
Opel Movano Furgon L2H2 FWD 2.3 BiTurbo 136KM Euro6d-temp RLM MT6 DMC 3500kg
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DELTA Plus Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 18

41-500 Chorzów

tel.: 32 346 346 6

Sprzedawca:
Numer oferty:

2020-03-24Data obowiązywania:

Data oferty: 2020-03-24

Adresat oferty:

 mylease

oferta dla mylease 

 

TEL: ; 

2298Pojemność: 135Moc (KM):

MT6Skrzynia biegów: DIESELRodzaj paliwa:

2020Rok produkcji:

Tapicerka: tkanina, Pulse 0,00

Lakier: biały - Polar, lakier bazowy 0,00

Wyposażenie dodatkowe

Pakiet Klimatyzacja PlusLPF4 4 800,00

Tempomat z ogranicznikiem prędkościK34 0,00

Klimatyzacja manualna z przoduC60 0,00

Czujniki parkowania z tyłuUD7 0,00

Pakiet Wygodnej Pracy (niedostępny z TAVX)XZ49 1 350,00

Zamykany schowek w środkowej części kokpitu (wystąpi tylko z AJ3)B9J 0,00

Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażeraBA3 0,00

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

ASY 0,00

Elektryczne szyby przednie jednoimpulsowe dla kierowcyAXG 0,00

Wysuwany stolik oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera (wystąpi tylko z AJ3)VB0 0,00

L2H2 DMC 3500kg FWDXZ14 133 440,00

Wyposażenie standardowe
2L4 Radio 15 USB (zawiera BlueTooth, gniazdo USB,

zintegrowany wyświetlacz, 2 głośniki 15W)

5VR Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej
pasażera

A32 Elektryczne szyby przód A51 Siedzenie kierowcy regulowane w 6 kierunkach
(przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia) z
podłokietnikiem

AE0 Podwójne siedzenie pasażera AJ3 Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy

AX6 Ścianka bez okna oddzielająca przedział pasażerski
od ładunkowego

BSJ Przesuwane drzwi bez okna z prawej strony

BTC Panel boczny bez okna z lewej strony C41 Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza

CE1 Automatyczne światła i czujnik deszczu CTG 8 (L1) lub 10 (L2 i L3) punktów mocowania ładunku
w podłodze (niedostępne z ANY)

DJ8 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami

FE0 Zawieszenie przód i tył o konstrukcji redukującej
przechyły nadwozia spowodowane obciążeniem
ładunkiem

J1W Tylne drzwi bez przeszklenia, kąt otwarcia do 180
stopni (niedostępne z HMF)

K13 Filtr cząstek stałych

NH1 Zbiornik paliwa 80 litrów P34 Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą)

P91 Kołpaki piasty T7E Światła LED do jazdy dziennej

UTJ/CLB Zamek centralny z 3-funkcyjnym kluczykiem do
selektywnego zamykania drzwi

X101 System stabilizacji toru jazdy ESP

X102 Po 1 punkcie mocowania ładunku w dolnej części
tylnych słupków

X103 Lusterko wsteczne (tylko, gdy domówiona
przeszklona przegroda i przeszklone drzwi tylne)

X104 Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie X105 Szerokość między nadkolami 1.380 mm
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X106 Wysokość tylnego otworu załadunkowego 1.820 mm X107 Szerokość tylnego otworu załadunkowego 1.577 mm

X108 Wysokość bocznego otworu załadunkowego 1.780 mm X109 Szerokość bocznego otworu załadunkowego 1.270 mm
(nie dotyczy L1)

X110 Schowki: kieszeń na mapę, zamykany schowek i
kieszeń na 2 litrową butelkę w drzwiach, otwarta
półka na dokumenty A4 na górze kokpitu, schowek na
rękawiczki, schowek powyżej niego, uchwyty na
kubki kierowcy i pasażera, 2 półki centralne

X111 Język wyświetlacza polski

X112 2 wieszaki na ubrania na słupku B, wieszak na
pełnej przegrodzie

X113 Półki nad głowami kierowcy i pasażera

X114 Komputer pokładowy XR5 Filtr przeciwpyłkowy
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Cena katalogowa z opcjami netto 113 487,80 zł

Wysokość upustu netto 33 987,80 zł

Cena samochodu netto dla klienta 79 500,00 zł

Akcesoria dodatkowe:

Dywaniki 0,00 zł

Cena samochodu z dodatkowym wyposażeniem netto 79 500,00 zł

* Podana cena samochodu nie zawiera kosztu ubezpieczenia komunikacyjnego. 

