
Elegance 5-drzwiowa 1.2 74 kW / 100 KM Start/Stop (MT6) 
Pomarańczowy – Power, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Imagination, czarna 

 Kalkulacja ceny

 Elegance 5-drzwiowa 1.2 74 kW / 100 KM Start/Stop (MT6)   73590,00 zł

Kolor:  Pomarańczowy – Power   0,00 zł

Tapicerka:  Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Imagination, czarna   0,00 zł

 Opcje   2500,00 zł
Pakiet Parking Plus   2500,00 zł
Kolor dachu i obudowy lusterek zewnętrznych identyczny z kolorem nadwozia   0,00 zł

 Cena katalogowa (*)   76090,00 zł

Twój Opel Corsa

Cena sprzedaży: 76 090,00 zł

Samochód nowy, zarejestrowany na dealera. Bez przebiegu.

010522-003



 Wyposażenie

Pakiety opcji

Pakiet Dobrej Widoczności (CWX) Std

– Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu (TTW)

– Czujnik deszczu (CE1)

– Lusterko wewnętrzne światłoczułe (DD8)

Pakiet NCAP (XAGY) Std

– Automatyczna funkcja ogranicznika prędkości (ISA)

– Funkcja wykrywania pieszych z przodu (UKJ)

– Kamera przednia – system rozpoznawania znaków drogowych i wykrywania
pieszych (UVX)

– System automatycznego hamowania przy niskich prędkościach (UHY)

– System wykrywania zmęczenia kierowcy (AHM)

Pakiet Parking Plus (OLF)  2500,00 zł

– Elektrycznie składane lusterka boczne (DXH)

– Panoramiczna kamera cofania (UVP)

– Ultradźwiękowe czujniki parkowania z przodu i z tyłu (UD5)

Nadwozie

Klamka pokrywy tylnej w kolorze nadwozia (D91) Std

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia (D75) Std

Listwa w linii okien bocznych w kolorze srebrnym (MEO) Std

Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej w technologii LED i asystentem świateł
drogowych (OLK) 

Std

– Automatyczne sterowanie światłami drogowymi (TQ5)

– Reflektory Eco LED (T4L)

– Ręczne poziomowanie reflektorów przednich (TR6)

– Światła do jazdy dziennej LED (T3S)

Słupek B czarny, błyszczący (BXQ) Std

Tylny spojler dachowy ECO (D81) Std

Światła tylne żarowe (TR1) Std

Wnętrze

1 kluczyk składany z pilotem oraz 1 kluczyk nieskładany (KTQ) Std

Dodatkowe oświetlenie wnętrza (C93) Std

Elektrycznie sterowane szyby przednie (AEF) Std

Elektrycznie sterowane szyby tylne (AER) Std

Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) (A2U) Std

Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia) (A7G) Std

Fotele przednie komfortowe (A51) Std

Gniazdo 12V z przodu (KC5) Std

Kierownica pokryta skórą, spłaszczona u dołu (N35) Std

Klimatyzacja sterowana manualnie (C67) Std

– Nawiewy układu wentylacji i ogrzewania na tylne siedzenia (C35)

Lampki do czytania z przodu (C95) Std

Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera (DLV) Std

Oświetlenie bagażnika (U25) Std

Pasywne zagłówki foteli przednich (AJC) Std

Podłokietnik ze schowkiem między fotelami przednimi (DBU) Std

Przełącznik w schowku dezaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla przedniego fotela
pasażera (C99) 

Std

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach (N37) Std



Srebrne/szare elementy dekoracyjne deski rozdzielczej (IMI) Std

System Start&Stop (KL9) Std

Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40 (A64) Std

Zamek centralny sterowany zdalnie (AU3) Std

Środkowy zagłówek z tyłu (AQP) Std

Syst. informacyjne

Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania (XL8) Std

Kolorowy 7" wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy (UHS) Std

Komputer pokładowy (U68) Std

Przyciski sterowania na kierownicy (UC3) Std

Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R (U2Q) Std

System Multimedia (CR20) Std

– 6 głośników (UQ3)

– Antena dachowa (U91)

– Gniazdo USB (MCY)

Bezpieczeństwo

Czujnik zapięcia pasów na fotelu kierowcy (UHG) Std

Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera (UHH) Std

Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie (UH5) Std

Mechaniczne blokowanie kolumny kierownicy (ULX) Std

Mocowania ISOFIX do fotelika dziecięcego na tylnych, skrajnych miejscach tylnej kanapy (UQK) Std

Mocowanie fotelika na siedzeniu pasażera (AD4) Std

Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe (AYC) Std

Ręczny hamulec postojowy (J69) Std

System monitorowania ciśnienia w oponach (UJO) Std

System wspomagania ruszania na pochyłościach (KB5) Std

Tempomat z ogranicznikiem prędkości (K34) Std

Układ ostrzegania przed kolizją (UEU) Std

Układ ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z układem utrzymania na pasie
ruchu (UHX) 

Std

Koła

Zestaw naprawczy do opon (KTI) Std

Koła aluminiowe 16”

Koła aluminiowe 16", 4-ramienne podwójne, srebrne + opony (CWDL) Std

– Koła aluminiowe 16”, 4-ramienne srebrne (RW0)

– Opony 195/55 R16 87H (RI0)

Kolor dachu

Kolor dachu i obudowy lusterek zewnętrznych identyczny z kolorem nadwozia (NTO)  0,00 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty  handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.




