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V testu celý rok

Camping, Cars & Caravans 4/2017

Mít pro redakční test k dispozici obytné vozidlo po celý rok je opravdu
velkou výsadou. Proto jsme se snažili, aby byl karavan LMC Vivo 522 K
celou tuto dobu pod drobnohledem posádky i našich redakčních
odborníků. Nyní vám řekneme, jestli karavan dostál toho,
co od něj zákazníci – nejčastěji rodiny s dětmi – očekávají.
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Jaro, léto, podzim i zimu, ale
především mnoho a mnoho kilometrů a pořádnou zátěž od šestičlenné rodiny – to všechno má
redakční karavan LMC Vivo 522 K
za sebou v pouhém jednom roce.
Představit si karavan se šesti lůžky
ke spánku, který je vhodný pro
dlouhé cesty, a přesto poskytuje
dostatek komfortu, to je opravdu
těžké. Ale náš LMC má vedle patrového lůžka v zadní části, sedací
sestavy uprostřed a u podélné
sanitární části vpředu vedle francouzského lůžka navíc zvedací
střechu.
Díky tomu je k dispozici teoreticky až osm různých míst k přespání – rodina tak může odolat
všem možným okolnostem. Přívěs
Vivo 522 K stojí v sériovém provedení 635 838 Kč, majitelé ale mají
možnost si k němu pořídit ještě
čtyři sady příplatkové výbavy. Balíček Exklusiv za 16 041 Kč má lepší
topení, komfortnější vstupní dveře
s oknem, nádobu na odpad a dveře se síťkou proti hmyzu. Sada Luxus stojí 17 977 Kč a nabízí pano-
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▀ Karavan Vivo 522 K se zvedací
střechou s dvěma místy pro
spánek vzbuzuje obdiv v každém
kempu. Uvnitř je dostatek
místa pro šest osob, aniž by byl
uvnitř těsný. Pokud se ukáže,
že je potřeba více míst k sezení,
není to problém – přestavitelná
sedací sestava se dá rozšířit.
ramatické střešní okno, pojízdnou
nádrž na odpadní vodu o objemu
25 litrů, ukazatel stavu v nádrži čisté vody a dálkové ovládání
světla venkovního stanu. Sada
zimního vybavení za 27 380 Kč zahrnuje ventil DuoControl včetně
protizámrzného systému Eis-Ex,
elektrického vyhřívání podlahy,
uvnitř umístěné nádrže na odpadní vodu (44 litrů) a kryty na větrací
mřížky lednice. Poslední možností
je sada Autarkie za 21 849 Kč, ta
má baterii AGM 95 Ah, kontrolní
panel, nabíječku a 12V vzduchový
cirkulační systém. Karavan tak je
téměř kompletní, ale v našem případě přibyla ještě zvedací střecha
za 110 352 Kč, větší nádrž na čistou vodu (76 litrů) a zvýšení nos-
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nosti na dvě tuny. Takto vybavený
karavan stojí celkem 856 956 Kč.
V případě karavanu Vivo se dá
mluvit o perfektním nastavení příplatkových balíčků, neboť všechny jsou chytře zkombinované
a přitom cenově velmi atraktivní.
Co ale řeknou profesionálové
po ročním intenzivním užívání tohoto rodinného karavanu na jeho
kvalitu?

Střecha i zadní stěna jsou ze
sklolaminátu, ostatní stěny používají tzv. kladívkový plech. Konstrukce nazývaná výrobcem jako
„LLT“ používá výztuhy z polyuretanu místo dřeva a vodě odolnou
izolační pěnu místo obvyklého
Styroporu. Tato konstrukce má
garantovat výbornou odolnost,
takže LMC poskytuje záruku těsnosti na dvanáct let – samozřej-

▀ Horní patro je přístupné
přes otvor ve střeše. Jedinou
nevýhodou je, že žebřík pak
překáží v cestě.

