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Opel Crossland Edition 1.2 Turbo 110KM
MT6 Start&Stop
Nr oferty: 2233

Kolor: Czerwony - Hot, metaliczny
Rok produkcji: 2021
Stan licznika km: 10
Pojemność: 1.2
Moc: 110 KM
Skrzynia biegów: Manualna
Paliwo: Benzyna

Cena specjalna: 78 500 zł
Cena katalogowa: 89 500 zł

Opel Crossland Edition 1.2 Turbo 110KM MT6 Start&amp;Stop
Rok produkcji 2021, rok modelowy 2021D
Samochód fabrycznie nowy.
Wyposażenie dodatkowe
Czerwony - Hot, metaliczny
Podłokietnik fotela kierowcy
Przygotowanie pod koło zapasowe (dodatkowe elementy mocujące w bagażniku)
Wyposażenie standardowe
Tapicerka materiałowa Peanut, czarna
Tylna kanapa z oparciem dzielonym w stosunku 60/40
Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z podwójnymi napinaczami
Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, nachylenia oparcia
Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, nachylenia oparcia, wysokości
Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla pasażerów tylnej kanapy, napinacze dla dwóch skrajnych siedzeń
Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych
Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe
Klimatyzacja sterowana manualnie
Oświetlenie kabiny w suficie, z przodu
Koła stalowe strukturalne 16", Opony 195/60 R16 89H - o obniżonym oporze toczenia
Pakiet dobrej widoczności - Czujnik deszczu, Lampki do czytania z tyłu, Automatyczny włącznik świateł z
czujnikiem tunelu, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i podświetleniem, Lusterko wewnętrzne
światłoczułe
Otwarty schowek w konsoli środkowej
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Osłony lusterek zewnętrznych lakierowane w kolorze czarnym
Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane
Program stabilizacji toru jazdy ESP
System Multimedia (wyświetlacz dotykowy 7", Bluetooth, USB, AndroidAuto i Apple Carplay)
System ABS, hamulce tarczowe przód 15", tył 14"
Tempomat elektroniczny

System wspomagania ruszania na pochyłościach
Nawiewy powietrza dla pasażerów w drugim rzędzie
Gniazdko elektryczne 12V z przodu
System "Start&amp;Stop"
Filtr w układzie nawiewu powietrza z pochłaniaczem zapachów
Zestaw naprawczy
Główny kluczyk składany, zapasowy kluczyk standardowy
Zewnętrzna listwa okienna czarna
Koło kierownicy obszyte skórą
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz
Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
Światła do jazdy dziennej LED
Reflektory Eco LED
Osłona chłodnicy czarna ze srebrną listwą
Ręczna regulacja wysokości świecenia reflektorów przednich
Sygnał dźwiękowy jednotonowy
Tuner radia cyfrowego DAB
Komputer pokładowy
Antena dachowa
Przyciski sterowania radiem w kierownicy
Wyświetlacz segmentowy między zegarami
Przednia kamera - ostrzeganie przed niezamierzonym zjazdem z pasa ruchu
Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa na wszystkich pięciu miejscach
System wykrywania spadku ciśnienia w oponach, pomiar pośredni, automatyczna kalibracja
Gniazdo USB 2.1A
Przednia kamera - rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości
Zestaw 6 głośników
Aktywne przesłony osłony chłodnicy
Samochód zarejestrowany na dealera
Nr referencyjny oferty: M21/6022
Poziom 12
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 naszej firmy.

WYPOSAŻENIE SAMOCHODU

