
Opel

TWÓJ OPEL COMBO LIFE
Twój numer konfiguracji 1DF3E6F9-0000-0000-0000-000000000000

Kalkulacja ceny

Essentia L1 Life 1.5 Diesel 75 kW / 102 KM Start/Stop
(MT5)

82850,00 zł

Kolor: Srebrny - Quartz 2400,00 zł

Tapicerka: Tapicerka "Mistral Gray", materiałowa
ciemnoszara

0,00 zł

Opcje
Koła aluminiowe 16"

1800,00 zł

1800,00 zł

Cena katalogowa (*) 87050,00 zł

Discount Gross 0,00 zł

Total Vehicle Prices incl. Discount 87050,00 zł

Klasa efektywności energetycznej +)

Emisja CO2 (WLTP), cykl mieszany
141.0 g / km
Zużycie paliwa (WLTP), cykl mieszany
5.4 l / 100km



Wyposażenie

Nadwozie

Drzwi prawe przesuwane, z uchylnym oknem
(CVD) Std

Drzwi tylne, dwuskrzydłowe asymetryczne,
przeszklone (J1X) Std

Elektrycznie sterowane i podgrzewane
lusterka zewnętrzne (DXK) Std

Klamki zewnętrzne czarne (D72) Std

Listwy boczne czarne (B87) Std

Obudowy lusterek zewnętrznych, czarne
(DPK) Std

Osłony szyn prowadzących drzwi
przesuwnych w kolorze nadwozia (17H) Std

Przednie reflektory halogenowe (T4A) Std

Przednie szyby sterowane elektrycznie (A55) Std

Szyby stałe na wysokości przestrzeni
bagażowej / trzeciego rzędu (AOL) Std

Uchylne okno z lewej strony na wysokości
drugiego rzędu (CVA) Std

Zderzak przedni w kolorze czarnym (VH6) Std

Zderzak tylny w kolorze czarnym (VJG) Std

Wnętrze

Automatyczny włącznik świateł (czujnik
oświetlenia) (T83) Std

Fotel kierowcy: regulacja wzdłużna,
pochylenia oparcia, wysokości (A2V) Std

Fotel pasażera: brak podłokietnika (A57) Std

Fotel pasażera: regulacja wzdłużna,
pochylenia oparcia (A7E) Std

Fotele przednie standardowe (A51) Std



Fotele przednie standardowe (A51) Std

Klamki wewnętrzne czarne (E3J) Std

Koło kierownicy z tworzywa sztucznego (N54) Std

Nawiewy dla drugiego rzędu siedzeń (C35) Std

Przednie zagłówki z regulacją wysokości
(AJC) Std

System wentylacji i ogrzewania (brak
klimatyzacji) (C42) Std

Tylna kanapa składana w proporcji 60/40 z
trzema mocowaniami IsoFix (AMG) Std

Wersja 5-miejscowa (ZP5) Std

Syst. informacyjne

4 głośniki (UW4) Std

Kolorowy wyświetlacz graficzny 3.5" (UDD) Std

Przyciski sterowania w kierownicy (UC3) Std

Radio (wyświetlacz monochromatyczny,
Bluetooth, USB) (IO7) Std

Bezpieczeństwo

Czujniki zapięcia pasów w pierwszym i
drugim rzędzie siedzeń (UH5) Std

Dwa kluczyki w tym jeden składany (KTM) Std

Hamulec postojowy mechaniczny (J69) Std

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

Ostrzeganie przed potencjalną kolizją oraz
automatyczne hamowanie (UGN) Std

Poduszki powietrzne czołowe i boczne
kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne
kurtynowe dla pierwszego i drugiego rzędu
(AY2)

Std

Przednie pasy z napinaczami (A69) Std

Rozpoznawanie znaków ograniczenia
prędkości (UVX) Std

System kontroli stabilności ESP (FX3) Std



System kontroli stabilności ESP (FX3) Std

System monitorujący ciśnienie w oponach
(UJO) Std

System wykrywania zmęczenia kierowcy
(AHM) Std

Tempomat elektroniczny z ogranicznikiem
prędkości (K33) Std

Układ utrzymywania pojazdu w pasie ruchu
(UHX) Std

Koła

Zestaw naprawczy (KTI) Std

Koła aluminiowe 16”

Koła aluminiowe 16" (RRZ) 1800,00 zł

(*) 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.


