ANTARA – již od 589.900 Kč*

CENÍKOVÉ A AKČNÍ CENY
VÝBAVA

Ceník platí od 1. 4. 2016

MOTOR

PALIVO

PŘEVODOVKA

CENÍKOVÁ CENA

SLEVA

AKČNÍ CENA

2.0 CDTI (125kW/170k) 4x2

nafta

6st. automatická

699.900

80.000

619.900

Enjoy

2.0 CDTI (125kW/170k) 4x4 Start/Stop

nafta

6st. manuální

709.900

80.000

629.900

Cosmo

2.0 CDTI (125kW/170k) 4x4 Start/Stop

nafta

6st. manuální

749.900

100.000

649.900

* platí při využití vybraných finančních produktů Opel Finance

Se sadou Enjoy Plus 4x4 (palubní počítač, grafický informační displej, parkovací asistent (senzory vpředu a vzadu), tempomat,
ráfky z lehkých slitin 18“ x 7,0 s pneumatikami 235/55 R18) zvýhodnění 100.000 Kč

STANDARDNÍ VÝBAVA
Enjoy
ESP se systémem stabilizace přívěsu
Audiosystém CD 40 se 7 reproduktory,
CD a MP3 přehrávačem a USB konektorem
Ovládání audiosystému na volantu
Univerzální handsfree sada s Bluetooth
Automatická dvouzónová klimatizace
Alarm
Čelní, boční a hlavové airbagy
Varování nezapnutých bezpečnostních pásů vpředu
Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
Přední mlhové světlomety
Elektrické ovládání předních a zadních oken
Zatmavená boční a zadní okna
Elektrická parkovací brzda
Volant potažený kůží

Cosmo
Výškově a podélně nastavitelný volant
Přední loketní opěrka
Vyhřívaná přední sedadla (pouze 4x4)
Čalounění kombinací kůže/látka
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Úložná zásuvka pod sedadlem spolujezdce
Dálkové ovládaní centrálního zamykání
Sklopný klíč
Dělená zadní sedadla 40/60
ISOFIX
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
17“ ráfky z lehkých slitin
Kryt zavazadlového prostoru
Střešní ližiny

navíc k výbavě Enjoy
Palubní počítač
Parkovací asistent (senzory vpředu a vzadu)
Tempomat
Termoreflexní čelní sklo
Dešťový senzor
Kožené čalounění
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 8 směrech
Chromované vnější kliky dveří
Podsvícené kryty prahů
18“ ráfky z lehkých slitin

OPEL FINANCE
Financování 50 : 50 – při podpisu smlouvy uhradíte 50 % pořizovací ceny vozu a zbývající polovinu, bez navýšení, v jediné splátce za rok
Financování Třetinky – při podpisu smlouvy uhradíte třetinu pořizovací ceny vozu, za rok uhradíte druhou třetinu a za 2 roky poslední třetinu
Financování s nízkým úrokem
Více informací o nabídce financování získáte u vašeho prodejce Opel.

OPEL POJIŠTĚNÍ
Povinné ručení a havarijní pojištění jen za 2,69 % z ceny vozu
0% spoluúčast při opravách škod v autorizovaných servisech Opel
Rozsáhlé asistenční služby na území České republiky i ve zbytku Evropy
Úrazové pojištění přepravovaných osob na částku 1 000 000 Kč zdarma

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV
Kód

Název sady

Výbava

Enjoy

Cosmo

Enjoy Plus sada 4x2

palubní počítač, tempomat, parkovací asistent (senzory vpředu a vzadu)

19.600

–

OBZ

Enjoy Plus sada 4x4

palubní počítač, tempomat, parkovací asistent (senzory vpředu a vzadu), ráfky z lehkých slitin 18" x 7,0
s pneumatikami 235/55 R18

41.900

–

OIV

Cosmo komfortní sada

xenonové světlomety s vysokotlakými ostřikovači, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou,
elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, sklopné opěradlo spolujezdce, ráfky
z lehkých slitin 19" s pneumatikami 235/50 R19

–

27.200

OLV

Cosmo komfortní sada 2

xenonové světlomety s vysokotlakými ostřikovači, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou,
elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickou clonou, sklopné
opěradlo spolujezdce

–

19.000

Enjoy

Cosmo
4.000

OEY

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Kód

EXTERIÉR

T3X

Automatické rozsvícení světel po nastartovaní (celodenní svícení)

4.000

T4F

Xenonové světlomety s vysokotlakými ostřikovači

22.000

–

CF5

Elektricky ovládané střešní okno

26.200

26.200

XZRY

Základní střešní nosič

3.900

3.900

XZRX

Odnímatelné tažné zařízení – nelze objednat s FlexFix nosičem

21.000

21.000

Metalická barva

13.900

13.900

Kód

INTERIÉR

Enjoy

Cosmo

TAFH

Kožené čalounění Mondial, Jet Black, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 8 směrech

47.200

0

TAFI

Kožené čalounění Mondial, Light Titanium, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 8 směrech

47.200

0

TAFK

Kožené čalounění Mondial, Saddle Brown, sedadlo řidiče elektricky nastavitelné v 8 směrech

47.200

0

TALC

Kožené čalounění Mondial, Morello Red včetně zadního střešního spoileru

–

13.200

A99

9M2 / MI2

Uzamykatelná schránka před spolujezdcem

1.400

1.400

XZRZ

Velurové koberečky

4.200

4.200

XZXA

Gumové koberečky

3.900

3.900

Enjoy

Cosmo

Kód

INFOZÁBAVA

U2Q

Digitální tuner DAB/DAB+/DMB-R

5.200

5.200

UFZ

Navigační systém Touch & Connect – dotyková obrazovka, Bluetooth, USB, TMC

20.700

20.700

Enjoy

Cosmo

Kód

PNEUMATIKY A RÁFKY

RSX

18" x 7,0 ráfky z lehkých slitin s pneumatikami 235/55 R18 (pouze pro 4x4)

RU9

Dojezdové rezervní kolo 155/90 R16 (v Enjoy pouze pro 4x2)

23.100



900

900

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY A ASISTENCE – pro podrobnější informace navštivte www.opel.cz
ZDARMA

5 let záruka BASIC (záruka na 5 let/150 000 km pro motor, převodovku a rozvodovku a navíc plná Opel asistence na 5 let)
Popis ( standardní výbava, – není možné objednat, 0 volitelné, F fleet)

Váš prodejce
Informace jsou aktuální k 1. 4. 2016.
Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Podrobné informace o vozidlech, jejich výbavě a příslušenství vám poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel. Za případné chyby neručíme a vyhrazujeme si právo změny cen a specifikací vozidel bez předcházejícího upozornění. Všechny ceny
jsou uvedené v Kč s DPH a platí od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016 nebo do vyprodání skladových zásob. Opel Southeast Europe LLC.
Na vozy Opel se vztahuje dvouletá zákonná záruka a dále tříletá smluvní záruka Opel ve spolupráci se společností CG Car Garantie Versicherungs-AG.
Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz
Kombinovaná spotřeba 6,4–7,0 l/100 km; emise CO2 168–185 g/km.