Warunki gwarancji

Gwarancja mechaniczna: 2 lata
Gwarancja na perforację nadwozia: 6 lat 
Opel Assistance: 1 rok 
Pierwszy przegląd: 40 tys. km lub 2 lata

Jop Adam

+48 601 427 405

a.jop@deltaplus.pl

41-500 Chorzów, Al. Wojska Polskiego 18

Specjalista ds. sprzedaży:

Telefon:

Adres email:

Salon:

Chorzów Al. Wojska Polskiego 18, tel.32 346 346 6, godziny otwarcia salonu :pn-pt: 9.00-19.00; sob 9.00-14.0

Zapraszamy na stronę  http://www.deltaplus.pl/

- Pakiet Ubezpieczenia Komunikacyjnego PZU (OC, AC, NW, Assistance Polska i Europa).                                                                                            -

Wydłużona Gwarancja Opel FLEXCARE na 3, 4 lub 5 rok eksploatacji.                                                                                                                           -

Finansowanie: Opel Leasing, Opel Kredyt, Free2Move Lease.                                                                                                                                           

                                                

Dodatkowe usługi oferowane przez 
DELTA Plus Sp. z o.o.
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BROSZURA INFORMACYJNA DLA KONSUMENTÓW
SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW

1. Dane identyfikacyjne Sprzedawcy:
DELTA Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzów przy Al. Wojska Polskiego 18; 41-500 Chorzów zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w , pod numerem  , o kapitale zakładowym w wysokości  PLN, numer NIP: PL6272394424, 
numer REGON: 008061171, numer telefonu 32 346 346 6.

2. Sposób porozumiewania się ze Sprzedawcą.
Wszelkie informacje handlowe oraz związane z przedmiotem umowy i samym zawarciem umowy Sprzedawca udziela osobiście lub za pośrednictwem 
osób przez siebie zatrudnionych, w formie ustnej i pisemnej, jak również za pośrednictwem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, 
tj. za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres Sprzedawcy: INFORMACJA@DELTAPLUS.PL lub telefonicznie, pod numerem 32 
346 346 6.

3. Sposób spełnienia świadczenia.
Odbiór pojazdu następuje w salonie Sprzedawcy lub w przypadkach indywidualnie uzgodnionych w innym miejscu. Konsument dokonuje odbioru 
osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika. Sprzedawca przygotuje pojazd do odbioru na zadaszonej powierzchni (w przypadku 
odbioru pojazdu w Salonie Dealera marki Opel), w sposób umożliwiający dokonanie przez Konsumenta sprawdzenia jakości, kompletności oraz 
funkcjonowania głównych mechanizmów i podzespołów.

4. Termin spełnienia świadczenia.
Termin spełnienia świadczenia jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Konsumentem. Okres oczekiwania na pojazd jest zróżnicowany i 
uzależniony do specyfikacji technicznej oraz wymagań co do wyposażenia określonych przez Konsumenta. W przypadku zawarcia Umowy 
Przedwstępnej Kupujący zobowiązany jest do zawarcia Umowy Przyrzeczonej (Umowy Sprzedaży) i dokonania odbioru zamówionego samochodu w 
ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Dealera wezwania do jej zawarcia.
Wezwanie do zawarcia Umowy Sprzedaży nastąpi pisemnie listem poleconym lub za pośrednictwem korespondencji e-mailem lub telefonicznie, na 
adres/numer wskazany przez Konsumenta. Za datę wezwania do zawarcia Umowy Sprzedaży listem poleconym rozumie się dzień doręczenia go 
Zamawiającemu. Za datę wezwania do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem korespondencji e-mail uważa się dzień wprowadzenia do 
systemu komputerowego, chyba, że Sprzedający otrzymał z adresu Konsumenta informację zwrotną o zapoznaniu się z treścią maila (autoresponder). 
Za datę wezwania do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem telefonu, uważa się dzień zarejestrowanego przez Sprzedawcę przekazania 
Konsumentowi wezwania.

5. Procedura Reklamacyjna
Jeżeli podczas odbioru pojazdu Konsument stwierdzi rozbieżności w stosunku do zamówionego pojazdu lub widoczne uszkodzenia, zostaną one 
opisane w protokole reklamacyjnym sporządzonym w obecności Sprzedawcy lub jego pracownika.
Jeżeli przyczyna reklamacji ujawni się po dokonaniu odbioru pojazdu Konsument powinien  poinformować o niej Sprzedawcę. Zawiadomienie 
Sprzedawcy (reklamacja) winno być złożone przez osobę uprawnioną w formie pisemnej, elektronicznej (na adres e-mail wskazany w pkt. 2 powyżej) 
lub ustnej, przy czym ze zgłoszenia reklamacji w formie ustnej należy sporządzić  protokół. Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną, traktuje 
się jak niewniesioną. Reklamacja powinna zawierać:

1) datę sporządzenia reklamacji;
2) imię i nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej
reklamację;
3) przedmiot oraz uzasadnienie reklamacji;
4) wskazanie żądania Konsumenta;
5) datę i miejsce zakupu pojazdu;
6) numer VIN pojazdu;
7) wykaz załączonych dokumentów;

8) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
Konsument powinien dostarczyć pojazd do Sprzedawcy, w terminie ustalonym ze Sprzedawcą, celem dokonania weryfikacji zasadności reklamacji. Za 
datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.Termin udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację wynosi 
14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość świadczenia.
Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta za wady rzeczy na zasadach szczegółowo określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121).

