CASA AUTO LETCANI
Sebastian Ancuta
Consultant Vânzări
0731770135
[0095WK8T] Opel Combo Van XIAE Enjoy FWD 1,2 110CP S/S
SPECIFICAȚII TEHNICE
Combustibil

Benzină

Nr. cilindri

3

Putere maximă

110CP

Sistem Start/Stop

Da

Tractiune

față

Normă emisie

Euro 6.3

Cuplu maxim

205 Nm

Transmisie

Manuală, 6 viteze

Capacitate cilindrică

1199 cm3

Capacitatea rezervorului de carburant

50 l

Sarcina maxima a remorcii, fara frane

600 kg

Sarcina maxima a remorcii, cu frane (panta 12%)

1000-1500 kg

Volum pentru bagaje/incarcatura

3,9

Lungime spaţiu încărcare cu bancheta spate

3440 mm

rabatată
Înălţime

1812-1860 mm

Ampatament

2975 mm

Lungime spaţiu încărcare până la bancheta

2131 mm

spate

Distanta intre contraaripi

1229 mm

Lungime spaţiu încărcare

1877 mm

Ecartament (faţă/spate)

1553 / 1567 mm

Lăţime (cu/fără oglinzi)

2107 / 1848 mm

Lungime

4753 mm

Greutate maximă admisă

2355–2400 kg

Masă proprie incl. şofer

DOTĂRI STANDARD

(selecție)

Airbag frontal şofer
Ajustare scaun sofer pe 6 directii
Bara de protectie fata, neagra
Bara de protectie spate, neagra
Control automat al farurilor
Control de stabilitate electronic (ESP)
Cruise control cu limitator de viteza
Entry Radio (RD6) cu bluetooth si USB
Faruri halogen
Jante, 6.5 J x 16, Half wheel cover

DOTĂRI OPȚIONALE

1477–1505 kg

Kit de reparare anvelope
Locuri pentru sofer si copilot
Panouri laterale protectoare
Parasolare fără oglinzi
Passenger seat w/o armrest
Perete despărţitor
Suport lombar sofer, reglabil pe 2 directii
Usa din spate fara fereastra
Încălzitor de bază cu filtru de particule și odorizant

(prețurile includ TVA)

+ [G2O] Vopsea nemetalizată, White Jade - 0 €
+ [TAUI] Tapițerie din stofa, Mistral Gray - 0.00 €
+ [AK5] Airbag pasager si sofer - 180,00 €
+ [C60] AC manual - 500,00 €

PREȚ DE LISTĂ

PREȚ CONFIGURARE

REDUCERE

PREȚ OFERTĂ

FĂRĂ TVA

FĂRĂ TVA

FĂRĂ TVA

FĂRĂ TVA

14537.82 €

15109.24 €

3304.20 €

11805.04 €

CU TVA

CU TVA

CU TVA

CU TVA

17300.00 €

17980.00 €

Termen de livrare: aprox 3 luni
Data ofertei: 06/04/2020; Ofertă valabilă până la: joi 09 aprilie 2020

3932.00 €

14048.00 €

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.

