MUCHAAUTO SP. Z O.O. SP.K.
www.opelmucha.com.pl
Mikołów: 32 226 26 26 Tychy: 32 325 00 00 Sosnowiec: 32 428 55 55

Opel Corsa 120 lat 1.4 75 KM
Nr oferty: 1896

Kolor: Srebrny - Sovereign Silver, metaliczny
Rok produkcji: 2019
Pojemność: 1.4
Moc: 75 KM
Skrzynia biegów: Manualna
Paliwo: Benzyna

Cena specjalna: 53 000 zł
Cena katalogowa: 58 650 zł

Ekspozycja salon Mikołów, ul. Katowicka 59
tel.: 32 226 26 26
Opel Corsa 120 Lat 1.4 75 KM
Rok produkcji: 2019, rok modelowy: 2019.
2 lata gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów od daty pierwszej rejestracji!
12 lat ochrony perforacji nadwozia od daty pierwszej rejestracji!
Możliwość przedłużenia gwarancji fabrycznej do 5-ciu lat!
Oferujemy korzystne warunki finansowania pojazdu - kredyt standardowy, kredyt 50/50, leasing, wynajem
długoterminowy
Zapewniamy atrakcyjne pakiety ubezpieczeń!
U nas możesz zostawić Swój dotychczasowy samochód w rozliczeniu. Odkupujemy samochody
wszystkich marek.
Samochód zarejestrowany na dealera
Wyposażenie dodatkowe:
Pakiet "Upgrade"
Kierownica pokryta skórą z chromowaną listwą
Radio CD 3.0 BT, wyświetlacz monochromatyczny, odtwarzacz CD, gniazdo Aux-In oraz USB, Bluetooth
Sterowanie radiem w kole kierownicy
Tempomat
Oparcie tylnej kanapy dzielone 40/60
Ultradźwiękowe czujniki parkowania z tyłu
Koło zapasowe 15"

Wyposażenie standardowe:
Dywaniki welurowe "120 Lat"
Oznaczenie "120 Lat"

Opony 185/65 R15 88H
Fotele przednie komfortowe
Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa
Fotel pasażera z regulacją wzdłużną
Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i wysokości
Zamek centralny sterowany zdalnie
Elektryczne szyby z przodu
Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe
Nakładki progowe "Opel"
Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym
Klimatyzacja
Przełącznik w schowku dezaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla przedniego fotela pasażera
Reflektory przednie halogenowe ze światłami dziennymi żarowymi
Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, obudowy lakierowane w kolorze nadwozia, wsporniki czarne
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem po stronie kierowcy
Program stabilności jazdy ESP
Wspomaganie hamowania awaryjnego
ABS, hamulce tarczowe z przodu, bębnowe z tyłu
System wspomagania ruszania na pochyłościach
Gniazdo 12V z przodu
Filtr przeciwpyłkowy z pochłaniaczem zapachów
Dwa kluczyki składane
Zewnętrzna listwa okienna czarna
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
Kierownica z tworzywa sztucznego ze srebrną listwą
Wspomaganie układu kierowniczego o stałej charakterystyce
Koła aluminiowe 15"
Światła do jazdy dziennej żarowe
Ręczne poziomowanie reflektorów przednich
Sygnał dźwiękowy jednotonowy
Oświetlenie bagażnika
Komputer pokładowy
Wyświetlacz między zegarami graficzny, monochromatyczny z białym podświetleniem
Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa na wszystkich pięciu miejscach
Czujnik ciśnienia w oponach z ręczną kalibracją
Mocowania ISOFIX do fotelika dziecięcego na tylnych, skrajnych miejscach tylnej kanapy
Nr oferty: M20/4349
Sprawdź nasze samochody dostępne od ręki. Posiadamy duży wybór aut w innych wersjach
wyposażenia i kolorach dostępnych w naszych salonach! Prosimy o kontakt - jesteśmy do Państwa
dyspozycji. Prezentowana oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU
ABS
Alufelgi
ASR (kontrola trakcji)
Bluetooth
CD
Centralny zamek
Czujniki parkowania tylne

Elektryczne szyby przednie
Elektrycznie ustawiane lusterka
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Gniazdo USB
Immobiliser
Isofix
Klimatyzacja manualna
Komputer pokładowy
Kurtyny powietrzne
MP3
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszki boczne przednie
Przyciemniane szyby
Radio fabryczne
Światła do jazdy dziennej
Tempomat
Wielofunkcyjna kierownica
Wspomaganie kierownicy

