Opel Grandland X
Cena: 119 900 PLN Netto, 147 477 PLN Brutto

Dane pojazdu:
Marka:
Rocznik:
Przebieg:

Opel
2021
5

Model:
VIN:

Opel Grandland X

Wyposażenie:

Opis
GRUPA GEZET autoryzowany DEALER marki OPEL prezentuje:
Model: GRANDLAND X
W wersji wyposażenia: ELITE
Z silnikiem: 1.2 T-Benzyna 130KM AT8
Cena po rabatach - 119 900 zł , O szczegóły samochodu oraz dodatkowy rabat zapytaj doradcę tel. 603 - wyświetl numer - .
WYPOSAŻENIE :
Pakiet Dobrej Widoczności (CWX) Std
– Czujnik deszczu (CE1)
– Przesłona słoneczna kierowcy z kieszenią i lusterkiem podświetlanym (D6I)
– Lusterko wewnętrzne światłoczułe (DD8)
– Automatyczne sterowanie światłami drogowymi (TQ5
Pakiet Gniazdek 1 (PS2) Std
– Gniazdko 12 V w drugim rzędzie siedzeń (KC7)
– Gniazdko 12 V w przedziale bagażowym (KC8)
Pakiet Parkuj i Jedź 1 (2EX) Std
– Ultradźwiękowe czujniki parkowania z przodu i z tyłu (UD5)
Alarm (PS6)
– Czujnik przechyłu (UTU)
– Czujnik ruchu we wnętrzu (UTV)
– Syrena alarmowa z własnym zasilaniem (UTR
System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB, AUX-in (IOA) 7" kolorowy ekran dotykowy, Bluetooth, audio-streaming, projekcja telefonu, przekazywanie komend do telefonu
Std
– Antena dachowa (U91
Koła aluminiowe 17”
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia (D75) Std
Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane elektrycznie, z podświetleniem podłoża (DXJ) Std
Ogrzewanie tylnej szyby (C49) Std
Osłona dolnej części zderzaka (VEV) Std
– Panel ochronny z tyłu (8EE)
Reﬂektory Eco LED (T4L) Std
Zewnętrzna listwa okienna czarna (MDB) Std
Światła tylne w technologii LED (UGE) Std
Dodatkowe oświetlenie wnętrza (C93) Std
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne (XX02) Std
Fotele przednie ergonomiczne (AE4) Std
Kierownica pokryta skórą z metalicznym elementem ozdobnym (N34) Std
Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach (XX03) Std
Kieszeń z tyłu fotela pasażera (EA2) Std
Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, z automatycznym czujnikiem recyrkulacji (CJ2) Std
Nawiewy powietrza w drugim rzędzie siedzeń (KCL) Std
Ozdobne panele plastikowe na nadwoziu (XX01) Std
Oświetlenie ambient w konsoli i drzwiach przednich (C70) Std
Oświetlenie do czytania z tyłu (TW8) Std
Pasywne zagłówki foteli przednich (AJC) Std
Pokrywa przestrzeni bagażowej (CGY) Std
Przełącznik w schowku dezaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla przedniego fotela pasażera (C99) Std
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach (N37) Std
Ręczna regulacja fotela kierowcy w 8 kierunkach (AH4) 0,00 zł
System automatycznego sterowania oświetleniem (T83) Std
Uchwyt na napoje w konsoli środkowej (DUA) Std
Zaawansowana konsola centralna z zamykanym podłokietnikiem (DBU) Std
Środkowy zagłówek z tyłu (AQP
Zdjęcia poglądowe
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 ratalny
• kredyt 50/50
• 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.
O szczegóły zapytaj Doradcę Handlowego odpowiedzialnego za ofertę:
Gwidon Pintal
603 - wyświetl numer Piotr Szałkiewicz
601 - wyświetl numer = 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.
Logi eksportu
Brak wyników do wyświetlenia.

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

