Radacini Motors
David Andreea

0727735429

Opel Grandland X 5 u i 1.2 130CP Enjoy S/S
SPECIFICA II TEHNICE
Combustibil

Benzin

Norma emisii

Euro 6

Putere

130 CP

Transmisie

manual , 6 viteze

Start/Stop

Da

Volumul portbagaj

514 l

Tractiune

fa

Lungime

4477 mm

În l ime

1609 mm

Ampatament

Latime (cu/fara oglinzi)
Ecartament (fa

2675 mm

2098 / 1856 mm

/spate)

1595 / 1610 mm

Greutate maxim admis

2020 kg

Mas proprie

1350 kg

DOT RI STANDARD
Aer conditionat
Asisten la pornirea în pant (HSA)
Avertizare centur de siguran pasager fa
Computer de bord
Control de stabilitate electronic (ESP)
Cotier central fa cu spa iu depozitare si sistem de glisare
Cruise Control cu limitator de vitez
Disc frontal si spate 16", ABS
Faruri halogen
Frân de parcare ac ionat electric
Indicator de avertizare centur de siguran
ofer
Jante din aliaj, 7.0 J x 17, Design 5 spite duble, Argintii
Oglinzi exterioare electrice, incalzite, in culoarea caroseriei
Pachet Tehnologic ecoTEC

Plafonier pentru pasagerii din spate
Puncte de fixare a plasei de siguran
Radio R 4.0 IntelliLink, display color 7" cu touchscreen (Comenzi sistem

audio pe volan, Sistem cu 6 difuzoare premium)
Servodirec ie asistat electric
Sistem de avertizare centuri de siguran spate
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri
Stopuri spate LED
Suport pentru pahare
Tapi erie Stof Formula, Jet Black (Scaune fa confort, Scaun ofer reglabil
pe 4 direc ii)
Volan reglabil pe în l ime i adâncime
terg tor lunet
Garan ie: 24 de luni f r limit de kilometri
Asisten rutier : 12 luni f r limit de kilometri

DOT RI OP IONALE (pre urile op iunilor includ TVA)
+ [G4I] Vopsea metalizat , Argintiu Quartz - 530.00 Euro
+ [RUP] Roat

rezerv

dimensiuni reduse, o el - 130.00 Euro

+ [LPLA] Pachet Enjoy Plus - 750.00 Euro
[CWX] Pachet lumini si vizibilitate

[N34] Volan piele cu ornament argintiu
[DI2] Jaluzele gemuri spate (rulouri)

[CJ2] Climatizare electronic dual zone
[PS6] Sistem de alarm
[1RL] Priz 230 V

+ [T3U] Proiectoare de cea

- 185.00 Euro

+ [2EX] Pachet tehnologie Park and Go - 400.00 Euro

[DXJ] Oglinzi exterioare electrice, incalzite, in culoarea caroseriei
[UD5] Asistent parcare, fa

i spate

PRE DE LIST
F R

PRE CONFIGURARE

TVA

F R

TVA

REDUCERE
F R

TVA

PRE OFERT
F R

TVA

17 025,21 Euro

18 701,68 Euro

2 651,26 Euro

16 050,42 Euro

CU TVA

CU TVA

CU TVA

CU TVA

20 260,00 Euro

22 255,00 Euro

Termen de livrare: DIN STOC / PRET CU PROGRAMUL REMAT - 17.700 EURO CU TVA
Data ofertei: 28/02/2019 OFERT

VALABIL

PÂN

LA: duminicã 03 martie 2019

3 155,00 Euro

19 100,00 Euro

Oferta finala poate fi supusa unor termene si conditii, in limita stocului disponibil. Aceasta lista nu are valoare contractuala. Orice modificari privind preturile sau variantele de echipare se pot face
fara notificare prealabila. Pentru oferta completa, informatii actualizate si informarea asupra cursului de schimb RON/EUR va rugam sa va adresati consilierului dumneavoastra de vanzari Opel.
Compania î i rezerv dreptul de a modifica în orice moment specifica iile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influen a valorile indicate. Toate valorile men ionate se refer la modelul de
baz UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant i emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflat în vigoare), luând în

considerare masa autovehiculului în stare de func ionare, a a cum este specificat în regulament. Prezen a unor echipamente suplimentare i a dot rilor op ionale din fabric poate avea ca efect

ob inerea unor valori mai ridicate decât cifrele men ionate pentru consum i emisii de CO2. Consumul de carburant i emisiile de CO2 nu se refer la un autovehicul anume i nu fac parte dintr-o

ofert . Acestea sunt furnizate exclusiv pentru compara ia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite fa

de consumul real de carburant ob inut în condi ii reale de conducere,

consum care este influen at în mare m sur de stilul de conducere i condi iile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot cre te greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol i, în

unele cazuri, sarcina admis pe pun i, precum i masa total admis a autovehiculului i pot reduce masele admise de remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime i la
cre terea timpului de accelerare. Valorile referitoare la performan ele de conducere iau în considerare un ofer cu greutatea de 75 kg i o înc rc tur de 125 kg.

