Opel Mokka
Cena: 117 900 PLN Netto, 145 017 PLN Brutto

Dane pojazdu:
Marka:
Rocznik:
Przebieg:

Opel
2021
5

Model:
VIN:

Opel Mokka

Wyposażenie:

Opis
Grupa Gezet autoryzowany dealer marek Opel:
Opel Mokka 1.2 Turbo Benzyna 130 KM AT8
Wersji wyposażenia: Ultimate
Rok produkcji 2021
Cena katalogowa: 125 150 zł
Rabat: 7 250 zł
Cena po rabacie: 117 900 zł , O szczegóły samochodu oraz dodatkowy rabat zapytaj doradcę tel. 603 - wyświetl numer WYPOSAŻENIE:
Pakiety opcji
Pakiet Dobrej Widoczności (CWX) Std
– Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu (TTW)
– Czujnik deszczu (CE1)
– Lusterko wewnętrzne światłoczułe (DD8)
Pakiet NCAP4 (OMO) Std
– System automatycznego hamowania przy niskich prędkościach (UHY)
– Tempomat adaptacyjny (KSG)
– Układ utrzymania w środku pasa ruchu (UJB)
– Układ wykrywania zmęczenia kierowcy (BGP)
– Zaawansowany system wykrywania pieszych i rowerzystów (UKT)
Nadwozie
Antena dachowa (U91) Std
Elektrycznie składane lusterka boczne (DXH) Std
Przednie światła przeciwmgielne LED (T3U) Std
Przełącznik trybu sportowego (F52) Std
Przyciemniana szyba tylna oraz boczne tylne (AKO) Std
Reﬂektory Eco LED (T4L) Std
Spojler dachowy lakierowany na czarno (D81) Std
Światła do jazdy dziennej LED (T3S) Std
Światła tylne w technologii LED (UGE) Std
Wnętrze
Aluminiowe nakładki na pedały (JF5) Std
Chromowana listwa boczna wzdłuż dachu (MDT) Std
Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze srebrnym (IME) Std
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) (A2U) Std
Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) (A7G) Std
Klimatyzacja sterowana elektronicznie (C68) Std
Manetki zmiany biegów przy kierownicy (WZI) 0,00 zł
Nawiew na nogi (z przodu) (C35) Std
Podgrzewane fotele przednie (KA1) Std
Podsuﬁtka w kolorze czarnym - oba lusterka w osłonie przeciwsłonecznej z oświetleniem LED (BCX) Std
Podłokietnik ze schowkiem między fotelami przednimi (DBU) Std
– Dodatkowy port ładowania USB pod podłokietnikiem (USS)
– Gniazdo USB (MCY)
– Uchwyt na napoje (SVC)
Pokryta skórą kierownica z przyciskami sterowania (N35) Std
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach (N37) Std
System Start&Stop (KL9) Std
Syst. informacyjne
System Multimedia Navi Pro z nawigacją 3D i łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB (CR15) Std
– 12" kolorowy cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy (UDV)
– System OpelConnect (U0R)
Samochód zarejestrowany na dealera. Data pierwszej rejestracji: 27.10.2021r. Przebieg fabryczny - 6 km.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
* Przygotowanie pod akcesoryjne koło zapasowe
* Zaawansowany system automatycznego parkowania APA2
Możliwa modyﬁkacja wyposażenia zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Modyﬁkacja wyposażenia wiąże się z modyﬁkacją ceny samochodu.
Gwidon Pintal
603 - wyświetl numer Piotr Szałkiewicz
601 - wyświetl numer Jesteś z innych rejonów kraju? Nie ma kłopotu! Wszelkie formalności załatwimy przez telefon! Poprowadzimy Cię przez cały proces zakupowy w prosty i
przyjemny sposób, a odbiór samochodu zaplanujemy w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim lub Zielonej Górze.
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

