Nr oferty: 1352

MOVANO FURGON 2.3D 180 KM S&S E6D
Cena: 108 800 zł
Cena katalogowa: 150 040 zł

Skrzynia biegów: MANUALNA

Kolor: GNY-bialy - Polar

Rok produkcji: 2020

Data pierwszej rejestracji: 2020-11-27

Przebieg: 17061 km

Paliwo: DIESEL

Jesteśmy Dealerem marki OPEL na Śląsku i Zagłębiu z ponad 25-letnią tradycją i trzema oddziałami w Sosnowcu, Mikołowie oraz
Tychach. Dysponujemy dużym wyborem samochodów dostępnych od ręki. Zapraszamy do zakupu prezentowanego samochodu
DEMONSTRACYJNEGO w salonie Opel Mucha: Opel Movano Furgon FWD 2.3 BiTurbo 180KM Euro6d-temp RLM Start&Stop MT6
Rok produkcji 2020, Rok modelowy 2021A Możliwy wzrost przebiegu w związku z odbywanymi jazdami próbnymi Wyposażenie
dodatkowe Biały - Polar, lakier bazowy Pakiet Klimatyzacja Plus - Czujniki parkowania z tyłu, Klimatyzacja manualna z przodu,
Tempomat z ogranicznikiem prędkości L2H2 DMC 3500kg FWD (XZ14) Zabudowa podłoga Wyposażenie standardowe Tkanina,
Pulse Radio 15 USB + tuner radia cyfrowego DAB (zawiera BlueTooth, gniazdo USB, zintegrowany wyświetlacz, 2 głośniki 15W)
Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera Elektryczne szyby przód Siedzenie kierowcy regulowane w 6
kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia) z podłokietnikiem Podwójne siedzenie pasażera Pełnowymiarowa poduszka
powietrzna kierowcy Ścianka bez okna oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego Przesuwane drzwi bez okna z prawej
strony Panel boczny bez okna z lewej strony Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza Automatyczne światła i czujnik deszczu 8 (L1) lub
10 (L2 i L3) punktów mocowania ładunku w podłodze (niedostępne z ANY) Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze
zintegrowanymi kierunkowskazami Zawieszenie przód i tył o konstrukcji redukującej przechyły nadwozia spowodowane obciążeniem
ładunkiem Tylne drzwi bez przeszklenia, kąt otwarcia do 180 stopni (niedostępne z HMF) Filtr cząstek stałych Zbiornik paliwa 80
litrów Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą) Kołpaki piasty Światła LED do jazdy dziennej Zamek centralny z 3-funkcyjnym
kluczykiem do selektywnego zamykania drzwi Filtr przeciwpyłowy Nr referencyjny oferty: T20/6906 Prezentowana oferta ma
charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
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www.opelmucha.com.pl

