Opel Movano Nowy model! na stanie!!

Opel Movano
Nr oferty: 100481
226 500 PLN

184 377 PLN

Zyskujesz: 42 123 PLN
(61) 610 41 10

Dane techniczne
MarkaOpel
ModelMovano
Rodzaj samochoduciężarowy
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Rodzaj nadwoziaplandeka
Ilość drzwi5 drzwi
Typ silnikadiesel
Moc140 KM
Skrzynia biegówmanualna
Rok produkcji2022
Przebieg0 km
Kolorbiały
Pojemność2199 cm

3

Napęd2WD
Kraj pochodzenia
StanNowy

Opis
Autoryzowany dealer OPEL WESTMOTOR ma do zaoferowania dla Państwa
samochód Opel Movano Furgon L3 zabudowa międzynarodowa. Zapraszamy
do zapoznania się z ofertą.

Pojazd dostępny

Model: Nowy Opel Movano Furgon L3 zabudowa Międzynarodowa.
Silnik: Diesel 2.2 Diesel 140KM
Kolor: Biały
Rok produkcji 2022.
Cena katalogowa: 214528 zł brutto
Cena promocyjna: 184377 zł brutto. Cena ważna przy zakupie na firmę, pod
warunkiem finansowania i ubezpieczenia przez dział finansowy Opel
Westmotor.
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Lusterka boczne o polu widzenia 2,35m
Fotel kierowcy amortyzowany
Półka nad głową kierowcy i pasażera
Zawieszenie tylne wzmocnione do zabudów ciężkich, resor dwupiórowy; tylko
do pojazdów o masie własnej wraz z zabudową minimum 2400kg; zamawiać
po konsultacji z firmą zabudowującą
Pakiet wyposażenia Edition
Tapicerka materiałowa Darko czarna; fotel kierowcy z podłokietnikiem,
regulacją wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia, lędźwiową, szufladą pod
fotelem; ławka 2-osobowa ze stolikiem do pisania po złożeniu oparcia i
podłokietnikiem
Klimatyzacja manualna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej
Radio Multimedia (Radio cyfrowe DAB, odtwarzacz MP3, kolorowy dotykowy
ekran LCD 5", 4 głośniki, zestaw głośnomówiący bluetooth, sterowanie z
kierownicy)
Zagłówki przednich foteli pełne, wypełnione pianką
Zamykany schowek w desce rozdzielczej + uchwyt na smartfon
Gniazdo USB
Ławka pasażera 2-osobowa ze stolikiem do pisania po złożeniu oparcia
Wiązka elektryczna do konwersji
Zabudowa Międzynarodowa
Długość 4840 mm
Szerokość 2280 mm
Wysokość 2300-2600 mm (regulacja)
Kabina sypialna górna (kurnik)
Ogrzewanie postojowe z programatorem
Burtofirana lewa
zbiorik na wodę
skrzynia narzędziowa 80l
Osłony antyrowerowe.
Zasłony kabiny
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Możliwość przedłużenia gwarancji nawet do 5 lat w atrakcyjnej cenie!
Promocyjne pakiety ubezpieczeń OC/AC/NNW na cały rok.
Oferujemy korzystne formy finansowania - leasing, kredyt.
Przyjmujemy w rozliczenie samochody wszystkich marek!
Przyjedź,zostaw stare auto i wyjedź swoim nowym Oplem.
O szczegóły prosimy pytać w salonie.
Serdecznie zapraszamy!
AUTORYZOWANY DEALER OPEL WESTMOTOR
UL. Głogowska 444
60-002 Poznań
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.
Dane zawarte na stronie podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie
stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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