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[clona] Opel Movano Chassis Cab 2.3 170CP L3 FWD SRW S/S 
SPECIFICAȚII TEHNICE 

Combustibil Diesel
Nr. cilindri 4
Capacitate cilindrică 2299 cm3
Putere maximă 170 CP
Cuplu maxim 380 Nm
Normă emisie EURO6

Viteză maximă 161 km/h
Consum Urban 7,8 l/100km
Consum Extra urban 7,2 l/100km
Consum Combinat 7,3 l/100km
Emisie CO2 196 g/km
Transmisie manuală cu 6 viteze

DOTĂRI STANDARD (selecție)

2.3 BITURBO 125 KW & Euro-6 DPF & MT CO2 Redus
Airbag șofer
Anvelope standard
Filtru de particule diesel
Filtru polen
Geamuri electrice față
Oglinda unghi mort
Perete despărţitor din oţel cu geam
Radio R15 BT USB

Roată de rezervă montată sub podea
Sistem Start/Stop
Sistem de emisii EU6
Sistem de suspensie FRT & RR, activ
Sistemul de reglarea a fortei de tractiune (ASR) & Control de stabilitate 
electronic (ESP)
Upgrade baterie (110AH fata de 95 AH)
Carosare

DOTĂRI OPȚIONALE (prețurile includ TVA)

+ [GNY] Vopsea nemetalizată, Mineral White - 0 € 
+ [TACR] Tapiţerie stofa Pulse - 0 €  ([3B8] Tapițerie textila; [82I] Culoare interior - Gri; [32X] Scaun in culoarea Carbunelui; [YK8] Steering Code - 
Tapițerie textila) 
+ [LPYT] Pachet pregătire Conversie - 750.00 €  ([C60] Aer condiționat; [DBE] Oglinzi exterioare cu brat lung) 
+ [NH7] Rezervor 105 lintri - 50.00 € 
+ [UNF] Cablu extins pentru conversii - 10.00 € 
+ [CE1] Faruri si stergatoare automate - 120,00 € 

PREȚ DE LISTĂ 
FĂRĂ TVA

22 764,71 €
CU TVA

27 090,00 €

PREȚ CONFIGURARE 
FĂRĂ TVA

23 546,22 €
CU TVA

28 020,00 €

REDUCERE 
FĂRĂ TVA

CU TVA

PREȚ OFERTĂ 
FĂRĂ TVA

CU TVA

Termen de livrare: imediat 

Data ofertei: 02/10/2019; Ofertă valabilă până la: sâmbătă 05 octombrie 2019 

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 îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment specificaţiile referitoare la motoare, ceea ce ar putea influenţa valorile indicate. Toate valorile menţionate se referă la modelul de bază 
UE cu echipare standard. Valorile privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 sunt determinate conform regulamentului CE nr. 715/2007 (în versiunea aflată în vigoare), luând în considerare 
masa autovehiculului în stare de funcţionare, aşa cum este specificat în regulament. Prezenţa unor echipamente suplimentare şi a dotărilor opţionale din fabrică poate avea ca efect obţinerea unor 
valori mai ridicate decât cifrele menţionate pentru consum şi emisii de CO2. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 nu se referă la un autovehicul anume şi nu fac parte dintr-o ofertă. Acestea 
sunt furnizate exclusiv pentru comparaţia între diferite variante de autovehicule dar pot fi diferite faţă de consumul real de carburant obţinut în condiţii reale de conducere, consum care este 
influenţat în mare măsură de stilul de conducere şi condiţiile de utilizare. Echipamentele suplimentare pot creşte greutatea autovehiculului atunci când acesta este gol şi, în unele cazuri, sarcina 
admisă pe punţi, precum şi masa totală admisă a autovehiculului şi pot reduce masele admise de remorcare. Acest lucru ar putea duce la reducerea vitezei maxime şi la creşterea timpului de 
accelerare. Valorile referitoare la performanţele de conducere iau în considerare un şofer cu greutatea de 75 kg şi o încărcătură de 125 kg.

5 350,42 €

6 367,00 €

18 058,00 €

21 490,00 €




