CASCADA – už za 23.930 €

CENY
VÝBAVA

Cosmo

Cenník platí od 1. 1. 2017

MOTOR

PALIVO

PREVODOVKA

CENA

1.4 TURBO (88kW/120k)

benzín

6st. manuálna

23.930

1.4 TURBO (103kW/140k) Start/Stop

benzín

6st. manuálna

24.530

1.6 TURBO (125kW/170k) AT6

benzín

6st. automatická

27.430

1.6 TURBO (147kW/200k) Start/Stop

benzín

6st. manuálna

26.930

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

nafta

6st. manuálna

27.730

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
Cosmo
Systém OnStar
Elektronický stabilizačný systém ESP® Plus
Protiblokovací brzdový systém ABS
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Asistent pre rozjazd do kopca
Systém uvoľnenia pedálov PRS
Čelné a bočné airbagy
Deaktivácia airbagu spolujazdca
Aktívne opierky hlavy vpredu nastaviteľné v 2 smeroch
Denné svietenie
Predné hmlové svetlomety
LED zadné svetlá
Elektrické ovládanie predných i zadných okien
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Palubný počítač
Grafický informačný displej
Parkovací asistent (senzory vzadu)
Automatická dvojzónová klimatizácia
Elektrická parkovacia brzda
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Elektrická zásuvka 12V v stredovej konzole
Audiosystém CD 600 so 6 reproduktormi, USB a AUX
Bluetooth handsfree
Ovládanie audiosystému na volante
Volant potiahnutý kožou
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Posuvná predná lakťová opierka
Čalúnenie v kombinácii koža/látka
Športové predné sedadlá
Uzamykateľná schránka pred spolujazdcom
Systém EasyEntry pre nastupovanie do druhého radu
Delené zadné sedadlá 50/50
ISOFIX
Chrómované lišty okolo bočných okien
Dva sklopné kľúče
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
Diaľkové otváranie strechy
Znížený športový podvozok
18“ disky z ľahkej zliatiny

ZVÝHODNENÉ SADY VÝBAV
Kód

Názov

Popis

TSQ

Optická a osvetľovacia sada

dažďový senzor, vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou, automatické diaľkové svetlá, automatické prepínanie svetiel
s detekciou tunela

A8Z

Prémiová sada pre predné
svetlá AFL

optická a osvetľovacia sada, LED denné svietenie, adaptívne Bi-Xenónové svetlomety AFL, vysokotlakové ostrekovače
svetlometov, automatické nastavenie svetlometov

1.150

Sada Driver Assistance

optická a osvetľovacia sada, varovanie pred vybočením z jazdného pruhu, indikácia vzdialenosti, rozpoznávanie dopravných značiek, inteligentné nastavenie svetlometov – iba s A8Z

880

ZQ3

Cosmo
210

Ochranná sada

pokročilý parkovací asistent ParkPilot, varovanie pre slepý uhol, elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

880

XADU

Manuálne nastaviteľné predné
sedadlá

sedadlá vodiča a spolujazdca manuálne nastaviteľné v 6 smeroch – ibe pre TAJT (v 1.4 TURBO)

140

ST4

Elektricky nastaviteľné predné
sedadlá 1

sedadlá vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, elektricky sklápané predné sedadlá pre ľahké nastupovanie do druhého radu – iba pre TAAV, TAMD, TAJT (v 1.6 TURBO) a TAJT (v 1.4 TURBO iba se SRY)

340

ST5

Elektricky nastaviteľné predné
sedadlá 2

sedadlá vodiča a spolujazdca elektricky nastaviteľné v 6 smeroch, ventilácia predných sedadiel, elektricky sklápané predné
sedadlá pre ľahké nastupovanie do druhého radu – iba pre TAAV a TAMD

680

SRY

Ergonomické predné sedadlá
s certifikátom AGR

sedák vodiča a spolujazdca s možnosťou manuálneho predĺženia, elektricky nastaviteľné bedrové opierky vpredu, aktívne
opierky hlavy predných sedadiel nastaviteľné v 4 smeroch, vyhrievanie predných sedadiel – iba pre TAJT (v 1.4 TURBO)
spolu s ST4 alebo XADU

410

PI3

Sada Cascada Supreme

20“ disky z ľahkej zliatiny Diamond Cut v lesklé čierne farbe, športový ergonomický volant potiahnutý kožou, vyhrievanie
volantu, červené prešívanie čalúnenia – iba s TAJT a farbou červená Absolute / biela Summit / čierna Mineral

2.500

ST3

Športová sada

športové pedále z ľahkej zliatiny, športový volant potiahnutý kožou s plochou spodnou časťou, 19" disky z ľahkej zliatiny –
nemožno objednať s TAJU