7. Usługi posprzedażne.
Sprzedający świadczy odpłatne i nieodpłatne usługi posprzedażne, wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów, w zakresie serwisu blacharsko 
– lakierniczego i mechanicznego. Cena usługi uzależniona jest od zakresu i rodzaju czynności obsługowej, a także modelu pojazdu. 

8. Gwarancja.
Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji handlowej na zakupiony fabrycznie nowy pojazd, z zastrzeżeniem, że dla modelu Ampera okres 
gwarancji wynosi 8 lat lub ograniczony jest do 160000 km zależnie, co nastąpi wcześniej. 
Sprzedawca udziela 12 letniej gwarancji handlowej na perforację korozyjną nadwozia, z zastrzeżeniem, że dla modelu Combo okres ten wynosi 8 lat; a 
dla modelu Movano 6 lat. W przypadku przeróbek nadwozia zatwierdzonych przez Sprzedawcę, gwarancja na perforację korozyjną nadwozia 
obowiązuje przez okres 3 lat od daty dokonania przeróbek, lecz nie dłużej niż okres gwarancji na perforację korozyjną nadwozia.
Gwarancja obowiązuje od daty odbioru fabrycznie nowego pojazdu przez Konsumenta lub jego pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi 
wcześniej. 
Zobowiązania gwarancyjne ograniczone są wyłącznie do nieodpłatnej naprawy lub wymiany części pojazdu przez Sprzedawcę lub Autoryzowany 
Serwis Opel, zgodnie z wyborem Sprzedawcy lub Autoryzowanego Serwisu Opel. Naprawa lub wymiana niesprawnych części zostaje przeprowadzona 
przez Autoryzowany Serwis, do którego pojazd został dostarczony, bez opłat za części i robociznę. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać 
wyłącznie za okazaniem „Książeczki serwisowej i gwarancyjnej” z potwierdzeniem wykonanych przeglądów oraz międzynarodowym świadectwem 
gwarancji wypełnionym i podpisanym przez osobę upoważnioną z Autoryzowanego Serwisu Opla. 
Okresowe czynności serwisowe i konserwacyjne nie są objęte gwarancją. Normalne zużycie wszelkich podzespołów jest wyłączone z gwarancji.
Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane wyłącznie w Autoryzowanym Serwisie Obsługi. Adresy Autoryzowanych Serwisów Obsługi dostępne są 
u Sprzedawcy oraz na stronie www.opel.pl



Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Państwa dane osobowe i dane umowne (w tym Państwa nazwisko, adres, numer klienta, dane kontaktowe) zawarte w niniejszej

umowie oraz we wszelkich innych umowach i zamówieniach związanych z niniejszą umową (np. w umowach gwarancyjnych,

umowach leasingu, umowach finansowania) będą przez nas (jako wybranego przez Państwa Dealera marki Opel, działającego w

charakterze administratora danych) przetwarzane w celu realizacji tychże umów i zamówień.

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o artykuł 6 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

Państwa dane osobowe będą przechowywane dla realizacji wyżej wymienionych celów przez okres dziesięciu lat od rozwiązania

stosunku umownego.

Elementy danych oznaczone symbolem „*” są obowiązkowe i wymagane do zawarcia umowy. W związku z tym, są Państwo

zobowiązani do podania wspomnianych danych osobowych. W przypadku odmowy, zawarcie niniejszej umowy nie będzie możliwe.

Odbiorcy

Udostępniamy Państwa dane osobowe w powiązaniu z odpowiednimi danymi kontraktowymi, danymi dotyczącymi pojazdu, danymi

technicznymi części i akcesoriów oraz danymi serwisowymi, następującym odbiorcom i w poniższych celach: 

- Planowanie i produkcja pojazdu 

- Dostawa (pojazdów mechanicznych, części, itp)

- Zapewnienie ochrony cen

- Realizacja gwarancji

- Realizacja usługi pomocy drogowej

- Rozwiązywanie problemów, obsługa reklamacji i

wniosków, w szczególności przez biura obsługi

klienta Spółki Opel

- Udoskonalanie produktów i usług, kampanie

naprawcze, kampanie serwisowe

- Rejestrator danych / diagnostyka pokładowa –

analiza nieprawidłowego działania pojazdu,

doskonalenie produktu

- Zarządzanie programami motywacyjnymi opartymi

na sprzedaży / usługach, programami bonusowymi i

innymi programami pomiędzy Dealerami marki Opel

oraz firmą Opel, np. myBonus, program bonusowy

itp.

