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OPEL Movano Furgon FWD Eur6DRL L3H2(2.3 BiTurbo 136KM Euro6d-temp DRL Start&Stop MT6) 

102521-010



Strona 2 

Zamieszczone zdjęcie jest jedynie poglądowe. Oferowany produkt może różnić się od prezentowanego. 

Opis 

8 (L1) lub 10 (L2 i L3) punktów mocowania ładunku w podłodze (niedostępne z ANY) 

Automatyczne światła i czujnik deszczu 

Elektryczne szyby przód 

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami 

Filtr cząstek stałych 

Filtr przeciwpyłkowy 

Kołpaki piasty 

Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera 

Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza 

Panel boczny bez okna z lewej strony 

Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy 

Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą) 

Podwójne siedzenie pasażera 

Przesuwane drzwi bez okna z prawej strony 

Radio 15 USB + tuner radia cyfrowego DAB (zawiera BlueTooth, gniazdo USB, zintegrowany 
wyświetlacz, 2 głośniki 15W) 

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

Ścianka bez okna oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego 

Światła LED do jazdy dziennej 

Tylne drzwi bez przeszklenia, kąt otwarcia do 180 stopni (niedostępne z HMF) 

Zamek centralny z 3-funkcyjnym kluczykiem do selektywnego zamykania drzwi 

Zawieszenie przód i tył o konstrukcji redukującej przechyły nadwozia spowodowane obciążeniem 
ładunkiem 

Zbiornik paliwa 80 litrów 
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Cena katalogowa samochodu brutto: 146 390,00 zł 

Opis Cena 

Kolory nadwozia 

biały – Polar 
0,00 zł 

Tapicerka 

tkanina, Pulse 
0,00 zł 

Akcesoria 

Fotel kierowcy komfortowy z regulacją lędzwiową 
300,00 zł 

Pakiety opcji 

Pakiet Klimatyzacji Plus (niedostępny z TAVX) 

 Klimatyzacja manualna z przodu

 Czujniki parkowania z tyłu

 Tempomat z ogranicznikiem prędkości

4 800,00 zł 

Pakiet Wygodnej Pracy (niedostępny z TAVX) 

 Elektryczne szyby przednie jednoimpulsowe dla kierowcy

 Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera

 Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze
składanym oparciem środkowym tworzącym stolik 

 Wysuwany stolik oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera (wystąpi tylko z AJ3)

 Zamykany schowek w środkowej części kokpitu (wystąpi tylko z AJ3)

1 350,00 zł 

4 dodatkowe punkty mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej na każdej ze ścian 400,00 zł 

Cena wyposażenia dodatkowego brutto 6 850,00 zł 
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Podsumowanie oferty 

Netto Brutto 

Cena katalogowa wraz z wyposażeniem dodatkowym 124 585,36 zł 153 240,00 zł 

Rabat kwotowy 36 740,00 zł 

Cena po rabacie 94 715,44 zł 116 500,00 zł 

Uwagi do oferty: 
Oferta ważna do momentu sprzedaży samochodów. 




