Opel Astra Enjoy, B 1.4 NEL, 88 kW / 120 KM - Vozilo na zalogi

1. stran od 2

OPEL ASTRA ENJOY, B 1.4 NEL, 88
KW / 120 KM
◾

Barva: Magnetic srebrna

◾

Moč: 88kW / 120KM

◾

Menjalnik: ročni menjalnik

◾

Tip goriva : Bencin

◾

Število vrat: 5

◾

Tip karoserije: Sports Tourer

Nadaljnji tehnični podatki
◾

Oblazinjenost: Oblazinjenje iz
blaga Waga, Jet črna

◾

AVTOHIŠA KOLMANIČ & Co. d.o.o.
◾

Povprečna poraba: 6.3 liter/100
km

Avtomobilska ulica 12 2000 Maribor
02/450 29 10

emisija CO2 : 147 g/km
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Opcije
◾

Usnjen 3-kraki volanski obroč

◾

Asistenca za speljevanje na strmini

◾

Kratka strešna antena

◾

Ohišji zunanjih vzvratnih ogledal v

◾

Sredinski 3-točkovni varnostni pas,
zadaj

◾

Aktivna prednja vzglavnika
nastavljiva v 2 smeri

barvi vozila

◾

ISOFIX sistem zadaj

◾

Paket kabinske osvetlitve

◾

Nastavljiv sovoznikov sedež v 2

◾

Strešni nosilci, črni

◾

6 zvočnikov

◾

Električni pomik prednjih stekel

◾

Grafični informacijski zaslon

◾

Zategovalnik varnostnega pasu za

◾

Potovalni računalnik

◾

Meglenka, zadaj

◾

Priključek USB

◾

Halogenski žarometi

◾

Kontrola za radio na volanu

◾

Prednji meglenki

◾

Sprednji in zadnji disk, ABS, 15

◾

Elektronski program stabilnosti

◾

smeri

prednja sedeža

palcev

(ESP)

◾

Sredinski vzglavnik zadaj

Elektronska dvopodročna klimatska

◾

Ročno nastavljiv voznikov sedež v 4
smeri

naprava
◾

Udobna prednja sedeža

◾

Enota sprednja vodoravna obesa

◾

Sredinska talna konzola z drsnim

◾

Zatemnjeno vetrobransko steklo

naslonom za roke

◾

Zatemnjena zadnja stekla

◾

Sistem IntelliLink

◾

Radio CD 450 B. T.

◾

EU oprema

◾

Sistem za nadzor tlaka v

◾

Volanski obroč s sistemom

◾

pnevmatikah

zaklepanja

◾

Dnevne luči

Opozorilnik za nepripet voznikov in

◾

Nastavljivo notranje vzvratno
ogledalo

sovoznikov varnostni pas
◾

Opozorilnik za nepripet voznikov in

◾

◾
◾
◾

Vratne obloge v Dolomite pearl light
barvi

sovoznikov pas
Instrumentalni informacijski zaslon

◾

5 sedežev

(enobarvni grafični)

◾

Obseg frekvence 433 Mhz

Višje nameščena sredinska zavorna

◾

Merilnik hitrosti v kilometrih

luč

◾

Bralni lučki zadaj z osvetljenimi
stikali

Ročna nastavitev višine snopa
žarometov

◾

Električna vtičnica, dodatna oprema

◾

Dodaten smernik

◾

Zunanje kljuke vrat v barvi vozila

◾

Električni progresivni servo

◾

Senčnika z osvetljenim ogledalom

ojačevalnik

◾

Bralni lučki spredaj

Po višini in globini nastavljiv

◾

Rolo prtljažnega prostora

volanski obroč

◾

Zadnji sedeži preklopni in deljivi v

◾
◾

Kromirana zunanja obroba stranskih
oken v črni barvi

◾

Ogrevalna šoba za potnike zadaj

◾

Regulator hitrosti

◾

Ogrevani zunanji ogledali z

razmerju 40 : 60
◾

Sedežno oblazinjenje jet black črna

električnim nastavljanjem in
preklopom
◾

Črna podlaga merilnikov s
prosojnimi obrobami

◾

Stikalo za izklop prednjih in
stranskih zračnih varnostnih blazin
za sovoznika

◾

Brisalec zadnjega stekla z
intervalnim delovanjem

◾

Prednji in stranski zračni varnostni
blazini ter zračni varnostni zavesi za
voznika in sovoznika

Skrij

Oprema za doplačilo
◾

Dnevne LED luči

◾

Električna parkirna zavora

◾

Paket Enjoy Plus

◾

16-palčno jekleno rezervno platišče

Pravna izjava
Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Dostopnost opreme in stopenj opreme preverite pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Vse informacije o
morebitnih spremembah modelov so vam na voljo pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Vsi podatki so informativne narave in za njihovo točnost ne odgovarjamo.
Nekatere slike vsebujejo dodatno opremo, ki ni vključena v standardni dobavi. Prikazana dodatna oprema vam je na voljo ob doplačilu. Prikazane barve prikazujejo
približen odtenek resničnega barvnega tona. Razpoložljivost, tehnične lastnosti in oprema naših vozil, so lahko različne od države do države. Pred naročilom pri
pooblaščenem trgovcu z vozili Opel preverite, ali je posamezni model na voljo.
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