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Mikołów: 32 226 26 26 Tychy: 32 325 00 00 Sosnowiec: 32 428 55 55

Opel Grandland X Edition 1.2 Turbo 130
KM MT6 S/S
Nr oferty: 2091

Kolor: Szary - Quartz, metaliczny
Rok produkcji: 2021
Stan licznika km: 10
Pojemność: 1.2
Moc: 130 KM
Skrzynia biegów: Manualna
Paliwo: Benzyna

Cena specjalna: 101 500 zł
Cena katalogowa: 122 000 zł

Ekspozycja salon Mikołów, ul. Katowicka 59,
Tel. 32 226 26 26
Opel Grandland X Edition 1.2 Turbo 130 KM MT6 S/S
Rok produkcji 2021, Rok modelowy 2021A
Samochód fabrycznie nowy.
Wyposażenie dodatkowe
Szary - Quartz, metaliczny
Pakiet NCAP - Aktywny asystent utrzymania jazdy w pasie ruchu (LKA - Lane Keep Assist), Asystent
świateł drogowych, Czujnik deszczu, Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne, System wykrywający
zmęczenie kierowcy, System Aktywnego Hamowania (AEB - Active Emergency Braking
Kamera parkowania z tyłu, Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Dwustrefowa klimatyzacja elektroniczna
Chromowana listwa w linii okien
Elektryczne odmrażanie przedniej szyby
Pakiet Komfortowy - Oparcie tylnej kanapy dzielone i składane z podłokietnikiem, Oświetlenie w
przestrzeni bagażowej
Pakiet Zimowy 1 - Podgrzewana kierownica ścięta u dołu (N35), Podgrzewanie foteli przednich
Przygotowanie pod koło zapasowe (dodatkowe elementy mocujące w bagażniku)
Wyposażenie standardowe
Tapicerka materiałowa Berson - czarna, 2-kierunkowe (góra-dół) pasywne zagłówki w przednich fotelach,
4-kierunkowa regulacja fotela pasażera (przód-tył, pochylenie oparcia, manualne), 6-kierunkowa regulacja
fotela kierowcy (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, manualne), Fotele przednie komfortowe
Zaczepy i-Size do fotelika dziecięcego na siedzeniu pasażera
Przygotowanie do montażu siatki zabezpieczającej za drugim rzędem siedzeń
Środkowy zagłówek z tyłu
Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach
Poduszki przednie, boczne z przodu, kurtynowe
Wycieraczka tylnej szyby
Klimatyzacja manualna z filtrem cząstek

Oświetlenie ambientowe z przodu
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Pokrywa przestrzeni bagażowej
Zwykłe lusterko wsteczne
Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
Zaawansowana konsola centralna z zamykanym podłokietnikiem
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami bez podświetlenia
Uchwyt na kubki w konsoli centralnej
Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, składane ręcznie, w kolorze nadwozia
Program stabilizacji toru jazdy ESP
System Multimedia (7" kolorowy ekran dotykowy, Bluetooth, audio-streaming, projekcja telefonu,
przekazywanie komend do telefonu)
Tarcze hamulcowe 16"
Elektryczny hamulec postojowy
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Wspomaganie ruszania pod górę
Nawiew powietrza przy podłodze na drugi rząd siedzeń
2-funkcyjne (otwieranie i zamykanie zamka centralnego)
Zestaw naprawczy do opon
Czarna listwa w linii okien
Kierownica pokryta skórą
Teleskopowa, regulowana kolumna kierownicy
Opony 215/65R17 103V
Felgi aluminiowe 17x7.0J, pięć ramion podwójnych
Reflektory przednie Eco LED
Automatyczne włączanie i wyłączanie świateł
Oświetlenie sufitowe z tyłu
Jednotonowy sygnał klaksonu
Komputer pokładowy
Krótka antena dachowa
Sterowanie systemem multimedialnym w kierownicy
Tylne czujniki parkowania
Wyświetlacz pomiędzy zegarami - komputer pokładowy 3,5"
System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW) (nie wystąpi przy UHX)
Światła tylne w technologii LED
System przypominania o zapięciu pasów z tyłu
System przypominania o zapięciu pasa kierowcy
System przypominania o zapięciu pasa pasażera
Wskaźnik spadku ciśnienia w oponie
System rozpoznawania znaków drogowych
6 zwykłych głośników radiowych
Elektryczne szyby przód i tył
Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach
Dezaktywacja poduszki pasażera przedniej i bocznej
Tuner radia cyfrowego DAB
Samochód zarejestrowany na dealera
Nr referencyjny oferty: M21/5074
Poziom 9
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