▀ Se sedací sestavou uprostřed,
velkou podélnou kuchyní
a patrovými lůžky se dá 522 K
hodnotit jako komfortní vůz
pro velkou rodinu. Při možnosti
spaní ve střeše je vhodný pro
až osm cestujících. Jestliže se
ale nějakou dobu musí život
odehrávat jen uvnitř, dochází
místa k sezení.

mě za předpokladu pravidelné
kontroly. Až na některá místa
z dřevotřísky uvnitř je jinak celá
nástavba bez dřeva, díky tomu je
ve velké míře imunní vůči vlhkosti.
Zpracování celé stavby karoserie
u LMC je dobré, pouze šachta toalety by měla být směrem dovnitř
lépe zatěsněna. Jinak ale nejsou
po celoročním používání vidět
žádné problémy.

Jednodílný držák světel vzadu je dobře namontován, ovšem
není zrovna nejvhodnější z hlediska oprav. Střecha s lůžky se otevírá
a zavírá rovněž bez problémů, ale
při otevřeném střešním okně pro
lepší větrání je k tomu zapotřebí
trochu víc síly. Střecha samotná
i přes velmi časté využívání nevykazuje žádné změny. Také dveře,
okna a střešní okénko neposkytují
žádný důvod ke stížnostem.
Střešní okénko v koupelně, které je svým provedením spíše jednoduchý světlík, dělá trošku problémy, zato jednoduché žaluzie
na oknech fungují stejně dobře
jako první den.
Přes velká dvířka do garáže vzadu je možné vložit dovnitř třeba
i jízdní kola. Dvířka jsou umístěna
na levé straně, otevírají se tedy
směrem do cesty a v kempu k hranici vymezené parcely.
Odborníci na instalace se vrhají
k nejkritičtějším místům. Skříňka
na lahve s plynem je ale dobře
provedená, je dostatečně odvětraná, lahve stojí dobře zajištěné
a dvířka se otevírají dostatečně
daleko. Systém Duo Control včetně protizámrzové ochrany Eis-Ex
zajišťují v zimě komfortní zásobování plynem.
V interiéru hodnotíme velmi
pozitivně hlásič kouře a osvětlení LED včetně dálkového ovládání světla ve venkovním stanu.
Jemný detail představují sestavy
světel pro čtení v sedací sestavě
a v lůžku rodičů, které jsou posuvné na kolejničkách. Jak u lůžka,
tak i u sedací sestavy by ale bylo
lépe umístit víc než pouze jednu
zásuvku, u patrových lůžek nejsou
dokonce vůbec žádné zásuvky.
Protože vedení proudu, teplého
vzduchu i vody jsou optimálně
uložena ve velkých kabelových
kanálech, přestály rok provozu
bez poškození. LMC totiž aplikuje zdvojenou podlahu i u vzdu-