- Zarządzanie audytami dealerów i kontrolą

dokumentów

Dane Cele Odbiorcy

Imię, nazwisko, adres,

oraz - jeżeli jest to

wymagane – rok i

miesiąc urodzenia,

dane na temat

programów

motywacyjnych

opartych na

sprzedaży/usługach i

innych programów

opartych na

wypracowanej marży,

numer identyfikacyjny

pojazdu (VIN), kody

usterek

diagnostycznych oraz

powiązane z tym dane,

np. dane o zdarzeniach

pochodzące z jednostki

sterującej pojazdem

Opel Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 5, 02-675

Warszawa, Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz,

65423 Rüsselsheim am Main, Niemcy) i Peugeot SA

(PSA), Rueil Management Centre 7, rue Henri Ste

Claire Deville, 92563 Rueil-Malmaison, Francja. 

Opel Automobile GmbH oraz Opel Poland Sp. z o.o.

przekazują Państwa dane osobowe odpowiednim

podmiotom przetwarzającym, aby wspierać zarządzanie

celami wskazanymi powyżej.

Ponadto Opel Automobile GmbH oraz Opel Poland Sp.

z o.o. udostępniają Państwa dane osobowe

odpowiedniemu dostawcy usług IT (GM Holdings LLC,

Michigan, USA), który znajduje się poza Europejskim

Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w kraju

nieposiadającym odpowiedniego stopnia ochrony

danych. Nie istnieje decyzja Komisji Europejskiej

stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, istnieją

jednak odpowiednie zabezpieczenia - w tym przypadku

są to Standardowe Klauzule Umowne UE (SKU UE). W

celu uzyskania egzemplarza, prosimy o wysłanie

wiadomości e-mail na adres: privacyrights@opel.comDane identyfikacyjne i

kontaktowe (nazwisko*,

adres e-mail*; numer

telefonu, adres

pocztowy), numer

identyfikacyjny pojazdu

(VIN), numer

rejestracyjny / tablica

rejestracyjna

Wstępna rejestracja w myOpel Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz

65423 Rüsselsheim am Main, Niemcy) oraz  Opel

Poland Sp. z o.o., Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Dalszy odbiorca: patrz: wspomniany wyżej dostawca

usług IT (GM Holdings LLC, Michigan, USA) 

Dane identyfikacyjne i

kontaktowe (nazwisko*,

adres e-mail*; numer

telefonu, adres

pocztowy), numer

identyfikacyjny pojazdu

(VIN), numer

rejestracyjny / tablica

rejestracyjna

Wstępna rejestracja w OnStar OnStar Europe Ltd., Luton HG & Training Center,

Osborne Rd., Luton, Bedfordshire, LU1 3YT,

UK1-151-150, Wielka Brytania oraz 

Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423

Rüsselsheim am Main, Niemcy 

oraz 

Opel Poland Sp. z o.o., Wołoska 5, 02-675 Warszawa 

Dalszy odbiorca: patrz: wspomniany wyżej dostawca

usług IT (GM Holdings LLC, Michigan, USA) 

Numery identyfikacyjne

pojazdu (VIN), numery

tablic rejestracyjnych,

data pierwszej

rejestracji, marka,

model, wersja nadwozia

Świadczenie usług pomocy drogowej OEM w

Europie

ARC Europe S.A., Avenue des Olympiades 2, 1140

Evere, Belgia
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Nasze dane kontaktowe

Przysługujące Państwu prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do „bycia

zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 RODO oraz w przypadku

przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z obowiązującym prawem:

Należy pamiętać, że przysługujące Państwu prawa wymienione powyżej są ograniczone określonymi wymogami prawnymi i mogą być

przez nas realizowane wyłącznie z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

Na Państwa wniosek, możemy jako administrator zaktualizować Państwa dane osobowe w każdym czasie (np. w przypadku zmiany

Państwa adresu). Jeżeli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień, prosimy  o kontakt poniższymi drogami:  telefon:

32 346 346 6, e-mail: iod@deltaplus.pl

Inspektor/Pracownik

Krystyna Wal

Email: iod@deltaplus.pl

Tel.: 

Administrator danych:

 DELTA Plus Sp. z o.o.

Email: informacja@deltaplus.pl

Tel.: 32 346 346 6
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