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Opel Combo Passenger (Life) 1.5 100CP Enjoy S/S 
SPECIFICA II TEHNICE 

Combustibil Diesel
Cilindree 1.499 cm3
Putere 100 CP

Transmisie manual , 5 viteze
Start/Stop Da
Tractiune fa

DOT RI STANDARD (selec ie)

Capac în culoarea caroseriei pentru ina u ii culisante laterale
Centuri de siguran  fa
Centuri de siguran , spate
Control automat al farurilor
Control de stabilitate electronic (ESP)
Door glove box, lower part of i/p
Driver & passenger airbag & seat side frt & roof side frt + rr
Entry Radio (RD6) cu bluetooth si USB
Heater duct, rr pass
Indicator mentinere banda de rulare
Kit de reparare anvelope
Lock maual child lock system

Lumbar support driver, manual, 2-way
Mirror frt sunshade, drv&pass, w mirror &cover
Pachetul pentru siguranta, var. 1 (Senzor pentru evitarea coliziunilor 
frontale, Indicator mentinere banda de rulare)
Recunoa tere indicatoare
Seat rear bench, 60/40 split back, folding
Senzor pentru evitarea coliziunilor frontale
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri
Tapiterie din stofa, Mistral Gray Uplevel
Garan ie: 24 de luni f r  limit  de kilometri
Asisten  rutier : 12 luni f r  limit  de kilometri
Aranjarea Scaunelor - 5 Pasageri

DOT RI OP IONALE (pre urile includ TVA)

+ [G2O] Vopsea nemetalizat , White Jade - 0 Euro
+ [AER] Window reg rear dr power operated, express up/down - 200 Euro
+ [AXG] Window reg drvr dr power operated, express up/down - 120 Euro
+ [AEF] Window reg pass dr power operated, express up/down - 0 Euro
+ [CVD] Parasolare cu oglinzi - 50,00 Euro
+ [CVE] Oglinzi exterioare electrice, incalzite - 200,00 Euro
+ [DT4] Pachet Fum tori (brichet  i scrumier ) - 15 Euro
+ [T3U] Proiectoare de cea  - 155 Euro
+ [UD7] Asisten  la parcarea cu spatele - 250 Euro
+ [RRY] Jante 16 X 6.5, J, otel, Design 1 - 0,00 Euro

PRE  DE LIST  
F R  TVA

15 000,00 Euro
CU TVA

17 850,00 Euro

PRE  CONFIGURARE 
F R  TVA

15 831,93 Euro
CU TVA

18 840,00 Euro

REDUCERE 
F R  TVA

1 900,00 Euro
CU TVA

2 261,00 Euro

PRE  OFERT  
F R  TVA

13 931,93 Euro
CU TVA

16 579,00 Euro

Termen de livrare: imediat 

Data ofertei: 17/12/2018  OFERT  VALABIL  PÂN  LA: joi 20 decembrie 2018 

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.


