Opel Grandland X
Cena: 97 900 PLN Netto, 120 417 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: EDITION
Z silnikiem: Benzyna 130 KM MT6
Model: GRANDLAND X
W wersji wyposażenia: EDITION 2021
Z silnikiem: Benzyna 130 KM MT6
Cena Katalogowa - 123 400 zł
RABAT - 25 500
Cena po rabatach - 97 900 zł , zapytaj doradcę o dodatkowy Rabat tel. 603 - wyświetl numer Wyposażenie dodatkowe:
Koło zapasowe dojazdowe 18x4.0J
Pakiet Parkuj i Jedź 2 Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z podświetleniem podłoża, kamera cofania
z czujnikami parkowania przód/tył, zaawansowany pilot parkowania, układ ostrzegania o pojeździe
w martwym polu
Klimatyzacja automatyczna 2- strefowa
LAKIER METALIK
Wyposażenie standardowe:
Dodatkowe oświetlenie wnętrza
Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
Fotel kierowcy z regulacją w sześciu kierunkach (regulacja nachylenia oparcia, wzdłużna, wysokości)
Fotel pasażera z regulacją w czterech kierunkach (regulacja nachylenia oparcia, wzdłużna)
Fotele przednie komfortowe
Kierownica pokryta skórą z metalicznym elementem ozdobnym
Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach
Lampka w podsuﬁtce (tył)
Nawiewy powietrza w drugim rzędzie siedzeń
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
Pasywne zagłówki foteli przednich
Pokrywa przestrzeni bagażowej
Punkty mocowania siatki zabezpieczającej w przedziale bagażowym
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
System automatycznego sterowania oświetleniem
Uchwyt na kubki
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
Zaawansowana konsola centralna z zamykanym podłokietnikiem
Środkowy zagłówek z tyłu
Antena dachowa
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Reﬂektory przednie w technologii LED
Wycieraczka tylnej szyby
Zewnętrzna listwa okienna czarna
Światła tylne w technologii LED
Komputer pokładowy
Sterowanie radiem w kole kierownicy
System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB, AUX-in (IOA) 6 głośników, kolorowy ekran dotykowy 7”, system obsługi komend głosowych przez smartfon
Wyświetlacz graﬁczny 3,5" pomiędzy wskaźnikami
Czujnik zapięcia pasów na fotelu kierowcy
Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera
Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie
Elektryczny hamulec postojowy
Ostrzeganie przed niezamierzonym zjazdem z pasa ruchu
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki kurtynowe
Rozpoznawanie znaków ograniczenia prędkości
Felgi aluminiowe 17"
System monitorowania ciśnienia w oponach
System wspomagania ruszania na pochyłościach
Tempomat
Układ stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach
Zaczepy i-Size do fotelika dziecięcego na siedzeniu pasażera
Zaczepy i-Size do fotelików dziecięcych na tylnych zewnętrznych siedzeniach
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
• leasing
• wynajem
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 ( Cena obowiązuje przy zakupie na ﬁrmę wraz z ﬁnansowaniem zawartym w naszym salonie w Gorzowie Wlkp.)
= 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 bł

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