chového topení, proto by měly
stačit tři výstupy teplého vzduchu. A tato koncepce skutečně
stačí k tomu, aby vůz zůstal teplý i v zimě. Přesto je investice
do elektrického vyhřívání podlahy
docela vhodná a zajistí vám neustále nohy v teple.
Pod vozem zkušebního technika udivuje volný držák pro
brzdová táhla, jinak zde všechno
pracuje dobře, brzdy i nájezdový
systém jsou bezvadné a technicky
vzato není na tomto karavanu rok
provozu vůbec vidět.
Vlídný rodinný nádech karavanu propůjčuje světlý dekor dvířek
nábytku. V interiéru jsou vidět rovnoměrné spáry, což znamená, že
nábytek dobře odolal i velkému
množství jízd.
Kvalita zpracování karavanu se
však často dá posoudit podle provedení a stavu kuchyně. Připojovací místa ke stěně a k chladničce
jsou tady dobře zatěsněná. Zásuvky a dvířka úložných prostor pod
horními skříňkami dobře drží, což
platí i pro další místa – jsou jako
nová, i když některé uzávěry již
nejdou tak lehce a široké kuchyňské zásuvky by si zasloužily lepší
kolejničky.
V lůžku pro rodiče se výškově
nastavitelná hlavová část v jinak
jednoduchém laťovém roštu francouzského lůžka stará o dobrý
komfort. Přestavitelná sedací sestava se dá rozšířit o dobrých dvacet centimetrů. Přes den se tu dá
i v šesti lidech sedět docela dobře,
i když se stůl nezvětší. V noci je
tady pak dostatek místa ke spánku, když se využijí dvě střešní lůžka. Průchod před kuchyní přesto
zůstává dostatečný.
Po vytažení nahoru a zajištění popruhem se dolní lůžko pro
děti změní v garáž pro jízdní kola.
Popruh se musí navinout kolem
lůžka a zajistit sponou, zde by
možná byl lepší popruh se zacvakovacími úchyty, nicméně závěsy
fungují i po roce stále velmi dobře.
O kvalitě přesvědčuje také pevný
žebřík a zajištění proti pádu z lůžka. Celkově je tedy Vivo z hlediska
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zpracování nábytku připraveno
i na tvrdší zacházení.
Podle mnoha odborníků je
půdorys 522 K pro rodiny téměř
ideální. Potvrzují to i zkušenosti
majitelů tohoto karavanu, kteří jej
využívají se svými čtyřmi dětmi.
Část pro děti vzadu je dobře vybavena skříní na šaty a dvěma skříňkami na prádlo. Dobře hodnotíme
i pohyblivé dělicí stěny do části
pro děti, vzniká zde pak útulný pokojíček. Přímo za vstupními dveřmi je k dispozici relativně dost
volné plochy. To je při šesti osobách velmi důležité. Dobrý by ale
byl nějaký regál na boty, neboť ty
leží přímo v cestě. Háčky na oděvy
jsou umístěny tak, že zakrývají vypínač světla a každopádně by jich
mělo být více.
Lůžko vzadu nabízí díky matraci
ze studené pěny a 164 centimetrům šířky dobrý komfort ke spán-

▀ Všechna lůžka jsou vybavena
laťovými rošty a kvalitními
matracemi. Na nedostatek
komfortu při spánku si nikdo
nestěžuje – nikdo nemusí nocovat
na rozložené sedačce. V části pro
děti jsou dvě skříňky na prádlo.
▀ Horní dvě místa ke spaní jsou
pohodlná a oblíbená - vedle
spánku poskytují také krásný
výhled.
ku. Tady se vyplácí široká nástavba. Na patrovém lůžku ovšem
horní zábrana proti pádu překáží
při úklidu lůžka. Světlo a úložné
prostory jsou dostatečné, lůžka
mají nosnost 80 kilogramů a unesou tedy i mnohého z dospělých.
Ve výsuvné střeše upravené pro
spánek hodnotí uživatelé vysoký
komfort díky dobré matraci, která
je na pevném laťovém roštu a je
dobře větraná. Bohužel tady na-

