
Madalina Bojescu
0727300383
Ofert  pentru 0001WG0B 

Opel Crossland X 5 u i 1.2 130CP Enjoy 
SPECIFICA II TEHNICE 

Combustibil Benzin
Nr. cilindri 3
Capacitate cilindric 1199 cm3
Putere maxim 130 CP
Cuplu maxim 230 Nm
Consum Urban 6.2 l/100km
Consum Extra urban 4.6 l/100km
Consum Combinat 5.2 l/100km
Emisii reduse EURO6
Emisie CO2 117 g/km
Accelera ie 0-100 km/h 9.9 sec
Vitez  maxim 201 km/h

Capacitate portbagaj cu panou acoperire 410-520
Transmisie manual  cu 6 viteze
În l ime 1605 mm
Lungime 4212 mm
Ampatament 2604 mm
L ime (cu/f r  oglinzi) 1976 / 1765 mm
Ecartament (fa /spate) 1513 / 1491 mm
În l imea bagajului 728 mm
Mas  proprie incl. ofer 1174 - 1319 kg
Sarcin  util 516 - 53 kg
Greutate maxim  admis 1690 - 1840 kg

DOT RI STANDARD (selec ie)

Aer conditionat cu filtru de habitaclu
Airbag-uri frontale i laterale, fa ; airbag-uri de tip "cortin " fa  i spate
Asisten  la pornirea în pant  (HSA)
Avertizare centur  de siguran  pasager fa
Blocare manual  u i spate (protec ie copii)
Cheie pliabil
Computer de bord
Control de stabilitate electronic (ESP)
Cruise Control cu limitator de vitez
Eleron spate
Faruri halogen
Geamuri ac ionate electric fa  i spate
Gril  frontal  cu bar  cromat
Indicator de avertizare centur  de siguran  ofer
Jante din o el, 6.5 J x 16, capac argintiu
Lumini diurne LED

L mpi de lectur  pentru pasagerii din fa
Oglinzi exterioare electrice, incalzite, in culoarea caroseriei
Parbriz atermic
Plafonier  pentru pasagerii din spate
Radio 4.0 IntelliLink, display color 7" cu touchscreen (6 difuzoare, Afi are 
informa ii în bord, Comenzi sistem audio pe volan, Conectivitate USB)
Scaun ofer reglabil pe 4 direc ii
Servodirec ie asistat  electric
Sistem Start/Stop
Sistem de asistenta parasire band
Sistem de avertizare centuri de siguran  spate
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri
Tapi erie stofa "Peanut", Jet black
Volan din poliuretan, cu ornament cromat în 3 spi e
Volan reglabil pe în l ime i adâncime

DOT RI OP IONALE (pre urile includ TVA)

+ [GDS] Vopsea metalizat , True Blue - 400.00  
+ [CJ2] Climatizare electronic  dou  zone - 300.00  
+ [CWX] Pachet Lumini si vizibilitate - 150.00   ([D6I] Parasolare cu oglinzi iluminate; [DD8] Oglind  retrovizoare electrocromat ; [TR0] Plafonier  cu 
l mpi de lectura pentru pasagerii din spate; [TTW] Control automat faruri cu func ie de detectare a tunelurilor; [CE1] Senzor de ploaie) 
+ [CWG] Pachet de Iarn  - 300.00   ([KA1] Scaune fa  cu înc lzire; [N34] Volan în 3 spi e îmbr cat în piele; [UVD] Volan înc lzit; [UC3] Comenzi 
sistem audio pe volan) 
+ [CXG] Pachet camera mers inapoi - 410.00   ([UVC] Camer  de mers înapoi, pentru asistenta la parcare; [UD5] Asistent parcare, fa  i spate) 
+ [D05] Cotier  pentru ofer - 100.00  
+ [RV0] Roata rezerva temporara 16 x 3.5 - 65.00  

PRE  DE LIST  
F R  TVA

13 042,25 
CU TVA

15 520,28 

PRE  CONFIGURARE 
F R  TVA

14 491,83 
CU TVA

17 245,28 

REDUCERE 
F R  TVA

1 448,97 
CU TVA

1 724,28 

PRE  OFERT  
F R  TVA

13 042,86 
CU TVA

15 521,00 

Termen de livrare: Imediat! 

Oferta valabila 3 zile. 


