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OPEL CORSA ENJOY, B 1.4I XEL +
PRETVORBA LPG, 66 KW / 90 KM
◾

Barva: Summit bela

◾

Moč: 66kW / 90KM

◾

Menjalnik: ročni menjalnik

◾

Tip goriva : LPG

◾

Število vrat: 5

◾

Tip karoserije: 5-vrat

Nadaljnji tehnični podatki
◾

AVTOHIŠA KOLMANIČ & Co. d.o.o.
Avtomobilska ulica 12 2000 Maribor

Oblazinjenost: Oblazinjenje iz

02/450 29 10

blaga Shimmer črna

Opcije
◾

Asistenca za speljevanje na strmini

◾

Sredinski vzglavnik zadaj

◾

Električni sistem za preprečevanje

◾

Razporeditev zadnjih sedežev

kraje in nepooblaščen vstop
◾

Kratka strešna antena

◾

Alarmna naprava

◾

Komplet za popravilo pnevmatik

◾

Tempomat

◾

Možnosti priprave za Evropo

◾

6 zvočnikov

◾

Potovalni računalnik

◾

Nastavitev višine snopa žarometov,

(zložljiva enotna zadnja klop ali
deljena zadnja klop 40/60)
◾

Ročno nastavljiv voznikov sedež v 4
smeri

◾

Nastavljanje višine sovoznikovega
sedeža

◾

Stikalo za izklop sovoznikove zračne
varnostne blazine

◾

Električni pomik stekel na
sovoznikovi strani

ročno
◾

Halogenski žarometi

◾

ABS sistem zaviranja

◾

Prednji meglenki

◾

Zunanji vzvratni ogledali z

◾

Nastavljanje višine in globine volana

električnim nastavljanjem in ročnim

◾

Udobna prednja sedeža

preklopom (spodnji del v črni barvi

◾

Klimatska naprava

◾

Električni pomik stekel (z

◾

Alarmni sistem

upravljanjem z enkratnim dotikom

◾

Paket z najboljšo opremo 4* NCAP

za voznika)

◾

Opozorilnik za nepripet sovoznikov

◾

Priprava za predelavo v LPG pogon

◾

Radio CD 15 BT USB (CD in MP3

z ohišjem v barvi vozila)

varnostni pas
◾

◾

povezava Bluetooth in priključek

◾

Osvetljen prtljažni prostor

USB)

◾

Prednji meglenki s črno obrobo

Električno nastavljivi zunanji

◾

Paket maske hladilnika v črni barvi

vzvratni ogledali z ohišjem v barvi

◾

Zatemnjena zadnja stekla

vozila

◾

Sistem za nadzor tlaka v

◾

Filter onesnaženega zraka

◾

Bralne lučke zadaj

◾

Usnjen 3-kraki volanski obroč s
srebrno obrobo

◾

Opozorilnik za nepripet voznikov
varnostni pas

predvajalnik, vgrajeni zaslon,

pnevmatikah
◾

za voznika med instrumenti
◾

Brez napisa na bočnih zaščitnih
oblogah

Opozorilnik za nepripet varnostni
pas zadaj

Izboljšan zaslon za prikaz informacij

◾

Varnostni sistem za otroške sedeže,
dvotočkovni ISOFIX

◾

Kontrola za radio na volanu

◾

Servo volan

◾

Senzor zunanje temperature

◾

Zložljiv ključ

◾

Črna okrasna obloga zadaj/ob strani

◾

12V električna vtičnica spredaj

◾

Elektronski sistem stabilnosti (ESP)

◾

Ojačitev zavorne sile

◾

Senčnik z ogledalom

◾

Zasilno kolo, namestitev s štirimi

◾

Kabinski lučki spredaj in mikrofon
za prostoročno telefoniranje

zgoraj

vijaki
◾

Zategovalnik varnostnega pasu,
prednja sedeža

◾

Stebrički črne barve

◾

Prednji in stranske zračne varnostne

◾

Dnevne luči

blazine ter zračni zavesi za voznika

◾

Nastavljivo notranje vzvratno
ogledalo

in sovoznika
◾

Centralno zaklepanje vrat z

◾

Obseg frekvence 433 Mhz

daljinskim upravljanjem

◾

Merilnik hitrosti v kilometrih

◾

Zunanje kljuke vrat v barvi vozila

Oprema za doplačilo
◾

Parkirni sistem Park Pilot

◾

Paket Cool Selection/Enjoy/Color
Edition

◾

Paket Enjoy Sound
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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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