hoře chybí lampička ke čtení. Tuto
zvedací střechu je možné využívat
i při zimním kempování, protože
se k ní dá dokoupit izolace. Malá
nevýhoda lůžka nahoře je, že dole
trošku překáží žebřík. Když je zavěšený nahoře, blokuje průchod
mezi sedací sestavou a kuchyní,
ovšem u tohoto půdorysu se to
nedá udělat jinak.
Sedací sestava s možností rozšíření je i v praxi vhodná pro šest
osob, i když stůl je pak pro šest
talířů dost těsný. Kuchyně naproti
sedací sestavě je dost velká na to,
aby se i na dovolené dalo vařit
▀ Široký kuchyňský blok se
prezentuje velkým úložným
prostorem, velkou kombinací
sporáku a dřezu a chladničkou
na 140 litrů – vše je připraveno
pro velkou rodinu. Výklopné
rozšíření desky zasahuje do
vstupu, zde je třeba dávat pozor.
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jako doma. Sporák se třemi hořáky má dost místa pro velké hrnce
nebo pánve, integrovaný dřez
a chladnička na 140 litrů dělají
kuchyň tohoto karavanu skutečně
dobře využitelnou.
Prodloužení pracovní desky
vpravo od kuchyňského bloku je
sice dobře míněné, ale sotva použitelné tam, kde jsou děti. Hrozí
příliš velké nebezpečí, že na této
desce zůstane dítě viset, když
chce vejít nebo odejít vstupními
dveřmi.
Podélná koupelna před kuchyňským blokem je prakticky
vybavena umyvadlem a sprchou.
Pevně instalovaná nádrž odpadní
vody hned tak nezamrzne, výhodou je, že díky ní i při volném kempování pod karavan nic nevytéká
a neznečišťuje tak okolí. Pomocí
pojízdné nádrže na odpadní vodu
se pak dá velice lehce v kempu zlikvidovat.

Odborníci i dlouhodobí uživatelé se shodnou ve velmi dobrém hodnocení bohaté nabídky
úložného prostoru. Průběžné
horní skříňky, velká skříň na šaty
a k tomu ještě dvě skříňky na prádlo mohou pojmout opravdu
hodně šatstva i dalšího vybavení.

K tomu ještě musíme připočítat
úložné prostory v lůžkách a v sedačce, navíc také patrovou postel, kde se dolní část dá přestavit na garáž, která je velmi dobře
využitelná. Úložný prostor pod
lůžkem rodičů je dobře přístupný
přes vysoká servisní dvířka, ruší

zde jen kabelový kanál dole, naštěstí je v samostatném otvoru.
Úložné prostory pod sedací sestavou jsou pak trochu hůře přístupné, protože předtím je třeba
odnést všechno čalounění.
LMC Vivo 522 K najezdil mnoho
tisíc kilometrů v zápřahu za vozi-

▀ Dobrý dojem dělá Vivo i v zimě,
zdaleka ne jen díky elektrickému
vytápění podlahy. Nástavba je
díky technologii LLT izolována
opravdu výborně.

prodej a servis obytných vozidel lmc

Nadprůměrné doložnosti vozidel
Materiály Long Life Technologie
12letá záruka na těsnost pláště
Německá výroba s 60letou tradicí

MY SE VÁHY NEBOJÍME! A CO VY?

www.LMC-caravan.cz

Prodejní místa: pardubice  702 017 296 | kladno  720 333 333
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dlem Fiat Dobló. I na to, jak je široký a těžký, si jeho jízdní vlastnosti
řidiči pochvalují. Ocenění, které
plně potvrzují hodnoty naměření
na zkušebním stavu, kde zjišťujeme sklony ke kmitání a další parametry.
V porovnání s jinými karavany téže velikosti to LMC zvládá
na zkušebním stavu opravdu dobře. Délka oje, kývavý setrvačný
moment GMT a koeficient jízdní
dynamiky FDK potvrzují dobré
hodnocení jízdní stability. Protože GTM a délka oje leží o trochu
níže, než je průměr, vychází FDK
o tři procenta hůře, než je průměr
této třídy. Při posouzení rozložení
hmotnosti s přihlédnutím k velmi těžké zvedací střeše je ale vše
v dobrých hodnotách.
Hmotnost v prázdném stavu,
doložnost i rozložení hmotnosti
při plně naložení 522 K odpovídá
zavedené praxi. I přes instalaci
260 kilogramů těžké příplatkové
výbavy má karavan ještě dostatek
rezervy v doložnosti.
Také z hlediska technické bezpečnosti je Vivo se stabilizací,
nárazníky, nápravou se šikmými
rameny a samostavitelnou brzdou
vybaven velmi dobře. Technika
podvozku po roce používání nijak

