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5 TO GO este lanțul de cafenele care oferă cafea de calitate la prețul corect prin 
implementarea conceptelor de ”to go” și ”fixed price”. 5 TO GO este un brand 
100% românesc și o poveste premiată în numeroase rânduri.

MO’VIN este divizia mobilă a lanțului de cafenele 5 To Go. Misiunea noastră este 
de a aduce cafeaua 5 To Go la evenimente, construind o atmosferă unică prin mași-
nile vintage pe care le deținem. 



Experiența 5 To Go - MO’VIN înseamnă ex-

periența 5 To Go livrată oriunde prin van-urile 
și rulotele vintage. Atent restaurate și trans-

formate în cafenele complete, acestea aduc la 
evenimente atmosfera specifică 5 To Go și pro-

dusele deja foarte bine cunoscute: cafele pentru 
toate preferințele, fresh-uri, răcoritoare, prăji-
turele dar și un barista profesionist.

Altfel - MO’VIN este despre dorința de a face 
lucrurile diferit, de a da un plus de caracter, 
de culoare, de suflet unui eveniment sau unui 
spațiu comercial. 

Autentic - Mașinile sunt restaurate cu mare 
grijă și, deși au chiar peste 70 de ani, sunt 
funcționale.

Mix unic - mașinile vintage și serviciile  
5 To Go creează un mix unic, ușor de recu-

noscut și mai ales, foarte îndrăgit de public.  
Ne-am întărit această convingere după fiecare 
eveniment la care am participat.

Ce facem?

8
mașini restaurate

∞
evenimente

100%
joyful moments

99%
mobile vintage



3. Totul se schimbă – mașinile vintage au capacitatea de a da timpul  
înapoi. Prezența lor construiește o atmosferă unică, în care noul și vechiul se 
îmbină armonios. 

4. O viziune altfel  - colaborarea cu MO’VIN aduce un plus de valoare  
imaginii evenimentului sau spațiului comercial. Gradul de înalt rafinament al  
restaurării mașinilor și calitatea înaltă a produselor 5 To Go creează un mix 
perfect.

5. MO’VIN – the new cool – acest curent al cafenelelor pe roți este deja 
un - must have – al evenimentelor de azi, la fel ca în vest, se întâmplă rar, ca un 
eveniment mare să nu ofere și această experiență.

O atmosfera cu un pic 
mai multa culoare  Mai mult 

 pentru fiecare
1.  Cafeaua unică – o vor recunoaște și o vor aprecia din nou - cafeaua cu aromă in-

tensă, corpolentă, creată special pentru lanţul de cafenele 5 To Go. Cafeaua  
noastră este un blend unic, Arabica din Cerrado, Brazilia şi cele mai fine varietăţi Robusta, 
provenite din câmpiile înalte ale Americii Centrale.

2. Prețul corect – MO’VIN nu aduce numai cafeaua 5 To Go, ci și suita de  

produse specifice, toate la prețurile unice de 5 sau 10 lei. 

7motive sa

 MO’VIN
6. Marile evenimente au cafea pe roți - Untold, Sunwaves,  
Summer Well etc. aduc un pic mai multă culoare prin aceste cafenele pe 
roți, iar publicul adoră asta. 

7. Un efect și mai puternic – cel mai mare impact îl au aceste 
cafenele pe roți în spațiile comerciale acoperite – este inedit să vezi în 
galeriile unui mall sau ale unui magazin specializat în materiale pentru 
construcții, o mașină vintage care îți oferă o cafea bună.
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MO’VIN s-a lansat în 2018, în cadrul evenimentului Art Safari  
București. De atunci am fost prezenți și la un număr mare de evenimente. Prin 
parteneriatul cu  5 To Go, dar și cu alte companii care oferă experiențe  unice, 
am participat și urmează să participăm la o serie de evenimente: UNTOLD, 
Sunwaves, Summer Well, BurgerFest și multe altele. 

Alte evenimente



 Cunoscut mai ales sub numele de  
Volkswagen Kombi sau Hippie-van,  
Volkswagen T2 este o mașină care a  
devenit populară în anii ’60 datorită  
spațiului interior destul de mare dat de 
amplasarea motorului în partea din spate.  
 

 Volkswagen T2 este un van care a 
văzut multe festivaluri de muzică,prezența 
acestuia la Woodstock 1969 fiind  
iconică pentru o generație întreagă. Pictat 
cu modele extravagante și în culori vii care 
îl scoteau în evidență, van-ul a apărut atât 

Volkswagen T2 
(1967-1979)

50 de ani de istorie 60  de ani de istorie

Renault Estafette 
(1959-1980)

 Renault Estafette a devenit, prin 
forma sa inimitabilă și culorile sale vesele,  
un simbol franțuzesc al anilor ‘60. Nicio  
poză a Parisului anilor ‘60 nu este com-

pletă fără un Renault Estafette. 
 