AQF

370

VÝBAVA NA PRIANIE
Kód

EXTERIÉR

Cosmo

CE4

Vysokotlakové ostrekovače svetlometov

210

DWF

Elektricky ovládané, vyhrievané a sklápané vonkajšie spätné zrkadlá

210

19T

Látková skladacia strecha v čiernej farbe

21H

Látková skladacia strecha v béžovej farbe Chino vrátane akustickej izolácie

370
370



21J

Látková skladacia strecha vo vínovej farbe Malbec vrátane akustickej izolácie

21K

Látková skladacia strecha v hnedej farbe Sweet Mokka vrátane akustickej izolácie

370

C1Y

Akustická izolácia látkovej strechy – pre 19T

270

F45

Systém FlexRide s plynulou reguláciou tlmičov CDC – iba pre vybrané motorizácie

800

9BR

Žiarivá farba

280

Metalická / perleťová farba

460

9M2 / MI2

Popis ( • štandardná výbava, – nie je možné objednať, 0 voliteľné, F fleet)

VÝBAVA NA PRIANIE
Kód
TAJT

INTERIÉR

Cosmo

Látkové čalúnenie Lumio, čierne Jet Black s oranžovým prešívaním – pre 1.4 TURBO (120k) a 1.4 TURBO (140k)



Ergonomické predné sedadlá s certifikátom AGR, látkové čalúnenie Lumio, čierne Jet Black s oranžovým prešívaním vrátane XADU – pre 1.6 TURBO (170k), 1.6
TURBO (200k) a 1.6 CDTI (170k)


1.490

TAAV

Ergonomické predné sedadlá s certifikátom AGR, kožené čalúnenie, perforované Siena, čierne Jet Black vrátane XADU

TAMD

Ergonomické predné sedadlá s certifikátom AGR, kožené čalúnenie, perforované Siena, béžové Beige vrátane XADU

1.490

TAJU

Ergonomické predné sedadlá s certifikátom AGR, kožené čalúnenie, perforované Nappa, čierne / brandy Jet Black / Brandy vrátane ST5

2.700
270

KA1

Vyhrievanie predných sedadiel

UVD

Vyhrievanie volantu vrátane vyhrievania predných sedadiel

210

N55

Športový volant potiahnutý kožou s plochou spodnou časťou

100
100

JF5

Športové pedále z ľahkej zliatiny

VOU

Čierny centrálny panel Black Magic – pre štandardné čalúnenie TAJT alebo TAJU

70

C32

Elektrické kúrenie QuickHeat

210

K07

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním

DT4

Fajčiarska sada (zapaľovač a popolník)

20

BF6

Čierne gumové koberčeky

40

CDW

Veterné deflektory pre prvý aj druhý rad sedadiel

300

1.350

Kód

INFOZÁBAVA

UFW

Audiosystém CD 600 – 7" farebná obrazovka, 7 prémiových reproduktorov, Bluetooth a IntelliLink konektivita, AUX konektor, USB konektor

Y3I

Audiosystém Navi 950 Europe – mapové podklady pre celú Európu, 7" farebná obrazovka, 7 prémiových reproduktorov, Bluetooth a IntelliLink konektivita,
AUX konektor, USB konektor

900

U4D

Digitálny tuner DAB/DAB+/DMB-R – pre audiosystémy UFW/Y3I

80

Kód

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

Cosmo


Cosmo

UD5

Parkovací asistent (senzory vpredu a vzadu)

140

UVC

Zadná parkovacia kamera

450

AF8

Dvojstupňové zamykanie vozidla Deadlock

100

UTT

Alarm s rozšírenými funkciami – snímač pohybu vovnútri vozidla, snímač náklonu vozidla, klaksón alarmu s vlastným napájaním, elektronický systém zabezpečenia proti krádeži s detekciou neoprávneného vniknutia do vozidla, dvojstupňové zamykanie Deadlock

270

Kód

PNEUMATIKY A DISKY

Cosmo
50

RUA

Dojazdové rezervné koleso 17"

RQH

18" x 7,5 disky z ľahkej zliatiny, Elegant

0

RVB

19" x 8,0 disky z ľahkej zliatiny, Design 3

270

19" x 8,0 disky z ľahkej zliatiny, Design 12

210

Q1P

RT8

RQ9

RQA

RTH

s ST3
19" x 8,0 disky z ľahkej zliatiny s 5 lúčmi
s ST3

0
210
0

20" x 8,5J disky z ľahkých zliatin s 10 dvojitými lúčmi s prémiovým lakom

340

s ST3

270

20" x 8,5 disky z ľahkej zliatiny, GSI

410

s ST3

270

20" x 8,5J disky z ľahkých zliatin s 5 dvojitými lúčmi s prémiovým lakom

410

s ST3

270

Popis ( • štandardná výbava, – nie je možné objednať, 0 voliteľné, F fleet)

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)

1.062

5 rokov záruka COMPLETE (záruka na 5 rokov/150 000km na celé vozidlo a k tomu navyše plná Opel asistencia na 5 rokov)

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.

Váš predajca
Informácie aktuálne k 1. 1. 2017.
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. 1. 2017 do 31. 3. 2017. 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 4,9–7,3 l/100 km; emisie CO2 129–172 g/km.