zvlášť neutrpěla a nadále pracuje
bezvadně. Brzda ukazuje na velmi
šetrný způsob jízdy řidiče, protože dodatečné seřizování se aktivuje teprve tehdy, když to přívěs
opravdu potřebuje.
Celkově se odborníci na techniku podvozku při posuzování karavanu Vivo 522 K shodli na závěru,
že i po důkladném testování je
vůz v dobrém stavu a ani zdaleka nedosahuje kritických hodnot
ve stabilitě jízdy.
Můžeme tedy konstatovat, že
karavan LMC 522 K se v dlouhodobém nasazení osvědčil velmi
dobře. Jak pocit z prostoru, tak
i nabídka úložného místa a rozložitelná sedací sestava – to vše je
velmi vhodně navrženo pro velkou rodinu. Karoserie je až na zvedací střechu zpracována téměř
bezvadně. Instalovaná technika
vykazuje dobrý standard a věci
navíc, jako je hlásič kouře, potvrzují vyšší cenovou třídu. Vedle optického vzhledu boduje nábytek
také dobrou kvalitou.
Poté co rodina majitelů používala 522 K po celý rok, je spokojená
především s úrovní pobytu. Pocit
prostoru, velká kuchyň, sestava
pohodlných sedaček, množství
úložného prostoru a přídavná mís-

▀ Zimní radosti a starosti. Zatímco otec odhazuje venku sníh,
mají se děti uvnitř docela příjemně. Na přání je možné zvolit
i teplovodní topení.
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ta ke spánku ve zvedací střeše se
všem líbí. Také v očích profesionálů
se LMC jeví jako dobře zpracovaný
a praktický karavan pro větší rodinu, která je však za svůj karavan
ochotná zaplatit více.

▀ Podélná koupelna v přední části
je prakticky zařízená a přitom
vypadá velmi dobře. Místa je
v široké nástavbě vedle lůžka
dostatek.

Technické údaje LMC Vivo 522 K
Podvozek:
Al-Ko se šikmými závěsnými rameny,
oj tvaru V, podpěrné nohy.

Pneumatiky:

Vnitřní výbava:

225/70 R 15 RC na ocelových kolech,
nosnost 1 120 kg na kolo.

Hmotnosti:
V prázdném stavu
Pohotovostní hmotnost*
Údaj výrobce
Celková hmotnost
Doložnost v prázdném stavu
v pohotovostním stavu
Zatížení podpěry
v prázdném stavu
Přípustné zatížení podpěry
Zatížení kola vlevo
Zatížení kola vpravo

1 643 kg
1 763 kg
1 758 kg
2 000 kg
357 kg
237 kg
33 kg
100 kg
798 kg
812 kg

* Hmotnost v pohotovostním stavu
= plné nádrže (čistá voda + splachování WC)
+ lahve s plynem + příslušenství.

Bezpečnost jízdy:
Moment setrvačnosti:
- v prázdném stavu
7.624 kgm2
- v naloženém stavu
9.115 kgm2
Statistická odchylka od průměru
horší o 1,6 %
Koeficient jízdní dynamiky,
v naloženém stavu
414 kg
Statistická odchylka od průměru
horší o 3,1 %

Kuchyňský blok:

(rozměry vždy výška x šířka x hloubka)
97 x 132 x 60 cm, dřez z nerezové oceli
a sporák Thetford se třemi hořáky
a el. zapalováním, chladnička Thetford
obsah brutto 142 litrů, netto 136 litrů,
2 horní skříňky, 3 velké zásuvky, z toho
1 s dělením pro příbory, 1 dolní skříňka,
1 lišta světel 12 V, zásuvky 230 V.

Sanitární část (sprcha, toaleta):

(rozměry vždy výška x šířka x hloubka)
Celkem 196 x 76 x 112 cm, otočná
toaleta Thetford, 2 sady světel 12 V,
3 skříňky, 2 zásuvky, držák ručníků,
okno, střešní odvětrání; dále umyvadlo
se dvěma zrcadly, 1 dolní skříňka,
3 zásuvky, 3 světla 12 V, zásuvka 230 V.

