ANTARA – už za 22.990 €

CENNÍKOVÉ A AKČNÉ CENY
VÝBAVA

Enjoy
Cosmo

Cenník platí od 1. 10. 2016

MOTOR

PALIVO

PREVODOVKA CENNÍKOVÁ CENA BONUS

AKČNÁ CENA

2.0 CDTI (125kW/170k) 4x2

nafta

6st. automatická

26.590

3.600

22.990

2.0 CDTI (125kW/170k) 4x4 Start/Stop

nafta

6st. manuálna

26.890

3.600

23.290

2.0 CDTI (125kW/170k) 4x4 Start/Stop

nafta

6st. manuálna

28.390

4.500

23.890

So sadou Enjoy Plus 4x4

(palubný počítač, grafický informačný displej, parkovací asistent (senzory vpredu a vzadu), tempomat,
disky z ľahkej zliatiny 18“ x 7.0 s pneumatikami 235/55 R18) zvýhodnenie 4.500 €

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
Enjoy
ESP so systémom stabilizácie prívesu
Audiosystém CD 40 so 7 reproduktormi, CD a MP3 prehrávačom a USB konektorom
Ovládanie audiosystému na volante
Univerzálna handsfree sada s Bluetooth
Automatická dvojzónová klimatizácia
Alarm
Čelné, bočné a hlavové airbagy
Varovanie pri nezapnutých bezpečnostných pásoch vpredu
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Predné hmlové svetlomety
Elektrické ovládanie predných a zadných okien
Zatmavené bočné a zadné okná
Elektrická parkovacia brzda
Volant potiahnutý kožou
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Predná lakťová opierka

Cosmo
Vyhrievané predné sedadlá
Elektrická zásuvka v prednej konzole
Čalúnenie kombinácia koža/látka
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Priehradka pod sedadlom spolujazdca
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
Sklopný kľúč
Delené zadné sedadlá 40/60
ISOFIX
Čítacie lampy vpredu a vzadu
Držiaky na nápoje vpredu a vzadu
Držiak okuliarov
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
17“ disky z ľahkej zliatiny
Kryt batožinového priestoru
Strieborné strešné ližiny

naviac k výbave Enjoy
Palubný počítač
Parkovací asistent (senzory vpredu a vzadu)
Tempomat
Termoreflexné čelné sklo
Dažďový senzor
Koženné čalúnenie
Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 8 smeroch
Chrómované vonkajšie kľučky dverí
Podsvietenie krytov prahov
18“ disky z ľahkej zliatiny

ZVÝHODNENÉ SADY VÝBAV
Kód

Názov sady

Výbava

Enjoy

Cosmo

750

–

Enjoy Plus sada 4x4

palubný počítač, tempomat. parkovací asistent (senzory vpredu a vzadu), disky z ľahkej zliatiny
18" x 7.0 s pneumatikami 235/55 R18

1.500

–

OIV

Cosmo komfortná sada

xenónové svetlomety s vysokotlakovým ostrekovačom, vnútorné spätné zrkadlo s automatickou
clonou, elektricky ovládané, vyhrievané a sklápané vonkajšie spätné zrkadlá,
sklopné sedadlo spolujazdca, disky z ľahkej zliatiny 19" s pneumatikami 235/50 R19

–

1.000

OLV

Cosmo komfortná sada 2

xenónové svetlomety s vysokotlakovým ostrekovačom, vnútorné spätné zrkadlo s automatickou
clonou, elektricky ovládané, vyhrievané a sklápané vonkajšie spätné zrkadlá, sklopné sedadlo
spolujazdca

–

730

Enjoy Plus sada 2x4

palubný počítač, tempomat, parkovací asistent (senzory vpredu a vzadu)

OBZ

OEY

VÝBAVA NA PRIANIE
Enjoy

Cosmo

T3X

Automatické rozsvietenie svetiel po naštartovaní (celodenné svietenie)

150

150

T4F

Xenónové svetlomety s vysokotlakovým ostrekovačom

850

–

CF5

Elektricky ovládané strešné okno

1.000

1.000

Kód

EXTERIÉR

XZRY

Základný strešný nosič

150

150

XZRX

Odnímateľné ťažné zariadenie – nemožno objednať s FlexFix nosičom

800

800

Metalická / Mica farba

500

500

Enjoy

Cosmo

9M2 / MI2

Kód

INTERIÉR

TAFH

Kožené čalúnenie Mondial, Jet Black, sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 8 smeroch

2.000

0

TAFI

Kožené čalúnenie Mondial, Light Titanium, sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 8 smeroch

2.000

0

TAFK

Kožené čalúnenie Mondial, Saddle Brown, sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 8 smeroch

2.000

0

TALC

Kožené čalúnenie Mondial, Morello Red a zadný strešný spojler

–

500

A99

Uzamykateľná schránka pred spolujazdcom

50

50

XZRZ

Velúrové koberčeky

160

160

XZXA

Gumové koberčeky

150

150

Kód

INFOZÁBAVA

Enjoy

Cosmo

U2Q

Digitálny tuner DAB/DAB+/DMB-R

200

200

UFZ

Navigačný systém Touch & Connect – dotyková obrazovka, Bluetooth, USB, TMC

790

790

Enjoy

Cosmo

Kód

PNEUMATIKY A DISKY KOLIES

RSX

18" x 7,0 disky z ľahkých zliatin s pneumatikami 235/55 R18 (len pre 4x4)

980



RU9

Dojazdové rezervné koleso 155/90 R16 (v Enjoy len pre 4x2)

30

30

PREDĹŽENÉ ZÁRUKY A ASISTENCIA – podrobnejšie informácie získate na stránke www.opel.sk
ZADARMO

5 rokov záruka BASIC (záruka na 5 rokov/150 000km na motor, prevodovku a rozvodovku a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov)

1.665

5 rokov záruka COMPLETE (záruka na 5 rokov/150 000km na celé vozidlo a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov)
Popis ( • štandardná výbava, – nie je možné objednať, 0 voliteľné, F fleet)

OPEL FINANCE
Financovanie na štvrtinky – rozdeľte si cenu auta na štyri ročné splátky!
Leasing 50:50 – na kúpu vozidla vám stačí polovica, druhú platíte až o rok!
O podmienkach zvýhodnených produktov Opel Finance sa informujte u vášho predajcu Opel.

ZNAČKOVÉ POISTENIE OPEL
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie len za 2,69 % z ceny auta
0% spoluúčasť pri opravách škôd v autorizovaných servisoch Opel
Rozsiahle asistenčné služby na území Slovenskej republiky aj v krajinách Európy

Váš predajca
Informácie aktuálne k 1. 10. 2016.
Akčný cenník obsahuje vybrané modelové verzie, výbavy a technické údaje. Podrobnejšie informácie o vozidlách, ich výbave a príslušenstve vám poskytne
autorizovaný predajca vozidiel Opel. Údaje majú len informatívny charakter a Opel SE za ne nemôže niesť zodpovednosť. Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť ceny
a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky ceny sú uvedené v € vrátane DPH a platia od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2016. Opel Southeast Europe LLC.
Na vozidlá Opel sa vzťahuje dvojročná zákonná záruka a ďalej trojročná zmluvná záruka Opel.
Recyklácia: informácie o zberných miestach a recyklácii vozidiel na konci ich životného cyklu nájdete na: www.opel.sk
Kombinovaná spotreba 6,4–7,0 l/100 km; emisie CO2 168–185 g/km.

