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Opel Grandland Business Edition
130 KM MT6

Cena: 122799

zł 137800 zł

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Opel

Model pojazdu

Grandland

Wersja

Business Edition 130
KM MT6

Rocznik

2022

Rodzaj paliwa

Benzyna

Pojemność
Moc

1
97 kW / 130 km

Skrzynia biegów
Kolor
Numer

Manualna
Biały
0011XZ1Y

Opis samochodu
Wyposażenie dodatkowe:
Przyciemniana szyba tylna oraz boczne
Układ IntelliGrip ułatwiający jazdę po
Pakiet Zimowy 1
Pakiet Gniazdek 2
Gniazdko 12 V w
Gniazdko zasilania
przedziale
230V w konsoli
bagażowym
środkowej

Pakiet Parkuj i Jedź 1 (2EX)
Kamera cofania
System
automatycznego
parkowania
Automatyczne sterowanie wiatami drogowymi
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

tylne
wymagających nawierzchniach
Wyposażenie:
Pakiet NCAP
System Aktywnego
System wykrywania
Hamowania
zmęczenia kierowcy
Układ ostrzegania
przed niezamierzoną
zmianą pasa ruchu z
układem utrzymania
na pasie ruchu (UHX)
Pakiet Zimowy 1
Elektryczne
Oparcie tylnej kanapy
odmrażanie przedniej dzielone i składane
szyby (C50)
Podgrzewana
Podgrzewane fotele
kierownica
przednie
Elektryczne szyby przód i tył
Lusterka boczne podgrzewane, sterowane i składane
elektrycznie, z podświetleniem podłoża

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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Przyciemniana szyba tylna oraz boczne tylne
Reﬂektory przeciwmgielne
Zewnętrzna listwa okienna czarna
Fotele przednie komfortowe
Fotel kierowcy z
Fotel pasażera z
regulacją w sześciu
regulacją w sześciu
kierunkach (regulacja kierunkach (regulacja
nachylenia oparcia,
nachylenia oparcia,
wzdłużna, wysokości) wzdłużna, wysokości)
Lusterko wewnętrzne światłoczułe
Oświetlenie do czytania z tyłu
(C70) Oświetlenie
Podłokietnik ze schowkiem między fotelami przednimi
Uchwyt na napoje w
konsoli środkowej
Przesłona słoneczna kierowcy z kieszeni i lusterkiem
podświetlanym
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch
płaszczyznach
Syst. informacyjne
Sterowanie systemem multimedialnym w kierownicy

kierowcy, Bluetooth, audio-streaming, projekcja
telefonu, przekazywanie komend do telefonu, 1 USB z
przodu
Tuner radia
cyfrowego
DAB/DAB+/DMB-R
Czujnik zapicia pasów na fotelu kierowcy Czujnik
zapięcia pasów na fotelu pasażera
Dezaktywacja poduszki pasażera przedniej i bocznej
Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
Napinacz pasów bezpieczeństwa kierowcy
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera, poduszki kurtynowe
System wspomagania ruszania na pochyłościach
Układ IntelliGrip ułatwiający jazd po wymagających
nawierzchniach
Felgi aluminiowe 18",
pi ramion,
antracytowe (RQJ) (+
Opony 225/55R18
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Reﬂektory Eco LED
Wycieraczka tylnej szyby
Światła tylne w technologii LED
Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa,
z automatycznym czujnikiem recyrkulacji

Oświetlenie bagażnika
Pasywne zagłówki foteli przednich
Pokryta skórą kierownica z przyciskami sterowania
Przełącznik w schowku dezaktywujący czołową
poduszkę powietrzną dla przedniego fotela pasażera
System automatycznego sterowania oświetleniem
Komputer pokładowy
System Multimedia
6 głośników
System Multimedia
(IO5) 7" kolorowy
ekran dotykowy
systemu
multimedialnego, 7"
ekran kolorowy
wyświetlacza
Czujnik deszczu

Antena dachowa

Czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie
Drugi kluczyk składany
Elektryczny hamulec postojowy
Przednia kamera rozpoznająca znaki drogowe
System monitorowania ciśnienia w oponach
Tempomat
Układ ostrzegania o pojedzie w martwym polu

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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wielosezonowe)
Układ stabilizacji toru jazdy ESP z układem
wspomagania ruszania na pochyłościach

Zestaw naprawczy do opon
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Zaczepy i-Size do fotelika dziecięcego na siedzeniu
pasażera
Uchwyty ISOFIX na
skrajnych tylnych
siedzeniach

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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