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Podsumowanie
2020.10.01

Nowa Corsa, 5-drzwiowa, Edition

1.2 55 kW / 75 KM Start/Stop-

5-biegowa manualna-

 
Cena podstawowa 58 450 zł

 
Wyposażenie dodatkowe 2 000 zł

 
Kolory, tapicerki i koła 2 000 zł
Tapicerka materiałowa Fresez, czarna 0 zł
Czerwony – Hot 2 000 zł
Koła stalowe 15"
Dach w kolorze nadwozia

 
Wyposażenie seryjne
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)
Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40
Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia)
Szyby tylne sterowane ręcznie
Elektrycznie sterowane szyby przednie
Szyba przednia absorbująca promieniowanie słoneczne
Środkowy zagłówek z tyłu
Zamek centralny sterowany zdalnie
Funkcja jednoimpulsowego sterowania szybami przednimi
Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe
Klimatyzacja sterowana ręcznie
Lampki do czytania z przodu oraz mikrofon zestawu głośnomówiącego
Przełącznik w schowku dezaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla przedniego fotela pasażera
Lusterko wewnętrzne
Konsola środkowa bez podłokietnika
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia
Klamki wewnętrzne drzwi chromowane
Listwy ozdobne w kolorze srebrnym
System Radio z łączami Bluetooth®, USB
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
System wspomagania ruszania na pochyłościach
Gniazdo 12V z przodu
Zestaw naprawczy do opon z kompresorem
Zewnętrzna listwa okienna czarna
Kierownica z tworzywa sztucznego
Dach w kolorze nadwozia
System automatycznego włączania/wyłączania oświetlenia
Komputer pokładowy
Przyciski sterowania radiem na kierownicy
Wyświetlacz pomiędzy wskaźnikami
Układ ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z układem utrzymania na pasie ruchu
System monitorowania ciśnienia w oponach



 
 

Mocowania ISOFIX do fotelika dziecięcego na tylnych, skrajnych miejscach tylnej kanapy
System wykrywania zmęczenia kierowcy
Automatyczna funkcja ogranicznika prędkości
Systemem automatycznego hamowania przy niskich prędkościach
System wykrywania pieszych z przodu
Kamera przednia – system rozpoznawania znaków drogowych i wykrywania pieszych
Nawiewy układu wentylacji i ogrzewania na tylne siedzenia
Filtr przeciwpyłkowy
Tylny uchwyt na napoje
4 głośniki
Opony 185/65 R15 88H
Światła do jazdy dziennej, halogenowe
Ręczne poziomowanie reflektorów przednich

 
Dodatki 0 zł

 
 

Razem: 60 450 zł

Zużycie paliwa, l / 100km: Faza niska 6,5–6,4, Faza średnia 5,3–5, Faza wysoka 4,8–4,5, Faza autostradowa 5,9–5,6, Cykl mieszany
5,5–5,3; Emisja CO, g / km: Faza niska 147–144, Faza średnia 119–113, Faza wysoka 108–102, Faza autostradowa 132–126, Cykl
mieszany 124–118

Powyższa informacja ma charakter przykładowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy
kredytu i jej warunki każdorazowo uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta i ostatecznych warunków umowy
dotyczących w szczególności długości okresu jej trwania, wysokości opłaty wstępnej. Przedstawiona kalkulacja oparta jest na cenie
cennikowej rekomendowanej przez Opel Poland.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.




