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Nasze limuzyny zapewnią Państwu komfort oraz przestronne wnętrze, a dodatkowo
profesjonalną obsługę. Oferujemy przewozy okazjonalne samochodami marki Hummer
H2 oraz Lincoln Town Car. Obsługujemy następujące imprezy: -Śluby -VIP -Bankiety
-Studniówki -Połowinki -Wieczory kawalerskie i panieńskie -Imprezy okolicznościowe
-Inne przewozy Hummer H2 - czarny Nowość!! Hummer H2 - niepowtarzalny klimat,
wnętrze projektowane przez światowej sławy stylistów. Ostre kształty, hektolitry
chromu, wielkie felgi oraz potężny mruczący silnik w układzie widlastym V8. Doskonale
zaopatrzony barek: szampan, alkohol, napoje gratis! Mamy zaszczyt, a także
przyjemność zaoferować Państwu właśnie taką limuzynę. kolor czarny metalic długość
11 metrów ilość miejsc: 17 stroboskopy, neony wytwornica dymu 6x monitory LCD
niebiesko podświetlane bary nagłośnienie SONY 2000W lustrzany sufit W ofercie
również butelka szampana - GRATIS Ślubne tablice rejestracyjne (Nowożeńcy, Just
Married, Wieczór Kawalerski, Wieczór Panieński) - GRATIS dekoracja ślubna
samochodu (kwiaty, tablice rejestracyjne, szampan, napoje ...) Lincoln Town Car
Exclusive Series Lincoln to najbardziej prestiżowa (obok Cadillac'a) amerykańska
marka samochodów. Limuzyny Lincoln są od wielu lat ulubionymi samochodami
amerykańskich VIP'ów - prezydentów, polityków, biznesmanów, gwiazd. Firma została
założona w 1917r. i wciąż cieszy się niesłabnącą sławą najlepszej amerykańskiej
limuzyny. Model Town Car to największy i najbardziej prestiżowy z Lincolnów.
Oferowana limuzyna została na zamówienie przedłużona przez wyspecjalizowaną
amerykańską firmę i pomieścić może do 9 osób. Do dyspozycji naszych Gości
pozostaje także w pełni wyposażony barek w limuzynie oraz dvd i system audio.
Wyposażenie najwyższej jakości chrom, drewno elegancja, czarna skórzana tapicerka
dwustrefowa automatyczna klimatyzacja w pełni wyposażony, podświetlany barek z 2
lodówkami i pojemnikiem na szampana system dvd oraz profesjonalne nagłośnienie
audio elektrycznie regulowana przegroda odzielająca szofera od pasażerów sprzęt
audio o mocy 2000W stroboskopy ultrafiolety TV LCD węże diodowe W ofercie również
butelka szampana - GRATIS Ślubne tablice rejestracyje (Nowożeńcy, Just Married,
Wieczór Kawalerski, Wieczór Panieński) - GRATIS dekoracja ślubna samochodu (kwiaty,
tablice rejestracyjne, szampan, napoje ...) TYLKO U NAS BEZ LIMITU KILOMETRÓW!!!!
Najtańsze przewozy na Pomorzu!!!
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