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 F Edition Business Pack 1.2
100KM MT6 S/S
Nr oferty: 2082

Kolor: Niebieski - Voltaic, metaliczny
Rok produkcji: 2021
Stan licznika km: 10
Pojemność: 1.2
Moc: 100 KM
Skrzynia biegów: Manualna
Paliwo: Benzyna

Cena specjalna: 69 000 zł
Cena katalogowa: 75 790 zł

Ekspozycja salon Sosnowiec, Al. Zagłębia Dąbrowskiego 19
tel. 32 428 55 55
Opel Corsa Edition Business Pack 1.2 100KM MT6 S/S
Rok produkcji 2021, Rok modelowy 2021B
Samochód fabrycznie nowy.
Wyposażenie dodatkowe
Niebieski - Voltaic, metaliczny
Przygotowanie pod koło zapasowe (dodatkowe elementy mocujące w bagażniku)
Wyposażenie standardowe
Tapicerka materiałowa "Fresez", czarna
Fotel kierowcy regulowany manualnie w 3 płaszczyznach, góra-dół, przód-tył, odchylane oparcie
Fotele przednie komfortowe
Kanapa tylna dzielona 60/40
Fotel pasażera regulowany manualnie w 2 płaszczyznach, przód-tył, odchylane oparcie
Szyby okien tylnych regulowane manualnie
Zagłówki kierowcy i pasażera pasywne
Zagłówek środkowy z tyłu
Zamek centralny sterowany zdalnie
Elektryczne szyby z przodu
Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe
Pakiet NCAP - rozpoznawanie znaków drogowych, alert zmęczenia kierowcy, limiter prędkości, układ
unikania kolizji przy małych prędkościach, układ wykrywania pieszych
Nawiewy klimatyzacji w tylnym rzędzie siedzeń
Klimatyzacja manualna
Lampki do czytania z przodu
Przełącznik w schowku deaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla przedniego fotela pasażera
Czujnik deszczu
System Multimedia Navi (wyświetlacz dotykowy 7", Bluetooth, USB, 6 głośników, tuner radia cyfrowego
DAB)
Pakiet kół aluminiowych 16" - Koła aluminiowe 16"x6.5J, 8-ramienne, srebrne, Opony 195/55 R16 87H

Pakiet "Dobrej Widoczności"
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Podłokietnik kierowcy, ze schowkiem
Lusterko wewnętrzne światłoczułe
Lusterka zewnętrzne, sterowane elektrycznie, podgrzewane, składane manualnie, obudowy lakierowane
czarne
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Hamulec ręczny, mechaniczny
System ABS, hamulce przednie tarczowe 15", tylne tarczowe 14"
Filtr zanieczyszczeń powietrza
Filtr cząstek stałych (DPF/GPF)
Tempomat z funkcją limitera prędkości
System wspomagania ruszania na pochyłościach
Gniazdko 12V z przodu
System "Start&amp;Stop"
Zestaw naprawczy do opon z kompresorem
Jeden kluczyk składany, zapasowy kluczyk sztywny
Zewnętrzna listwa okienna czarna
Kierownica pokryta skórą, spłaszczona u dołu
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
Wspomaganie układu kierowniczego o stałej charakterystyce
Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
Światła do jazdy dziennej LED
Reflektory przednie LED
Asystent świateł drogowych
Lampy tylne żarowe
Ręczne poziomowanie reflektorów przednich
Sygnał dźwiękowy jednotonowy
System OpelConnect (eCall)
Oświetlenie bagażnika
Tuner radia cyfrowego DAB
Komputer pokładowy
Antena dachowa, standardowa
Sterowanie radiem w kole kierownicy
Ultradźwiękowe czujniki parkowania z tyłu
Wyświetlacz kierowcy 3,5" kolorowy
Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa na wszystkich pięciu miejscach
Aktywny system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
System wykrywania spadku ciśnienia w oponach, pomiar pośredni, automatyczna kalibracja
Mocowania ISOFIX do fotelika dziecięcego na tylnych, skrajnych miejscach tylnej kanapy
Samochód zarejestrowany na dealera
Nr referencyjny oferty: S21/2642
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

