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Photobus
VW T2 (miętowy)
wym.: 445 x 190 x 210 cm

wozimy przewozimy dekorujemy, stroimy parzymy kawę zapewniamy rekwizyty

wjeżdzamy na plany 
zdjęciowe

wjeżdzamy na parkiet gotujemy mixujemy koktajle

robimy zdjęcia zapewniamy obsługę serwujemy catering drinkujemyCo robimy  
w 2023?

Photobus
VW T2 (żółty)
wym.: 445 x 190 x 210 cm

Photobus
VW T2 (pastelowy)
wym.: 445 x 190 x 210 cm

Cocktailbus
VW T2
wym.: 445 x 190 x 210 cm



Bąblebus
VW T2
wym.: 170 x 176 x 196 cm

Eventbus
VW T2
wym.: 445 x 190 x 210 cm

Food Truck
Renault Estafette
wym.: 448 x 178 x 228 cm

Grillbus
VW T2
wym.: 275 x 176 x 196 cm

Westfalia
VW T2
wym.: 450 x 176 x 220 cm



Garbus Cabrio
Volkswagen Beetle
wym.: 407 x 154 x 150 cm

Fiat 500
Fiat 500
wym.: 297 x 132 x 132 cm

Food Truck
Citroen HY
wym.: 424 x 199 x 234 cm

Food Truck
Citroen HY
wym.: 424 x 199 x 234 cm

Melex
Melex
wym.: 424 x 199 x 234 cm
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    O NAS

The Carbar to 14 wyjątkowych oldtimerów, które 

możecie wynająć, jeśli tylko szukacie niebanalnego  

i stylowego rozwiązania w rawmach prowadzonych 

przez Was działań eventowych czy reklamowych.

A gdy dodamy do tego niezliczoną ilość funkcji, 

które mogą pełnić samochody The Car Bar, to 

okazuje się, że to prawdziwy strzał w dziesiątkę. 

Chcesz zorganizować niepowtarzalne wydarzenie? 

Sprawdź ofertę naszych samochodów i zaproś do 

współpracy jeden z nich, duet lub nawet wszystkie!
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    ZASADY WYNAJMU

The Carbar oferuje możliwość wynajmu długo-  

i krótkoterminowego.  W zależności od Waszych 

potrzeb i preferencji nasze samochody mogą  

Wam towarzyszyć tak długo jak będzie to konieczne.

czas wynajmu koszt wynajmu PLN (netto)

wynajem długoterminowy

1 tydzień 4 000

2 tygodnie 6 000 

1 miesiąc 10 000

2 miesiące 9 000 / 1 mies.

> 3 miesiące 8 000 / 1 mies.

wynajem krótkoterminowy na potrzeby reklam i akcji promocyjnych

1 dzień 1 800 (w cenie transport do Warszawy)

każdy kolejny dzień 1 500 
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    DODATKOWE USŁUGI

Nasze oldtimery są niczym kameleony i dzięki 

zaprzyjażnionym z nami firmom potrafią zmieniać  

swój wygląd!

Jeśli w ramach prowadzonych przez Was działań 

istnieje potrzeba, aby nasze samochody zmieniły 

swoje oblicze istnieje możliwość ich oklejenia. 

Koszt usugi jest uzależniony od projektu.

szacunkowy koszt oklejenia całej 

powierzchni auta:

około 12 000 zł netto

*cena uzależniona od indywidualnego projektu

szacunkowy koszt oklejenia połowy 

powierzchni auta:

około 7 000 zł netto

*cena uzależniona od indywidualnego projektu

szacunkowy koszt oklejenia auta 4 

logotypami:

około 4 000 zł netto



Co mają ze sobą wspólnego fotobudka i kultowy  
Volkswagen T2? 

Obydwie maszyny gwarantują świetną zabawę i kochają 
zdjęcia. Z tym, że jedna lubi je wykonywać, a druga uwielbia 

na nich być! Usiądź na tylnej kanapie naszego ogórka 
i zaproś go do wspólnego zdjęcia ze ślubu, wesela, czy 

imprezy firmowej.

poznaj możliwości naszego Photobusa

nielimitowana ilość zdjęć (10 x15 cm)

elektroniczny dostęp do materiałów (link do galerii)

drewniane gadżety i kolorwe akcesoria

moliwość udekorowania auta

sezon 2023 Volkswagen T2

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

01. PHOTOBUS

wyjątkowe zdjęcia,

niepowtarzalne wspomnienia

... odrobina szaleństwa,



Co łączy słoneczne wybrzeże Kalifornii, brazylijski 
temperament i kultowego Volkswagena T2? 

Wszystkie zapowiadają nadejście potężnej fali pozytywnej 
energii i świetnej zabawy. Nasz Surfbus to wyjątkowy 
fotobus, który przeniesie Was na wybrzeże słonecznej 

Kalifornii i porwie do wspólnej zabawy w gorącym 
latynoskim klimacie z nutką boho.

sezon 2023 Volkswagen T2

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

02. SURFBUS

mnóstwo zdjęć,

mnóstwo pozytywnej energii

mnóstwo uśmiechu

poznaj możliwości naszego Surfbusa

nielimitowana ilość zdjęć (10 x15 cm)

elektroniczny dostęp do materiałów (link do galerii)

drewniane gadżety i kolorwe akcesoria

moliwość udekorowania auta



Co łączy świat widziany przez różowe okulary  
i światowy fenomen Volkswagena T2? 

A zatem róż i już! Można by rzec, że „pink is the new black”, 
bo chociaż to najmłodszy photobus w naszej kolekcji to 

bezapelacyjnie zdążył podbić Wasze serca. Nic dziwnego 
bo Pastelbus zawsze wiezie ze sobą dobrą zabawę..  

w końcu „no bad days” to jego dewiza!

sezon 2023 Volkswagen T2

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

03. PASTELBUS

stylowo
... i

pastelowo

poznaj możliwości naszego Photobusa

nielimitowana ilość zdjęć (10 x15 cm)

elektroniczny dostęp do materiałów (link do galerii)

drewniane gadżety i kolorwe akcesoria

moliwość udekorowania auta



A co powiecie na Volkswagena T2 w wersji napędzanej 
niskoprocentowym paliwem? 

W tym sezonie do naszej ekipy dołącza Cocktailbus i coś 
nam mówi, że narobi sporo zamieszania i utrzyma w stanie 

wrzenia nie jedną imprezę! W końcu to całkiem dobrze 
wywarzony bus a wspólna zabawa z nim to nie przelewki.. 

czas zatem rozkręcić nowy sezon eventowy! 

sezon 2023 Volkswagen T2

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

04. COCKTAILBUS

rozlewamy,

rozkręcamy,

rozbawiamy!

poznaj możliwości naszego Cocktailbusa

*ceny już od 80 zł za osobę 

3 krany z piwem lub prosecco (60 litrów)

3 krany z cocktailami (36 litrów)

Wybierz cocktaile lub inne alkohole z naszej listy lub zapytaj 

czy możemy zrobić w kegu Twojego ulubionego drinka!



Kto dostarczy na Waszą imprezę najlepsze włoskie 
Aperitivo? 

Oczywiście lepsza połowa naszego Bąblebusa, w którym 
drzemie potężna moc napędzana milionami bąbelków!  

Włoskie Prosecco czy orzeźwiający Aperol w takim 
towarzystwie musi zwiastować udany  

wieczór i wyśmienitą zabawę!

sezon 2023 Volkswagen T2

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

05. BĄBLEBUS

bąbelkowe toasty...

i bąbelkowy  zawrót głowy

poznaj możliwości naszego Bąblebusa

włoskie Prosecco

3 dowolne drinki na bazie Prosecco lub kran 2: 25 l  

piwa Amber

bus dostępny przez 6 h przyjęcia lub do końca trwania 

imprezy

kieliszki jednorazowe



Co oznacza pojawienie się na Waszym evencie naszego 
biało-czerwonego „ogórka”?

Z pewnością to, że zagości u Was prawdziwy imprezowy 
kameleon w postaci naszego Eventbusa! Food truck, 

drinkbar, stanowisko dla DJ-a czy konferansjera, 
przykuwający uwagę punkt informacyjny, sklep  

z gadżetami a może osobliwa, mobilna recepcja?

sezon 2023 Volkswagen T2

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

0 6. EVENTBUS

eventowy kameleon

mobilne laboratorium smaku

i dobrej zabawy

poznaj możliwości naszego Eventbusa

drink bar

food truck

akcje promocyjne i samplingowe

stacja DJ-a

mobilna recepcja



Co otrzymamy łącząc zamiłowanie do grillowania  
i Volkswagena T2?

Odpowiedź  jest jasna jak Słońce! Grillbus, który wysmaży 
najlepsze imprezowe menu i skutecznie podgrzeje 

atmosferę. Nie dajcie się zwieżć, bo chociaż nasz Grillbus 
jest niewielkich gabarytów to potrafi zrobić dużo dymu! 

Jedno jest pewne będzie gorąco i bardzo smacznie!

sezon 2023 Volkswagen T2

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

07. GRILLBUS

wy(s)marz(ż)ony

gość

każdego eventu

poznaj możliwości naszego Eventbusa

przydomowe garden party

rodzinny piknik

firmowy event

przyjęcia okolicznościowe

festivale



A może rzucić to wszystko i wyruszyć w podróż w czasie, 
smakując życia w stylu VanLife?

 A jeśli podróż w czasie to do szalonych lat 70-tych, jeśli 
smak to przygody a jak van to Volkswagen i to nie byle 

jaki tylko kultowy Volkswagen T2 Wesfalia. Ten fabrycznie 
wyposażony w gen wolności camper to niekwestionowana 

gwiazda campingów i ikona życia w drodze!

sezon 2023 Volkswagen T2

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

08. WESTFALIA

smak przygody

niepowtarzalny

klimat

poznaj możliwości naszej Westfalii

       sesje zdjęciowe

plany filmowe

reklamy

akce promocyjne i samplingowe

śluby i przyjecia okolicznościowe   



Czy wiecie, że do naszej carbarowej rodziny właśnie 
dołączył kurier?