 Apărut în timpul boom-ului econo-
mic de după al Doilea Război Mondial, 
van-ul era mijlocul de transport preferat 
de comercianți, datorită spațiului generos 
oferit de amplasarea motorului în partea 
din față (un pas revoluționar pentru Re-

nault). 

pe coperțile unor albume de muzică, cât și în 
filme celebre precum ”Back to the future”.  
 

 În anii '60, Volkswagen T2 era 
preferat de tineri deoarece le permi-
tea acestora să călătorească în gru- 

puri și chiar să locuiască în van, deve-

nind astfel simbolic pentru cultura hippie.  
 

 Spațiul interior generos, dar și is-

toria bogată pe care o are, transformă 
această mașină într-una perfectă pentru 
un food-van retro. 

 Ideea i-a venit inginerului de proiect 
din dorința de a avea un vehicul cu cea mai 
mică înălțime de încărcare posibilă. 
 

 Pentru o mare perioadă de timp, 
Renault Estafette a fost simbolul jandar-

meriei franceze. Aspectul său inconfun- 

dabil și spațiul mare pe care îl oferea au 
făcut din Renault Estaffete camper-van-ul 
perfect.  

Volkswagen T2 Mo’Vin
• număr modele disponibile: 1
• an fabricație - 1972
• culori: galben
• țara de proveniență: Franța
• recondiționat complet

Renault Estafette Mo’Vin
• număr modele disponibile: 1
• an fabricație - 1973
• culori: albastru
• țara de proveniență: Franța
• recondiționat complet, inclusiv  

motor și transmisie
• înmatriculat și perfect funcțional



 Citroen HY este van-ul pro-

dus de francezi imediat după al Doi-
lea Război Mondial. Cunoscut datorită 
părții frontale diferite și a aspectului de 
fier îndoit al caroseriei, modelul Citroen 
HY a fost inspirat de avioanele germane 
din Primul Război Mondial, Junkers.  
 

 La apariția sa pe piață, acest mo- 

del a fost un salt în viitor, aducând foar-

te multe schimbări revoluționare pentru 
un van, mai ales în ceea ce privește partea  
mecanică. 

Citroen HY 
(1947-1981)

ACC Arverne 
(1961-1971)

 Cu caroserie  din oțel inoxidabil  
ondulat și cu vedere panoramică, ACC  
Arverne este camper-vanul anilor ‘60. A fost 
prezentat pentru prima dată la Salonul pen-

tru caravane din 1960 ca fiind cea mai nouă 
realizare, grație combinației unice de oțel și  
plastic. 
 

 Designul simplu, dar robust, 
materialele ușoare din care este fabri-
cată și geamurile care permit vedere  
panoramică au făcut ca acest tip de  

 Dintre van-urile care au fost pro-

duse în acea perioadă, Citroen HY s-a 
bucurat de cel mai lung timp de producție 
(din august 1948 până în decembrie 1981).  
 

 Combinația de caracteristici unice 
reprezentate de podeaua plată, înălțimea 
mare de 1,80 m și ușa de încărcare laterală 
glisantă, fac ca acest tip de van să fie per-

fect pentru un foodtruck.

rulotă să fie ideal pentru a fi transformat  
într-un food-van. 
 

 Faptul că a fost proiectată pentru a 
fi un camper-van face ca interiorul lui ACC 
Arverne să fie perfect pentru o cafenea pe 
roți, având la îndemână toate facilitățile 
precum și un spațiu interior generos dat de 
marginile rotunjite.

70 de ani de istorie

Citroen HY Mo’Vin
• număr modele disponibile: 1 + 2 în 

lucru
• an fabricație - 1974, 1980, 1969
• culori: albastru, roșu, verde
• țara de proveniență: Franța
• recondiționat complet, inclusiv  

motor și transmisie
• înmatriculat și perfect funcțional: 1

50 de ani de istorie

ACC Arverne Mo’Vin
• număr modele disponibile: 2 + 1 în 

lucru
• an fabricație - 1965, 1967, 1969
• culori: negru, verde, albastru
• țara de proveniență: Franța
• recondiționat complet
• înmatriculat și perfect funcțional: 1



Ne gasesti la contact@mo-vin.ro sau 0722 672 088

Grăbește-te, avem doar 8 mașini iar evenimentele sunt foarte multe.

Cât de cool?
Suntem aici ca să te ajutăm să organizezi cel mai cool eveniment. 

Cele 8 van-uri MO’VIN sunt rețeta sigură.

Flota noastră conține în prezent 1 Citroen HY, 1 Renault Estafette, 1 Volkswa-

gen T2, 2 Rulote ACC Arverne. În curs de finalizare sunt 2 Citroen HY, și o a 
treia Rulota ACC Arverne
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