Topení:

Nástavba:
Sklolaminátový a hliníkový sendvič
s izolační pěnou, tloušťka střechy/
stěn 30 mm, podlahy 40 mm. Dveře
jednodílné 165 x 50 cm s obložením
a nádobou na odpad.

Okna:
6 zepředu zavěšených oken, všechna
lze otevírat, všechna se zatemňovací
žaluzií a síťkou proti hmyzu,
1 panoramatické střešní okno, 2 čirá
střešní okénka, 1 střešní průduch,
1 střešní ventilátor, dveře garáže 115 x
56 cm, servisní dvířka 100 x 42 cm.

Provozní náplně:
Plyn 2 x 11 kg, nádrž čisté vody 76 litrů.

Rozměry:
Celková délka
Celková výška
Délka nástavby
Šířka nástavby
Vnitřní délka
Vnitřní šířka
Výška k stání
Délka oje

(rozměry vždy výška x šířka x hloubka)
Nábytek v dekoru Taro, zezadu
odvětrávaný, dvojlůžko 200 x 164/135 cm,
sedací sestava 205 x 141 cm, šatní
skříň 130 x 58 x 68 cm, 13 dělených
závěsných skříněk, 3 úložná místa
v sedačkách, 2 úložná místa v lůžkách,
místo na televizor, stěnové dělicí
moduly ze dřeva.

808 cm
258 cm
674 cm
253 cm
617 cm
238 cm
196 cm
469 cm

Truma Trumatic 3002, cirkulace
vzduchu se třemi výdechy.

Zdroje energie, osvětlení:
Přívod energie z osobního vozu přes
13pólovou zásuvku Jaeger, měnič
400 W, osvětlení LED 12 V, 9 sestav
světel a 2 lampy nad lůžkem, 7 zásuvek
230 V (z toho 2 pro TV), 1 zásuvka 12 V
pro TV, připravený kabel od antény,
světlo venkovního stanu 12 V,
proudový chránič.

Příplatky v testovaném karavanu:
Sada Exklusiv se síťkou proti hmyzu,
komfortní vstupní dveře s oknem
a nádobou na odpad, 16 041 Kč.
Sada Luxus se střešním okénkem,
nádrž odpadní vody 25 l, ukazatel
stavu čisté vody v nádrži, dálkové
ovládání vnějšího světla, 17 977 Kč.
Sada Winter: topení s Duo-Dontrol
a Eis-Ex, elektrické vyhřívání podlahy,
uvnitř umístěná nádrž odpadní vody
a kryty pro větrací mřížky 27 380 Kč.
Sada Autarkie s baterií AGM 95 Ah,
kontrolní panel, nabíječka a cirkulace
vzduchu 12 V, 21 849 Kč.
Zvýšení zátěže na 2 000 kg 23 509 Kč,
zvedací střecha 110 352 Kč, nádrž na
75 litrů čisté vody 4 010 Kč.

Další výbava na přání:
Mover Truma XT 82 695 Kč, náhradní
kolo 5 504 Kč, zásuvka pro venkovní
stan (230/12 V) včetně vnějšího
vývodu plynu 8 021 Kč, stabilizátor
Al-Ko ATC 22 098 Kč.

Základní cena:
Testovaný vůz:

635 838 Kč
856 956 Kč

(Pozn.: Ceny uvedeny podle ceníku
českého prodejce, platné při kurzu
27,20 Kč/EUR. Ceny včetně DPH.)

