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Opel Crossland Edition, 1.2 61 kW /
83 KM, S/S

Cena: 86100

zł 91100 zł

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Opel

Model pojazdu

Crossland

Wersja

Edition, 1.2 61 kW / 83
KM, S/S

Rocznik

2022

Rodzaj paliwa

Benzyna

Pojemność
Moc

1.2
61 kW / 83 km

Skrzynia biegów

Manualna

Kolor

Inny kolor

Numer

0099YDF1

Opis samochodu
Czujnik deszczu
Zestaw naprawczy do opon
Elektrycznie sterowane szyby tylne

Komputer pokładowy
Napinacz pasów bezpieczeństwa kierowcy
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa na tylnym
środkowym siedzeniu
Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz
Nawiewy powietrza w drugim rzędzie siedzeń
poduszki kurtynowe
Zewnętrzna listwa okienna czarna
Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
Ręczne poziomowanie reﬂektorów przednich
Antena dachowa
System wspomagania ruszania na pochyłościach
Przesłona słoneczna kierowcy z kieszenią i
lusterkiem podświetlanym
Lusterko wewnętrzne światłoczułe
Napinacze pasów bezpieczeństwa z tyłu
Spojler tylny
Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
Ultradźwiękowe czujniki parkowania z przodu i z
Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie
tyłu
Czujnik zapięcia pasów na fotelu kierowcy
Kamera cofania
Lampka w podsuﬁtce (przód)
System monitorowania ciśnienia w oponach
Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R
System Start&Stop
Prędkościomierz (kilometry)
6 głośników
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Tempomat
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch
Czujnik zapięcia pasów na fotelu pasażera
płaszczyznach
Środkowy zagłówek z tyłu
Światła do jazdy dziennej LED
Gniazdo USB
Elektrycznie sterowana szyba przednia po stronie
pasażera
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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Sygnał dźwiękowy jednotonowy
Equipment European Union Countries
Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed
otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz
System ABS, hamulce tarczowe przód i tył 14"
Przyciski sterowania na kierownicy
Zestaw narzędzi
Wyświetlacz segmentowy między wskaźnikami,
monochromatyczny
Układ stabilizacji toru jazdy ESP z układem
wspomagania ruszania na pochyłościach
Opel Badging
Klimatyzacja sterowana manualnie
Automatyczne sterowanie światłami drogowymi
Otwarty schowek w konsoli środkowej
Zestaw wskaźników w kolorze czarnym z
podświetlanymi elementami
Reﬂektory AFL LED
Brak napisu na bocznej listwie ochronnej
Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości
Reﬂektory Eco LED
Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, nachylenia
oparcia, wysokości
Koła stalowe 16"
Koła stalowe strukturalne 16" + Opony 195/60 R16
89H o obniżonym oporze toczenia
Opony 195/60 R16
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Asm. front horizontal suspension
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia,
elektrycznie sterowane i podgrzewane
Osłona chłodnicy z chromowaną listwą ozdobną
Funkcja jednoimpulsowego sterowania szybami
przednimi
Dwa kluczyki w tym jeden składany
Kierownica pokryta skórą z metalicznym
elementem ozdobnym
System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB,
AUX-in
Szyby boczne absorbujące promieniowanie
słoneczne
Szyba przednia absorbująca promieniowanie
słoneczne
Evaporative System EURO 6 Emissions
Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40 z
mocowaniem fotelika ISOFIX
Osłony lusterek zewnętrznych lakierowane w
kolorze czarnym
Filtr przeciwpyłkowy z pochłaniaczem zapachów
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa
ruchu
Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, nachylenia
oparcia
Gniazdko elektryczne 12V z przodu
Przednia kamera - rozpoznawanie znaków
ograniczenia prędkości
Dodatkowe oświetlenie wnętrza kabiny, przód i tył
Kolor dachu identyczny z kolorem nadwozia
Edition

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Pakiet Dobrej Widoczności
Kamera cofania z czujnikami parkowania przód/tył

Przygotowanie do montażu koła zapasowego

ODPOWIEM NA TWOJE PYTANIA

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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