Opel Mokka
Cena: 108 900 PLN Netto, 133 947 PLN Brutto

Dane pojazdu:
Marka:
Rocznik:
Przebieg:

Opel
2021
5

Model:
VIN:

Opel Mokka

Wyposażenie:

Opis
Grupa Gezet autoryzowany dealer marek Opel: 0057XSWK -s
Opel Mokka 1.2 Turbo Benzyna 130 KM AT8
Wersji wyposażenia: GS Line
Rok produkcji 2021
Cena katalogowa: 115 650 zł
Rabat: 6 750 zl
Cena po rabacie: 108 900 zł, o szczegół samochodu oraz dodatkowy rabat zapytaj doradcę tel . 603 - wyświetl numer Możliwość negocjacji ceny przy zawarciu ﬁnansowania w Salonie Opel Gorzów Wlkp.
WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO:
* Dach w kolorze czarnym – „Diamond”
* Fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie w 3 płaszczyznach
* Szyby tylne przyciemniane
* Podsuﬁtka w kolorze czarnym
* System dodatkowego ogrzewania Quick Heat
* Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa
* Czujnik deszczu
* System Multimedia z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 7" oraz DAB, Bluetooth, funkcją projekcji smartfona (Android Auto, Apple Carplay) oraz 6
głośnikami
* Pakiet Dobrej Widoczności
* Spoiler tylny lakierowany na czano
* Konsola przednia z podłokietnikiem
* Wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne
* Przełącznik trybu sportowego
* Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej czerwone
* Aluminiowe nakładki na pedały
* Gniazdo USB w konsoli środkowej
* Kierownica pokryta skóra, spłaszczona u dołu
* Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach, góra-dół, przód-tył
* Przycisk blokady drzwi tylnych
* Koła aluminiowe 18" 7,0 x 18, tri-color - czarno-srebrno-czerwone
* Światła do jazdy dziennej LED
* Przednie światła przeciwmgielne LED
* Reﬂektory ECO LED
* Czujnik tunelowy świateł / zmierzchu
* Czujniki parkowania tylne
* Światła tylne LED
* 7" kolorowy cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy
* System wykrywający spadek ciśnienia w oponach
* Dodatkowy port ładowania USB pod podłokietnikiem
* Kamera cofania panoramiczna 180 st.
* System rozpoznawania znaków drogowych
* Asystent świateł drogowych
* Łopatki do manualnej zmiany biegów przy kierownicy
* Pakiet NCAP4 - system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego, funkcja wykrywania pieszych i rowerzystów,
tempomat adaptacyjny, system utrzymania pozycji na pasie ruchu
* Pakiet wizualny Black (ramka grilla przedniego Vizor w kolorze czarnym, logo Opel czarne przód/tył, nazwa modelu czarna, nakładki na zdrzakach
czarne)
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
* Fotele przednie podgrzewane
* Pakiet Parkuj i Jedź - czujniki wykrywające pojazdy w martwym polu, Czujniki parkowania z przodu i tyłu, Dodatkowe czujniki parkowania z boku
pojazdu, Kamera cofania panoramiczna 180 stopni, Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane i składane
* Pakiet NCAP4: system rozpoznający zmęczenie kierowcy, zaawansowany system zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego, system wykrywający
pieszych oraz rowerzystów, tempomat zdaptacyjny, system utrzymania pozycji na pasie ruchu
* Przygotowanie pod akcesoryjne koło zapasowe
* Dostęp oraz zapłon bezkluczykowy PEPS
Możliwa modyﬁkacja wyposażenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Modyﬁkacja wyposażenia wiąże się z modyﬁkacją ceny samochodu.
U NAS KLIENT JEST NAJWAŻNIEJSZY!!
SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ HANDLOWYM, ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZĄ OFERTĘ W KRAJU.
Gwidon Pintal
603 - wyświetl numer Piotr Szałkiewicz
601 - wyświetl numer Serdecznie zapraszamy!
Zdjęcia prezentowane w ogłoszeniu są poglądowe. Prezentowany na nich samochód może w stopniu znacznym różnić się od samochodu dostępnego
do sprzedaży!
Zawartość treści umieszczona na stronie internetowej służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Wszelkie uzgodnienia właściwości i specyﬁkacji pojazdu następują w umowie sprzedaży.

Dział sprzedaży
tel. 607 100 100 email: handlowy@lp24.pl

Leasing Polski Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk ul. Budowlanych 72
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Rejestrowy
KRS 0000196543, NIP 585-13-71-265, Regon 192486930
Kapitał zakładowy 27 846 000,00 PLN

tel. 58 555 40 00
fax. 58 555 40 01
info@lp24.pl
www.lp24.pl

