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32 301 99 99
bdc@kanclerz.com.pl

Opel Corsa Edition 1,2 75KM MT5
S&S

Cena: 68900

zł 75500 zł

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Opel

Model pojazdu

Corsa

Wersja
Rocznik
Rodzaj paliwa

Edition 1,2 75KM MT5
S&S
2022
Benzyna

Pojemność
Moc
Skrzynia biegów
Kolor
Numer

1.2
56 kW / 75 km
Manualna
Biały
0010YFKY

Opis samochodu
DOSTĘPNE OD RĘKI Z GWARANCJĄ CENY!!!
• Czujnik deszczu
• Komputer pokładowy
• Zestaw naprawczy do opon
• Fotele przednie komfortowe
• Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe
• Lampki do czytania z przodu oraz mikrofon zestawu głośnomówiącego
• Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym Negra
• Gniazdo 12V z przodu
• Zewnętrzna listwa okienna czarna
• Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
• Ręczne poziomowanie reﬂektorów
• Koła aluminiowe 16"
• Funkcja jednoimpulsowego sterowania szybami przednimi
• Przełącznik w schowku dezaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla przedniego
fotela pasażera
• Przyciski sterowania na kierownicy
• Elektrycznie sterowane szyby przednie
• Zestaw narzędzi
• Opony 195/55 R16 87H
• Ręczny hamulec postojowy
• Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40
• Pakiet „Style"
• Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• Wyświetlacz pomiędzy wskaźnikami, kolorowy
• System Multimedia
• Antilock Brake System
• Układ stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach
• Szyby boczne absorbujące promieniowanie słoneczne
• Światło przeciwmgielne z tyłu
• Pakiet NCAP
• Automatyczna funkcja ogranicznika prędkości
• Środkowa konsola z uchwytem na kubek
• Kamera przednia – system rozpoznawania znaków drogowych i wykrywania pieszych
• Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)
• Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia)
• System wykrywania zmęczenia kierowcy
• Szyba przednia absorbująca promieniowanie słoneczne
• Nawiewy układu wentylacji i ogrzewania na tylne siedzenia
• Klimatyzacja sterowana manualnie
• Klamki wewnętrzne drzwi chromowane
• Tylne zawieszenie – belka skrętna
• Listwy ozdobne w kolorze srebrnym
• 1 kluczyk składany z pilotem oraz 1 kluczyk nieskładany
• Exhaust System, heavy duty
• Światła do jazdy dziennej, halogenowe
• Układ ostrzegania przed kolizją
• Układ ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z układem utrzymania na
pasie ruchu
• System automatycznego hamowania przy niskich prędkościach
• Wskaźnik zużycia oleju
• 6 głośników
• Panele pod podwoziem
• Evaporative System EURO 6 Emissions
• Insulation acoustical Package
• Konsola środkowa bez podłokietnika
• Tylny uchwyt na napoje
• Filtr zanieczyszczeń powietrza
• Funkcja wykrywania pieszych z przodu
• System Multimedia
• Koła aluminiowe 16", 8-ramienne srebrne + Opony 195/55 R16 SL 87H
• Trzecie światło Stop, wysoko umieszczone
• Spoiler tylny lakierowany na czarno

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Ultradźwiękowe czujniki parkowania z tyłu
• Pakiet Dobrej
Widoczności
• Pokryta skórą kierownica z przyciskami sterowania
• Podgrzewane fotele przednie
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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ODPOWIEM NA TWOJE PYTANIA

Weronika Jesionek
tel. 668 845 793
tel. 32 301 99 99
email: w.jesionek@kanclerz.com.pl
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