Nr oferty: 738
Grandland X Elite SUV 1.2 Turbo 96 kW / 130 KM Start/Stop (MT6)
Cena: 102 900 zł
Cena katalogowa: 125 250 zł

Skrzynia biegów: MANUALNA

Kolor: Czerwony - Dark Ruby

Rok produkcji:

Data pierwszej rejestracji: 2019-05-31

Przebieg: 3600 km

Paliwo: BENZYNA

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 Grandland X Elite D1.2XHT 130KM MT6 S/S
Rok produkcji 2019, rok modelowy: 2019
Przebieg: 620 km (możliwy wzrost przebiegu w związku z odbywanymi jazdami próbnymi)
Samochód do sprzedaży niebawem.
O szczegóły zapytaj konsultanta handlowego.
Oferujemy korzystne warunki finansowania pojazdu - kredyt standardowy, kredyt 50/50, leasing, wynajem długoterminowy
Zapewniamy atrakcyjne pakiety ubezpieczeń! U nas możesz zostawić Swój dotychczasowy samochód w rozliczeniu. Odkupujemy
samochody wszystkich marek.
Wyposażenie dodatkowe:
Czerwony - Dark Ruby, metaliczny specjalny
Tapicerka materiałowa Harlekin łączona ze sztuczną skórą - czarna
2-kierunkowe (góra-dół) pasywne zagłówki w przednich fotelach
4-kierunkowa regulacja lędźwiowa kierowcy, elektryczna
6-kierunkowa regulacja fotela pasażera (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, manualne)
8-kierunkowa regulacja fotela kierowcy (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska manualne)
Fotele przednie sportowe
Kieszeń z tyłu oparcia kierowcy
Kieszeń z tyłu oparcia pasażera
Wysuwana poduszka podudziowa kierowcy
8-kierunkowa regulacja fotela pasażera (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia, pochylenie siedziska manualne
4-kierunkowa regulacja lędźwiowa pasażera, elektryczna
Wysuwana poduszka podudziowa pasażera
Przyciemniane szyby tylna i tylne boczne
Elektryczne odmrażanie przedniej szyby (podgrzewana przednia szyba)
Pakiet Flotowy
Alarm
Welurowe dywaniki podłogowe
Koło zapasowe dojazdowe
Felgi aluminiowe 18"", 5 podwójnych ramion, dwukolorowe
Pakiet Gniazdek 2
Gniazdko 12V w bagażniku
Gniazdko 230V w drugim rzędzie
Pakiet Zimowy 1
Podgrzewana kierownica
Podgrzewanie foteli przednich

www.opelmucha.com.pl

Nr oferty: 738
Pakiet Parkuj i Jedź 2
Kamera parkowania z tyłu
Zaawansowany asystent parkowania, kierowanie półautomatyczne
Wyposażenie standardowe:
System wykrywający zmęczenie kierowcy
Środkowy zagłówek z tyłu
Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach
Poduszki przednie, boczne z przodu, kurtynowe
Listwy progowe "OPEL"
Dodatkowe oświetlenie w konsoli centralnej i w drzwiach przednich
Oświetlenie ambientowe z przodu
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Asystent świateł drogowych
Dwustrefowa klimatyzacja elektroniczna
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami z podświetleniem
Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
Podłoga w bagażniku z możliwością ustawienia w 2 pozycjach z pojemnikiem pod spodem
Zaawansowana konsola centralna z zamykanym podłokietnikiem
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
Uchwyt na kubki w konsoli centralnej
Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie, z podświetleniem podłoża
Program stabilizacji toru jazdy ESP
Navi 5.0 IntelliLink (podwójny tuner radiowy, 8" kolorowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, audio-streaming, projekcja telefonu,
przekazywanie komend do telefonu i samochodu, nawigacja z mapami Europy)
Elektryczny hamulec postojowy
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Wspomaganie ruszania pod górę,
Nawiew powietrza przy podłodze na drugi rząd siedzeń
Chromowana listwa w linii okien
Kierownica pokryta skórą
Lampy przednie halogenowe z dziennymi LED
Automatyczne włączanie i wyłączanie świateł
Asystent świateł drogowych
Dwutonowy sygnał klaksonu
Komputer pokładowy
Sterowanie systemem multimedialnym w kierownicy
Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Wyświetlacz pomiędzy zegarami - komputer pokładowy 3,5"
Ostrzeżenie o martwym polu w lusterkach
Ostrzeżenie o potencjalnej kolizji
System Aktywnego Hamowania
Światła tylne w technologii LED
Aktywny asystent utrzymania jazdy w pasie ruchu
Wskaźnik spadku ciśnienia w oponie
Kamera "Opel Eye" rozpoznająca znaki drogowe
6 zwykłych głośników radiowych
Oparcie tylnej kanapy dzielone i składane
Elektryczne szyby przód i tył
Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach
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Cena katalogowa tego modelu: 125 250,00 zł CENA PROMOCYJNA PO RABACIE DEMO: 104 900,00 zł Nr referencyjny oferty:
S19/7821 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.
ABS

Alarm

Alufelgi

ASR (kontrola trakcji)

Bluetooth

Centralny zamek

Czujnik deszczu

Czujnik martwego pola

Czujnik zmierzchu

Czujniki parkowania przednie

Czujniki parkowania tylne

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Elektrycznie ustawiane lusterka

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Gniazdo USB

Immobiliser

Isofix

Kamera cofania

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Kurtyny powietrzne

MP3

Nawigacja

Podgrzewane lusterka boczne

Podgrzewane przednie siedzenia

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszki boczne przednie

Przyciemniane szyby

Radio fabryczne

System Start-Stop

Światła do jazdy dziennej

Tempomat

Wielofunkcyjna kierownica

Wspomaganie kierownicy

www.opelmucha.com.pl

