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Opel Mokka GS Line, 1.2 Turbo, 74
kW / 100 KM, Start/Stop

Cena: 103350

zł 105350 zł

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Opel

Model pojazdu

Mokka

Wersja

GS Line, 1.2 Turbo, 74
kW / 100 KM,
Start/Stop

Rocznik

2022

Rodzaj paliwa

Benzyna

Pojemność
Moc

1.2
74 kW / 100 km

Skrzynia biegów

Manualna

Kolor

Czerwony

Numer

0047YDLK

Opis samochodu
WYPOSAŻENIE
Dodatkowy rabat 3000 zł za ﬁnansowanie w Opel Finance. Program Pakiet serwisowy Flexcare 2+3/100 000 km w cenie
samochodu. Zapytaj sprzedawcę o dodatkowy rabat dla grup zawodowych.
Czujnik deszczu
Zestaw naprawczy do opon
Zewnętrzna listwa okienna czarna
Ręczne poziomowanie reﬂektorów przednich
Ultradźwiękowe czujniki parkowania z tyłu
Reﬂektory przeciwmgielne
Przyciemniana szyba tylna oraz boczne tylne
Zdalnie sterowany centralny zamek
Drugi kluczyk składany
Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R
Prędkościomierz (kilometry)
Światła do jazdy dziennej LED
Mechaniczne blokowanie kolumny kierownicy
Kieszeń w tylnej części oparcia fotela pasażera
Asystent świateł drogowych

Tempomat
Podłokietnik ze schowkiem między fotelami
przednimi
Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego
Antena dachowa
Lusterko wewnętrzne światłoczułe
Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
Aluminiowe nakładki na pedały
System monitorowania ciśnienia w oponach
Klimatyzacja sterowana elektronicznie,
jednostrefowa
System Start&Stop
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch
płaszczyznach
Gniazdo USB
2 wejścia USB na tylnej części konsoli centralnej
Światła tylne w technologii LED
System ABS, hamulce tarczowe przód 15", tył 14"

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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Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed
otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz
Pakiet Bezpieczeństwa
Suspension System Ride, Handling
Pakiet Dobrej Widoczności
Środkowa konsola z uchwytem na kubek
Front Wheel Drive
Nawiewy układu wentylacji i ogrzewania na tylne
siedzenia
Tylne zawieszenie – belka skrętna
Układ ostrzegania przed niezamierzoną zmianą
pasa ruchu z układem utrzymania na pasie ruchu
Reﬂektory LED ze światłami do jazdy dziennej w
technologii LED i asystentem świateł drogowych
Wyświetlacz cyfrowy wskaźników kierowcy, 8”
kolorowy
Reﬂektory Eco LED
Funkcja wykrywania pieszych z przodu
Funkcja projekcji smartfona na ekranie systemu
mulimedialnego (Android Auto, Apple CarPlay)
Pakiet wizualny Black
Kolorowy ekran dotykowy 7"
Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie,
podgrzewane, składane manualnie
Kieszenie w tylnej części oparć foteli przednich
Koła aluminiowe 17”, czarne
Koła aluminiowe 17”, czarne + Opony, 215/60 R17
Pakiet siedzeń PODSTAWOWY

Cena: 103350

zł 105350 zł

Panoramiczna kamera cofania
Zestaw narzędzi
Czarny dach
Pakiet Parking
Kamera przednia – system rozpoznawania znaków
drogowych i wykrywania pieszych
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach
(wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)
Chassis equipment front strut asm
Pokryta skórą kierownica z przyciskami sterowania
System automatycznego hamowania przy niskich
prędkościach
Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej czerwone
Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach
(wzdłużną, wysokości, pochylenia oparcia)
System Multimedia
Zawieszenie o charakterystyce sportowej
Zestaw 6 głośników
Podsuﬁtka w kolorze czarnym - oba lusterka w
osłonie przeciwsłonecznej z oświetleniem LED
System Multimedia z łączami Bluetooth®, USB i
tunerem cyfrowym DAB
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera, poduszki boczne w tylnym rzędzie oraz
kurtynowe poduszki w obu rzędach
Schowek pod podłogą przestrzeni bagażowej
215/60R17 96H; Class A+
Spojler tylny lakierowany na czarno

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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