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Opel Vivaro Furgon Enjoy 2.0d 150 KM
MT6
Nr oferty: 2022

Kolor: Biały Jade, lakier bazowy
Rok produkcji: 2021
Stan licznika km: 10
Pojemność: 2.0
Moc: 150 KM
Skrzynia biegów: Manualna
Paliwo: Diesel

Cena specjalna: 93 160 zł
Cena katalogowa: 148 216 zł

Samochód można obejrzeć w Sosnowcu, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 19
Tel. 32 428 55 55
Opel Vivaro Furgon Enjoy 2.0d 150 KM MT6
Rok produkcji 2021, Rok modelowy 2021B
Wyposażenie dodatkowe
Biały Jade, lakier bazowy
Podwójne siedzenie dla pasażerów z przodu z otworem na długie przedmioty FlexCargo, Podwójne
siedzenie dla pasażerów z przodu - stałe, brak regulacji
System "Multimedia", wyświetlacz 7" dotykowy, BlueTooth, USB,
Wyświetlacz kierowcy graficzny monochromatyczny
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, Ostrzeganie o pojeździe w martwym polu
Extra Long L2, ładowność podwyższona ( XiFE )
Wyposażenie standardowe
Tapicerka łączona materiał Curitiba szara / winylowa Carla czarna, kokpit dwubarwny czarno-szary
Fotel kierowcy - regulacja wysokości i odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z podłokietnikiem
Fotel pasażera - brak regulacji
Poduszki bezpieczeństwa czołowe dla kierowcy i pasażera
Fotel pasażera z podłokietnikiem
Pełna stalowa przegroda przestrzeni ładunkowej bez okna
Przednie szyby sterowane elektrycznie jednoimpulsowo
Klimatyzacja manualna
Czujnik deszczu, wycieraczki automatyczne
Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie
Lusterko wewnętrzne
Brak elektrycznego sterowania drzwiami przesuwnymi
Osłony przeciwsłoneczne
System kontroli stabilności ESP wraz z układem wspomagania ruszania na pochyłościach
Radio, wyświetlacz monochromatyczny, BlueTooth, wejście USB

Drzwi tylne nieprzeszklone, otwierane pod kątem 180 stopni
Hamulec postojowy mechaniczny
Tempomat oraz ogranicznik prędkości
Dwa kluczyki w tym jeden składany
Koło kierownicy z tworzywa sztucznego
Opony 215 / 65 R16 C 106T, letnie
Kołpaki małe osłaniające piastę
Koło zapasowe stalowe pełnowymiarowe
Koła stalowe 16x7.0J
Przednie światła przeciwmgielne
Światła mijania/drogowe halogenowe
Światła LED do jazdy dziennej
Automatyczny włącznik świateł (czujnik oświetlenia)
Czujniki parkowania z tyłu
Wyświetlacz kierowcy segmentowy monochromatyczny
4 głośniki (średniotonowe w drzwiach, wysokotonowe w przednich słupkach)
Drzwi przesuwne prawe
Przedni zderzak w kolorze nadwozia oraz chromowane elementy osłony chłodnicy
Tylny zderzak w kolorze nadwozia (nie z XiFE)
Tylny zderzak częściowo w kolorze nadwozia (tylko z XiFE)
Klamki i lusterka zewnętrzne oraz listwy boczne w kolorze nadwozia
Punkty mocowania ładunku: 6 dla Compact/Long (XiFA/B/C/D, 8 dla Extra Long (XiFE)
Cena katalogowa brutto: 148 216,* cena netto, zakup na firmę.
Numer referencyjny oferty: S21/9168
Poziom 3,5
Więcej informacji na temat samochodu udzieli Konsultant ds. sprzedaży samochodów firmy MuchaAuto
Sp.z.o.o Sp.K
Niniejsza oferta jest ważna do czasu sprzedaży oferowanego pojazdu. Celem ustalenia dostępności
pojazdu i szczegółów oferty prosimy o kontakt z Dealerem Opel Mucha oferującym pojazd.

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU

