
OPEL MOVANO  Skrzynia z plandeką

Wersja  – 3 osobowa 

Rok produkcji 2021/Rok modelowy 2021 

Silnik 2.3 BiTurbo Euro VId Start&Stop 

FWD SW – NAPĘD NA PRZÓD 

Moc 163 KM 



Wyposażenie standardowe: 

 Radio 15 USB + tuner radia cyfrowego DAB (zawiera BlueTooth, gniazdo USB,

zintegrowany wyświetlacz, 2 głośniki 15W)

 Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera

 Elektryczne szyby przód

 Siedzenie kierowcy regulowane w 6 kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia) z

podłokietnikiem

 Podwójne siedzenie pasażera

 Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy

 Ścianka działowa z oknem

 Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza

 Automatyczne światła i czujnik deszczu

 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami

 Zawieszenie przód i tył o konstrukcji redukującej przechyły nadwozia spowodowane

obciążeniem ładunkiem

 Filtr cząstek stałych

 Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą)

 Kołpaki piasty

 Światła LED do jazdy dziennej

 Zamek centralny z 2-funkcyjnym kluczykiem do selektywnego zamykania drzwi

automatycznym zamykaniem

 Filtr przeciwpyłkowy

Wyposażenie dodatkowe: 

 Pakiet  „Super Międzynarodówka”: pneumatyczny fotel kierowcy z pełną regulacją,

Klimatyzacja elektroniczna automatyczna, Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach,

Przednie lampy przeciwmgielne, Tempomat¸ Zbiornik paliwa na 105 litrów

 Pakiet wygodnej pracy ( elektrycznie otwierane szyby z przodu – jednoimpulsowo po stronie

kierowcy, schowek flextray w formie po stronie pasażera, zamykany schowek w środkowej

części konsoli, wysuwany stolik i uchwyt na kubek po stronie pasażera)

 Dywaniki samochodowe

Kolor nadwozia 

Czerwony Poppy, lakier bazowy 

Tapicerka 

Pulse – materiałowa ciemna 



Specyfikacja zabudowy w załączniku wraz z wymiarami 

Wymiary zabudowy (wewnętrzne w mm) 

długość 4200 szerokość 2200 wysokość 2050-2350 

Cena katalogowa w/w samochodu brutto z wyposażeniem dodatkowym       151 540 PLN 

Cena po rabacie 113 900 PLN 

Cena zabudowy  54 050 PLN 

Razem  167 950 PLN 

Cena netto w/w samochodu z uwzględnieniem rabatu 

specjalnego  

136 544,71 PLN*
*Cena z uwzględnieniem rabatu flotowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Przybliżony termin realizacji – październik / listopad. Oferta cenowa ważna do momentu 

zmiany warunków przez importera. 

Zakupione samochody MOVANO możecie Państwo sfinansować oraz ubezpieczyć w Naszym 

salonie na bardzo preferencyjnych warunkach. 

Ponadto każdy samochód marki OPEL korzysta z bezpłatnego programu wszechstronnej 

pomocy OPEL ASSISTANCE udzielanej na okres 1 roku od daty zakupu, świadczonej przez 24 

godziny na dobę w autoryzowanych punktach serwisowych.   

Dlatego Państwa decyzja o  zakupie samochodów marki OPEL świadczyłaby o doskonałej 

znajomości naszego rynku motoryzacyjnego i zalet tych samochodów  . 

Oferując nasze usługi jesteśmy przekonani o naszej długoletniej i owocnej współpracy. 

*Zdjęcia zawarte w ogłoszeniu są zdjęciami poglądowymi