60 lat doświadczenia w branży i niebanalne podejście do 
pracy to jego wizytówka. Bo czy znacie drugiego gońca, 

który łączy w sobie rolę kuriera i przesyłki? Nasz Estafette to 
samojezdna paczka pełna smaków i zapachów, których nie 

powstydziłaby się najlepsza restauracja.

sezon 2023 Estaffete

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

09. ESTAFETTE

dostawa w stylu The Carbar

czyli. . smacznie 
i niebanalniepoznaj możliwości naszego Renault Estafette

Napisz do nas na info@thecarbar.pl i sprawdź co może 

zaoferować nasz food truck - wynajmij samo auto lub 

zapytaj o naszą ofertę cateringu.

już wkrótce



sezon 2023 Citroen HY

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

10. FOOD TRUCK

pyszne jedzenie

świetna obsługa 

i niezapomniana atrakcja

Kto uświetni najlepsze wydarzenia plenerowe i eventy  
w nadchodzącym sezonie?

Nasz wyjątkowy Food Truck. Jego prawdziwym żywiołem 
są eventy z ustalonym menu, gdzie goście mogą korzystać 

ze wszystkich kulinarnych dobrodziejstw, a organizatorzy 
imprezy cieszyć się z wizualnej atrakcji, jaką niewątpliwie 

jest sama obecność zabytkowego Citroena HY!

poznaj możliwości naszego Food Trucka

Napisz do nas na info@thecarbar.pl i sprawdź co może 

zaoferować nasz food truck - wynajmij samo auto lub 

zapytaj o naszą ofertę cateringu.



sezon 2023 Citroen HY

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

11. BELLMONDO

ten wdzięk

ten urok 

i ten francuski szyk..

Co się stanie gdy talerze pełne smakołyków, drinki  
i koktajle doprawimy szczyptą francuskiej motoryzacji?

Będzie belle a dokładnie będzie Bellmondo czyli nasz food 
truck stworzony z myślą o nocnych imprezach. Bo choć nie 
jest typową pięknością nie stroni od blasku fleszy i kamer,  

a wszędzie gdzie się pojawia wzbudza podziw i radość, 
stając się niezapomnianą atrakcją każdego przyjęcia.

poznaj możliwości naszego Belmondo

Napisz do nas na info@thecarbar.pl i sprawdź co może 

zaoferować nasz food truck - wynajmij samo auto lub 

zapytaj o naszą ofertę cateringu.



sezon 2023 Garbus

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

12. GARBUS

kultowe cabrio

o magnetyzującym spojrzeniu

Jak przystało na gwiazdę motoryzacji długo kazał na 
siebie czekać, ale w końcu jest! A kto taki?

Nasze pierwsze cabrio - jedyny w swoim rodzaju 
Volkswagen Beetle czyli Garbus! Perełka w naszej kolekcji, 

którą możecie wypożyczyć na uroczystości rodzinne, 
eventy, na potrzeby sesji fotograficznych czy planów 

filmowych.

poznaj możliwości naszego Garbusa

sesje zdjęciowe

plany filmowe

reklamy

akce promocyjne i samplingowe

śluby i przyjecia okolicznościowe



sezon 2023 Fiat 500

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

13. FIAT 500

La Dolce  Vita!

Na jego widok aż chce się krzyknąć La Dolce Vita, marząc 
o rzymskich wakacjach i słońcu Toskanii!

My możemy Wam zaproponować piękne polskie krajobrazy, 
ale za to oglądane przez okna naszego Fiata 500. I nie 

ważne jak długa to będzie podróż i dokąd, ale jedno jest 
pewne, że będzie ona w niepowtarzalnym polsko-włoskim 

stylu sygnowanym marką The Carbar!

poznaj możliwości naszego Fiata 500

sesje zdjęciowe

plany filmowe

reklamy

akce promocyjne i samplingowe

śluby i przyjecia okolicznościowe



sezon 2023 Melex

warunki i ceny 

wynajmu

Cena jest ustalana 
na podstawie ilości 
uczestników eventu, 
czasu wynajmu, oraz 

lokalizacji.

14. MELEX

Chyba znaleźliśmy brakujący element naszej 
motoryzacyjnej układanki?

Nie trzeba było daleko szukać bo w Mielcu. To tam powstał 
ten wyjątkowy pojazd, który w tym sezonie wjedzie z nami 
wszędzie tam, gdzie inni nie dadzą rady. Żadna przestrzeń  

i żadna nawierzchnia mu nie straszne. Wszędzie się wciśnie 
i dostarczy całą masę eventowych atrakcji.

poznaj możliwości naszego Melexa

mały bar samoobsługowy

stoisko sprzedaży

przykuwające uwagę miejsce pracy promotorów

  Napisz do nas na info@thecarbar.pl i podziel się z nami 

swoim pomysłem na wykorzystanie Melexa.
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 RESTAURACJA PIKNIK

 SALA EVENTOWA SZKLARNIA

 PRACOWNIA FLORYSTYCZNA



sprawdź naszą ofertę


