Opel Mokka
Cena: 85 900 PLN Netto, 105 657 PLN Brutto

Dane pojazdu:
Marka:
Rocznik:
Przebieg:

Opel
2021
5

Model:
VIN:

Opel Mokka

Wyposażenie:

Opis
GRUPA GEZET autoryzowany DEALER marki OPEL prezentuje: 0045XSMD
Model: MOKKA 2021
W wersji wyposażenia: EDITION
Z silnikiem: 100 KM Turbo
Cena Promocyjna po Rabacie :86 400 zł,
O szczegóły oferty zapytaj doradcę odpowiedzialnego za ogłoszenie: tel. 603 - wyświetl numer - .
Samochód dostępny od ręki !
Wyposażenie:
WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
* Srebrny - Quartz, metaliczny
* Pakiet Dobrej Widoczności: czujnik deszczu, czujnik tunelowy świateł / zmierzchu, wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne
* Pakiet Parking: czujniki parkowania tylne, kamera cofania panoramiczna 180 st.
* Przygotowanie pod akcesoryjne koło zapasowe
Układ stabilizacji toru jazdy ESP® z systemami ABS i Traction Control
Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA
Pakiet NCAP3
Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, system ostrzegania przed kolizją (również
z pieszym) i automatycznego hamowania przy niskich prędkościach, system wykrywania
zmęczenia kierowcy. Układ utrzymania na pasie ruchu. Tempomat z ogranicznikiem prędkości.
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz
kurtynowe poduszki w obu rzędach
System przypominania o zapięciu pasów przód/tył
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
Klimatyzacja sterowana ręcznie
System Radio z łączami Bluetooth®, USB i tunerem cyfrowym DAB.
Zawiera: 4 głośniki, kolorowy dotykowy ekran 7”
Sportowe koło kierownicy pokryte skórą, spłaszczone u dołu, z przyciskami sterowania N35
Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie N37
Kolorowy 7" wyświetlacz graﬁczny wskaźników kierowcy UHS
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
Zestaw naprawczy do opon z kompresorem KTI
System monitorowania ciśnienia w oponach UJO
Tapicerka materiałowa Jet Black, czarna TAWC S
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)
Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia)
Zaczepy Isoﬁx do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach
Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40
Szara podsuﬁtka (lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane tylko kierowcy)
Reﬂektory i światła do jazdy dziennej w technologii LED,
z systemem sterowania światłami drogowymi
Światła tylne w technologii LED
Spojler dachowy lakierowany na czarno
Listwa boczna w linii dachu w kolorze srebrnym
Chcesz uzyskać najlepsze warunki zakupu samochodu? ZADZWOŃ: do Doradcę Handlowego odpowiedzialnego za ofertę:
Gwidon Pintal
603 - wyświetl numer Piotr Szałkiewicz
601 - wyświetl numer Istnieje możliwość rozszerzenia doposażenia samochodu w inne elementy stylistyczne zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz samochodu.
Oferujemy możliwość skonﬁgurowania samochodu według indywidualnych życzeń Klienta.
Możliwość promocyjnego ﬁnansowania dla marki Opel
• kredyt
• leasing
Odległość nie stanowi dla nas jakiegokolwiek problemu – ZAKUPU SAMOCHODU DOKONASZ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!
Najwyższy standard obsługi i profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu samochodu, jego ﬁnansowania oraz ubezpieczenia.
Przyjmujemy auta w rozliczeniu.
= Gwarantujemy pełne zadowolenie oraz najwyższy standard obsługi Klienta =
* Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

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

