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Opel Combo Life 1.5 102 KM MT5 S/S w
wersji Enjoy, Homologacja ciężarowa N1
Nr oferty: 1960

Kolor: Biały - Jade
Rok produkcji: 2020
Stan licznika km: 10
Pojemność: 1.5
Moc: 102 KM
Skrzynia biegów: Manualna
Paliwo: Diesel

Cena specjalna: 84 500 zł
Cena katalogowa: 99 100 zł

Ekspozycja salon Mikołów, Ul. Katowicka 59,
Tel. 32 226 26 26
Opel Combo Life 1.5 102 KM MT5 S/S w wersji Enjoy, Homologacja ciężarowa N1
Rok produkcji: 2020, rok modelowy: 2020.
Samochód fabrycznie nowy.
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.
Wyposażenie dodatkowe:
Biały - Jade
Tapicerka "Mistral Gray", materiałowa ciemnoszara
Relingi dachowe
Koło zapasowe stalowe 16x6.5
Czujniki parkowania z tyłu
Wersja XL: długość L2 4753mm, ładowność zwiększona
Wyposażenie standardowe:
Osłony szyn prowadzących drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia
Fotel kierowcy z podłokietnikiem: regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia, wysokości
Fotele przednie standardowe
Przednie szyby sterowane elektrycznie
Fotel pasażera: brak podłokietnika
Przednie pasy z napinaczami
Stała przegroda za drugim rzędem foteli

Fotel pasażera: regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia
Wykrywanie zmęczenia kierowcy ###
Przednie zagłówki z regulacją wysokości
Fotel kierowcy: manualna regulacja odcinka lędźwiowego
Tylna kanapa składana w proporcji 60/40 z trzema mocowaniami IsoFix
Szyby stałe na wysokości przestrzeni bagażowej / trzeciego rzędu
Homologacja ciężarowa N1
Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne kurtynowe dla
pierwszego i drugiego rzędu
Listwy boczne czarne
Nawiewy dla drugiego rzędu siedzeń
Klimatyzacja manualna
Drzwi przesuwne z prawej strony z uchylnym oknem
Drzwi przesuwne z lewej strony z uchylnym oknem
Roleta w przestrzeni bagażowej
Dolny zamykany schowek w przedniej konsoli przed fotelem pasażera
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Osłony przeciwsłoneczne, po stronie kierowcy z lusterkiem
Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i ogrzewane
Klamki wewnętrzne w srebrnym kolorze
System kontroli stabilności ESP
Radio (wyświetlacz monochromatyczny, Bluetooth, USB)
Tylna klapa ze stałym oknem unoszona do góry, wycieraczka i ogrzewanie szyby
Hamulec postojowy mechaniczny
Tempomat elektroniczny z ogranicznikiem prędkości
Dwa kluczyki w tym jeden składany
Koło kierownicy pokryte skórą
Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz
Kołpaki
Koła stalowe 16"
Tylne pasy z napinaczami
Przednie reflektory halogenowe
Automatyczny włącznik świateł (czujnik oświetlenia)
Przyciski sterowania w kierownicy
Wyświetlacz kierowcy kolorowy 3.5"
Ostrzeganie przed potencjalną kolizją oraz automatyczne hamowanie
Czujniki zapięcia pasów w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
Układ utrzymywania pojazdu w pasie ruchu
Czujnik ciśnienia w oponach (pomiar pośredni)
Podgrzewanie kierownicy
Rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości
6 głośników
Zderzak tylny w kolorze nadwozia
Zderzak przedni w kolorze nadwozia
Opony 205/60R16
Ilość miejsc 5
4 uchwyty w podłodze do mocowania bagażu
Samochód zarejestrowany na dealera.
Nr referencyjny oferty: M20/1592
Poziom 9

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. Aby sprawdzić aktualność ceny i zgodność oferty z rzeczywistością Użytkownik
powinien skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy MuchaAuto Sp.z o.o. sp.k.

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU

