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Opel Corsa-e Edition e 136KM
Nr oferty: 2253

Kolor: Czerwony - Hot, metaliczny
Rok produkcji: 2021
Stan licznika km: 10
Pojemność: 50 kWh
Moc: 136 KM
Skrzynia biegów: Automatyczna
Paliwo: Elektryczny

Cena specjalna: 136 600 zł
Cena katalogowa: 139 490 zł

Opel Corsa-e Edition e 136KM
Rok produkcji 2021, Rok modelowy 2021D
Fabrycznie nowy.
Wyposażenie dodatkowe
Czerwony - Hot, metaliczny
Pakiet kół stalowych 16" z oponami wielosezonowymi ( Koła stalowe 6.5J x 16", Opony wielosezonowe
195/55R16 91H)
Ładowarka pokładowa 11 KW, 3-fazowa
Pakiet "Parking" - Czujniki parkowania tylne, Kamera cofania panoramiczna,180 stopni
Pakiet "Premium Edition" - Kierownica obszyta skórą, Tylne okna sterowane elektrycznie, Podłokietnik
kierowcy
Wyposażenie standardowe
Tapicerka materiałowa "Fresez", czarna
Zapłon bezkluczykowy, przycisk START
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
Szyby okien przednich regulowane elektrycznie
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)
System dodatkowego ogrzewania Quick Heat
Nawiewy klimatyzacji w tylnym rzędzie siedzeń
Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa
Lampki do czytania z przodu
Przełącznik w schowku deaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla przedniego fotela pasażera
System Multimedia (wyświetlacz dotykowy 7", Bluetooth, USB, 6 głośników, obsługa Android Auto / Apple

Carplay)
Pakiet dobrej widoczności (czujnik deszczu, automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, lusterko
wewnętrzne światłoczułe)
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne, sterowane elektrycznie, podgrzewane, składane manualnie, obudowy lakierowane
czarne
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Zawieszenie o charakterystyce sportowej
Radio 7" (składowa CR20)
Hamulec ręczny, elektryczny
System ABS, hamulce przednie tarczowe 16", tylne tarczowe 15"
Ładowarka pokładowa 7,4 KW
Tempomat z funkcją limitera prędkości
System wspomagania ruszania na pochyłościach
Gniazdko 12V z przodu
Filtr przeciwpyłkowy z pochłaniaczem zapachów
Zestaw naprawczy do opon z kompresorem
Gniazdo USB (składowa CR20)
Zewnętrzna listwa okienna czarna
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
Kierownica z tworzywa sztucznego
Wspomaganie układu kierowniczego o stałej charakterystyce
Światła do jazdy dziennej halogenowe
Reflektory przednie halogenowe
Lampy tylne żarowe
Ręczne poziomowanie reflektorów przednich
Sygnał dźwiękowy jednotonowy
Opel Connect system łączności (eCall)
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Moduł radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB
Komputer pokładowy
Antena dachowa, standardowa
Sterowanie radiem w kole kierownicy
Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa na wszystkich pięciu miejscach
Wyświetlacz kierowcy 7" kolorowy
Układ utrzymania na pasie ruchu (kontruje przy wjechaniu na linie)
System wykrywania spadku ciśnienia w oponach, pomiar pośredni, automatyczna kalibracja
6 głośników (2x w drzwiach z przodu, 2x tweetery z przodu, 2x w tylnych drzwiach)
Mocowania ISOFIX do fotelika dziecięcego na tylnych, skrajnych miejscach tylnej kanapy
Kabel ładowania tryb 2, 1,8 kW (do gniazdka 230V) (numer części/akcesorium: 98 444 688 80)
Samochód zarejestrowany na dealera
Nr referencyjny oferty: 21/5832
Poziom 7,7
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

