
Opel

TWÓJ OPEL CROSSLAND X SUV
Twój numer konfiguracji 1AC5A191-0000-0000-0000-000000000000

Kalkulacja ceny

Enjoy SUV 1.5 Diesel 75 kW / 102KM Start/Stop (MT6) 82750,00 zł

Kolor: Niebieski – True 2400,00 zł

Tapicerka: Tapicerka materiałowa łączona Florey, czarna
(Fotele AGR)

3100,00 zł

Opcje
Fotele AGR kierowcy i pasażera

0,00 zł

Gniazdko elektryczne 12V dostępne dla pasażerów tylnej
kanapy

0,00 zł

0,00 zł

Cena katalogowa (*) 88250,00 zł

Discount Gross 0,00 zł

Total Vehicle Prices incl. Discount 88250,00 zł

Klasa efektywności energetycznej +++)

Emisja CO2 (NEDC), cykl mieszany
105.0 g / km



Zużycie paliwa (NEDC), cykl mieszany
4.0 l / 100km

Wyposażenie

Pakiety opcji

Fotele AGR kierowcy i pasażera (SRY) 0,00 zł

Elektryczna regulacja podparcia odcinka
lędźwiowego kręgosłupa w fotelu pasażera
(4 kierunki) (AVU)

Elektryczna regulacja podparcia odcinka
lędźwiowego kręgosłupa w fotelu kierowcy
(4 kierunki) (AVK)

Fotel kierowcy z regulacją 8-kierunkową
(przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia,
nachylenie siedziska) (AH4)

Fotel pasażera z regulacja 8-kierunkową
(przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia,
nachylenie siedziska) (A53)

Regulacja długości siedziska fotela kierowcy
(AHC)

Regulacja długości siedziska fotela
pasażera (AHF)

Kieszenie z tyłu oparć foteli przednich (EBI)

Nadwozie

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia (D75) Std

Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
(D7O) Std

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia,
elektrycznie sterowane i podgrzewane (DXK) Std

Reflektory halogenowe (T4A) Std

Ręczne poziomowanie reflektorów przednich
(TR6) Std

Zewnętrzna listwa okienna czarna (MDB) Std



Światła do jazdy dziennej LED (T3S) Std

Wnętrze

Filtr przeciwpyłkowy z pochłaniaczem
zapachów (KRH) Std

Funkcja jednoimpulsowego sterowania
szybami przednimi (AXG) Std

Elektrycznie sterowana szyba przednia po
stronie pasażera (AEF)

Gniazdko elektryczne 12V dostępne dla
pasażerów tylnej kanapy (KC7) 0,00 zł

Gniazdko zasilania 12V w konsoli środkowej
(KD4) Std

Kierownica z tworzywa sztucznego ze srebrną
listwą (N52) Std

Nawiewy powietrza w drugim rzędzie siedzeń
(KCL) Std

Otwarty schowek w konsoli środkowej (D55) Std

Pasywne zagłówki foteli przednich (AJC) Std

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch
płaszczyznach (N37) Std

System automatycznego sterowania
oświetleniem (T83) Std

Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40 z
mocowaniem fotelika ISOFIX (A64) Std

Klimatyzacja sterowana ręcznie (C67) Std

Syst. informacyjne

Komputer pokładowy (U68) Std

System Multimedia z łączami Bluetooth®,
USB, AUX-in (IOA)
6 głośników, kolorowy ekran dotykowy
7”, system obsługi komend głosowych
przez smartfon

Std

Gniazdo USB (USR)

Przyciski sterowania radiem w kierownicy



yc s ste o a a ad e e o cy
(UC3)

6 głośników (UW6)

Antena dachowa (U91)

Wyświetlacz segmentowy między
wskaźnikami, monochromatyczny (UDB) Std

Bezpieczeństwo

Czujnik zapięcia pasów na fotelu kierowcy
(UHG) Std

Elektryczne wspomaganie układu
kierowniczego (NJ1) Std

Główny kluczyk składany, zapasowy kluczyk
standardowy (KTM) Std

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

Std

Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed
otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz (NCH) Std

Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z
podwójnymi napinaczami (A69) Std

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

Sygnał dźwiękowy jednotonowy (U04) Std

System wspomagania ruszania na
pochyłościach (KB5) Std

Tempomat (K33) Std

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu
oraz napinacze dla dwóch skrajnych siedzeń
(SBK)

Std

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie
pasa ruchu (UFL) Std

Układ stabilizacji toru jazdy ESP z układem
wspomagania ruszania na pochyłościach
(FX3)

Std

Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera
(UHH) Std

Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie
Std
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(UH5)
Std

System monitorowania ciśnienia w oponach
(UJO) Std

Koła

Zestaw naprawczy do opon z kompresorem
(KTI) Std

Koła stalowe 16”

Koła stalowe 6.5x16" (CWAB) Std

Opony 195/60 R16 89H o obniżonym oporze
toczenia (Q3O)

Kolor dachu

Dach i obudowy lusterek zewnętrznych
identyczne z kolorem nadwozia (NTO) Std

(*) Ceny zawarte w Konfiguratorze są rekomendowanymi cenami katalogowymi brutto, zawierającymi opłatę za transport
samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Ceny te mają charakter
informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dane zawarte w Konfiguratorze są aktualne
na dzień ich publikacji. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie
sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel. Konfigurator prezentuje część dostępnych modeli i opcji wyposażenia. Pełnych
informacji na temat dostępności prezentowanych modeli, wyposażenia, opcji dodatkowych oraz aktualnych cen detalicznych
udzielają Dealerzy marki Opel.


