София, 08.06.2018

Перфектното 4WD приключение

Много малко са по-вълнуващите неща от едно дъъъъълго пътуване с колата до някоя вълнуваща
дестинация – релаксация по крайбрежните райони на изток или пък едно 4WD приключение в
планината. Всъщност, в момента даже не се сещаме за нещо по-вълнуващо от това.
Подготовката за идния уикенд или пък за предстоящата по-дълга ваканция тече с пълна сила –
вече сте букнали хотела и избрали маршрута, и всичко, което ви дели от незабравимите гледки, е
събирането на багажа и подготовката на колата за десетките километри. Ето нашите 6 съвета за
едно професионално 4x4 пътешествие.
1. Изберете правилните чанти
Преди да започнете да събирате принадлежностите си, помислете в какво ще ги сложите. Ако е
възможно, избирайте меки сакове, вместо твърдите куфари, които не могат да бъдат свити и
заемат много повече място в багажника. Вакуумните пликове също са добра идея за пестене на
пространство, особено ако трябва да натоварите и играчките на децата, леглото на кучето, а и
специалното куфарче с козметика на съпругата ви. Ако се отправяте към планината, или ще
къмпингувате на плажа, би било удобно да използвате пластмасови прозрачни контейнери, в

които можете да разпределите храна, прибори, палатки и спални чували и пр. неща от първа
необходимост. Багажникът на семейния SUV Mitsubishi Outlander е с размери между 502 и 1608 л.,
в зависимост от нивото на оборудване и позицията на облегалките на задните седалки, така че
можете внимателно да подредите всичко необходимо за оцеляване в пустошта.
2. Подредете по тегло и размери
На пръв поглед, това е съвет, който се подразбира, но на втори – на всеки се случва да пусне
несесера с лекарствата на дъното на багажника и да не успее да го открие, когато на малчугана
отзад му прилошее. Винаги поставяйте най-обемните и тежки чанти най-отдолу, а върху тях –
по-малките и леки пакети. Освен за ваше удобство, този метод улеснява и автомобила –
равномерното разпределение на тежестта отзад няма да повлияе на поведението в завои.
3. Направете си списък
Или направете снимки. Къде са четките за зъби, къде са зарядните за телефоните, а любимата
играчка на детето? Вече ви обливат студените вълни на притеснението, нали? Ако имате всичко
опаковано в списък или на снимка в телефона си, няма да ви се налага да разопаковате целия
багажник на някоя отбивка по магистралата.
4. Инвестирайте в допълнително багажно пространство
Ако пътувате често с цялото семейство и все не ви достига място, помислете за покривни релси и
багажник върху автомобила. Някои от тях ще ви предоставят стотици литри допълнително
пространство, заключват се, непромокаеми са и са лесни за почистване – най-ценните ви
принадлежности ще останат сухи и на сигурно място. Можете да разгледате някои от
възможностите за допълнителни аксесоари за Outlander тук.
5. Безопасността е на първо място
Не забравяйте, че все пак ще шофирате и ще трябва да имате видимост назад. Да, вероятно
можете да използвате и страничните огледала за задно виждане, но пък едва ли бихте искали
някой пакет да затрупа пасажерите по острите планински завои. Обезопасете добре товара – и
багажа в багажника, и детето на задната седалка. Истинският приключенец е подготвен за всяка
ситуация.
6. Не забравяйте и някои must-have принадлежности по време на 4WD пътуване
Аптечка за оказване на първа помощ, въже и теглич, изправна резервна гума и комплект
инструменти за смяната й, достатъчно вода и /тук слагаме удивителен знак/ резервен ключ за
колата. В народопсихологията ни е заложено да си мислим „няма какво да стане“ и „няма да се
случи точно на нас“, но, за съжаление, понякога дългите пътувания крият и неприятни изненади.
За да се насладите максимално да положителните емоции, се подгответе добре и за
инфарктните ситуации.
Както се казва – късметът е, когато подготовката срещне възможността ... или когато вие
срещнете Mitsubishi Outlander. Сега с ново ниво на оборудване и на специална цена до
изчерпване на количествата. Разгледайте предложението тук.
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