plynová skříňka pro 2 x 11 kg plynové lahve

Rozšíření zadní garáže pomocí stohovatelných zadních lůžek

Osvětlení na kolejnicovém systému pod střešními skříněmi zajistí 
optimální osvětlení

Rozkládací pracovní plošný nástavec na kuchyňském bloku

Dva úložné prostory v podlaze u prostoru pro posezení

Dva servisní otvory v nádrži na čerstvou vodu pro snadné čištění

ZAŘÍZENÍ PLUS: GLOBESCOUT PLUS GLOBESCOUT R PLUS

Základní cena Globescout /  
Globecout R Citroen Jumper  
3,3t, 2.0l BlueHDI 120 KW / 163 PS 

40.700,– 41.700,–

Doplatek 3,5t Light 305,– 305,–

Kola z lehkých slitin 610,– 610,–

Nastavitelná výška sedadla spolujezdce 105,– 105,–

Zatemnění kabiny Remis 610,– 610,–

Airbag řidiče a spolujezdce 305,– 305,–

Manuální klimatizace 1.425,– 1.425,–

Kožený volant 195,– 195,–

LED-Denní svícení 305,– 305,–

Metalické-barvy* 610,– 610,–

Příprava pro rádio 185,– 185,–

Potahy sedadel v celém voze 315,– 315,–

Elektricky nastavitelné a vyhřívané zrcátka 235,– 235,–

Speciální čalounění Solana 205,– 205,–

Tempomat 305,– 305,–

Okna s roletami Serie Serie

Traction+ 105,– 105,–

Standardní celková cena: 46.520,- 47.520,–

Speciální cena: 41.100,– 42.100,–

Ušetříte: 5.420,– 5.420,–
* Vozidlo je také k dispozici ve standardních barvách - bez snížení ceny. Zvláštní barvy za příplatek

** u zesíleného podvozku 750/3000 kg

*** u zesíleného podvozku 225/75 R 16 C



Bez technických změn a chyb. Upozorňujeme, že ilustrace této brožury mohou obsahovat dekorace, alternativní návrhy nebo volitelné doplňky, které nejsou zahrnuty v dodávce nebo za dodatečné náklady. Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech, není-li uvedeno jinak. Barevné odchylky se mohou vyskytnout. 
Verze č.1 10/2018 - verze 2, společnost Rinen s.r.o. si nárokuje veškerá práva na českou verzi tohoto ceníku.

Podle směrnic EU 97/27 EC a EN 1645-2 prázdná hmotnost vozidla * Celkový „pohotovostní hmotnost“ zahrnuje - včetně řidiče (75 kg) a naplněné palivové nádrže, jakož i následující základní funkce: nádrž na vodu se sníženým objemem (20 l) , naplněné plynové lahve (15 kg) a kabelový buben (4 kg). Technicky přípustná maximální hmotnost nesmí být překročena 
osobním zařízením, osobami, které s vámi cestují, a jakýmikoli speciálními zařízeními. Instalace speciálního příslušenství snižuje užitečné zatížení a přípustný počet osob může být snížen. Informace o rozsahu dodávky, vzhledu, výkonu, rozměrech a hmotnosti vozidel odpovídají současným znalostem v době tisku s evropskými homologačními předpisům. Mohou se 
měnit, dokud nebude vozidlo zakoupeno nebo dodáno. Odchylky v rozsahu výrobních tolerancí (+/- 5% max.) Je možné a přípustné.

Rádi Vám pomůžeme ve 14 zemích!
A samozřejmě také na adrese www.globecar.de

Na Facebooku: facebook.com/globecarreisemobile
Na Google+: google.com/+globecar

GLOBESCOUT PLUS
GLOBESCOUT R PLUS

Dva se všímSPECIÁLNÍ VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ VOZIDLO + KG CENA

Kola z lehké slitiny 16 „světla (příplatek k balíku Globescout Plus) - 105,–

Palubní deska s hliníkovými aplikacemi - 155,–

Doplatek 3,5 t Heavy 16“ 40 715,–

Dvojitá pružinová zadní náprava 17 135,–

Parkovací senzory vzadu 1 355,–

Držák pro Smartphone nebo tablet na středové konzoli - s 
uzamykatelnou přihrádkou místo držáku nápojů

- 60,–

Automatická klimatizace (Doplatek k  Globescout Plus Paket)  18 410,–

Mlhové světla (nelze pokud je lakovaný nárazník) 2 185,–

Zachytávač nečistot vpředu a vzadu 3 105,–

Přední nárazník lakovaný: 
Bílá, Stříbrná Met., Zlatobílá, Světle modrá, Červená Met.,  
(Ne pro těžký podvozek a mlhové světla). 

1 255,–

Ohřívač Webasto (motor) 6 1.220,–

SPECIÁLNÍ VÝBAVA VESTAVBA + KG CENA

Odpadní nádrž izolovaná 2 225,–

Rozkládací střecha v bílé barvě 127 4.100,–

Rozkládací střecha v barvě vozidla 127 5.100,–

Přistýlka u jídelního koutu (vč. přídavného stolku) 9 305,–

Druhá nástavbová baterie 95 Ah 27 370,–

Střešní lišta stříbrná (není uprostřed střechy) 17 1.020,–

Elektropaket pro instalaci (zásuvky 230 V / 12 V) 1 225,–

E-Paket II (USB-Zásuvka a osvětlení) 3 205,–

Elegance verze (dřevěné dekorace Lorraine Walnut s 
rámovými okny a dřevem Solana)

- 1.020,–

Okno (uzamykatelné) vlevo nahoře 5 510,–

Okna (vpravo, namísto otevíracího okna) 3 510,–

Regulace plynu Duo Control CS 2 335,–

Izolační rohož pro zadní dveře 2 255,–

Reproduktor ve vestavbě (pouze ve spojení s E-Paketem) 2 225,–

7-Zónové prémiové matrace 2 ks.  1 335,–

Příprava SAT systémů 2 175,–

Posuvné okno vpravo vzadu * (namísto otevírání okna) 4 225,–

Příprava soláru (nelze pokud je rozkládací střecha) 2 165,–

Lakovaný zadní nárazník v barvě karoserie - 355,–

Lakovaný přední nárazník v barvě karoserie (u Heavy a 
mlhové světla)

- 540,–

Přídávná část stolku 5 225,–

Trezor v uložném prostoru v podlaze 10 410,–

Ovládací panel Truma CP Plus - 105,–

Truma Diesel topení 4 1.020,–

Truma Combi 6E (Plyn / Elektro) 2 715,–

Systém uchycení v garáži 5 205,–

Plně elektricky posuvné dveře - 815,–

Zimní balíček** 15 1.425,–

Dodatečná zásuvka 12 V -zadní garáž 1 105,–

** Zimní paket: izolovaná nádrž na odpadní vodu s vyhříváním,  izolované potrubí, izolační rohože u zadních dveří
* nelze u Elegance