Prodejce v ČR:
Caravan Centrum Pardubice s. r. o.
Stéblová 65, 533 45 Pardubice
tel.: +420 702 017 296
e-mail: info@cpce.cz, www.cpce.cz
PROVOZOVNA KLADNO
Obytné vozy s.r.o.
Oldřichova 158, 272 03 Kladno
tel.: +420 720 333 333
skolil@pujcovna-vozu-obytnych.cz

Karavan Vivo 522 K patří z hlediska ceny, velikosti a vybavení do
střední třídy. Testovaný model je
v základu vybaven poměrně střídmě, avšak v porovnání základních
cen se nejeví špatně, ostatně již
jeho karoserie s technologií LLT je
nadstandardním řešením. Při přepočtu bodů z hodnocení karavanu a základní ceny patří LMC Vivo
mezi deset nejlepších karavanů
ve své kategorii.
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Podrobný test XXL
LMC Vivo 522 K

Odborník na konstrukci karosérie

Odborník na vnitřní výbavu

Odbornice na obytný komfort

Velkým plusem karavanu Vivo 522 K
je dobré zpracování prakticky bez dřeva.
Perfektně dosažitelné podpěrné nohy
podstatně ulehčují ustavení karavanu
v kempu. Zvedací střecha pro spánek je
mimořádné technické řešení, i po dlouhém používání funguje mechanický systém bezvadně.

Velmi dobře zpracovaný nábytek se
světlými dvířky dává tomuto karavanu
příjemný a moderní vzhled. Přestavitelná
lůžka pro děti by mohlo být možné jednodušeji zabezpečit a zásuvky v kuchyni
by potřebovaly solidnější uchycení. Jinak
nám zařízení tohoto karavanu nedává
žádný důvod ke kritice.

Pro trochu větší rodinu je tento půdorys se zvedací střechou vynikající variantou co do rozmístění i vybavení. Při této
velikosti karavanu se těžko dá najít něco
obdobného s nabídkou až osmi míst
ke spánku. Také kuchyňská část a koupelna jsou po dlouhodobém testu
téměř bezvadné.

Technický odborník z TÜV
Na karavanu Vivo 522 K toho po roce
cestování můžeme kritizovat jen málo.
Jedinými body jeho kritiky jsou utržený
držák na táhlech brzdy a nechráněný instalovaný transformátor podlahového vytápění v úložném prostoru v lůžku. Vybavení a instalace technických dílů jsou jinak
zcela v pořádku.
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Výsledky testu

Odborník na bezpečnost jízdy
Po ročním testování jde Vivo vedle váhy a zkušebního stavu také na zvedací plošinu. Brzdová obložení
jsou ještě téměř neopotřebená, i v dalších ohledech je
LMC zcela v pořádku. Dynamika jízdy je podle všech
měřených hodnot i praktických zkušeností v zelené
oblasti.

Když se někdo bude ptát na středně velký rodinný karavan, který má šest až osm
míst ke spánku, bude Vivo 522 K bezpochyby patřit do užšího výběru, přestože
v trochu lepší výbavě rozhodně nepatří
mezi levná vozidla. Námi testovaný vůz se
zvedací střechou a čtyřmi příplatkovými
sadami vybavení přijde na více než osm
set tisíc korun. Na druhou stranu je takto již
velmi dobře vybavený a po přestavbě sedaček má opravdových osm míst ke spánku. Podle hodnocení redakce i majitelů
je tato varianta pro větší rodiny skutečně
vhodná. Závěr testu tedy vyznívá pozitivně
– ke kritice je zde jen máloco, roční aktivní
testování přestál karavan velmi dobře.

Celkové hodnocení
Technika karavanu

Body

427

(max. 800)

Přední část

95

Zadní část

90

Boční stěny

50

Dveře/okna

79

Střecha/podlaha
Vybavení

113
298

(max. 550)

Instalace

199

Konstrukce nábytku
Ergonomie

99
488

(max. 750)

Spánek

196

Obývání

111

Kuchyňská část

130

Koupelna
Jízdní stabilita

51
300

(max. 400)

Bezpečnostní výbava

140

Jízdní dynamika

160

Celkem

(max. 2 500)

1 513
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