Opel e-Corsa Elegance 136 KM
Kolor: metalik
Wnętrze: materiałowe
CENA MODELU
Cena wyposażenia dodatkowego
Cena katalogowa
Kolor nadwozia
Lakier metalizowany

Wyposażenie dodatkowe
Ładowarka pokładowa 11 KW
Dywaniki

149 200 PLN
4 050 PLN
153 250 PLN

2 400 PLN

1 500 PLN
150 PLN

Wyposażenie standardowe

Zapłon bezkluczykowy, przycisk START

Fotel kierowcy regulowany manualnie w 3 płaszczyznach, góra-dół, przód-tył, odchylane oparcie

Fotele przednie komfortowe

Kanapa tylna dzielona 60/40

Fotel pasażera regulowany manualnie w 3 płaszczyznach, przód-tył, góra-dół, odchylane oparcie

Szyby okien przednich i tylnych regulowane elektrycznie

Zagłówki kierowcy i pasażera pasywne

Zagłówek środkowy z tyłu

Zamek centralny sterowany zdalnie

Poduszki czołowe i boczne kierowcy i pasażera oraz poduszki kurtynowe

Słupek B w kolorze czarnym błyszczącym

System dodatkowego ogrzewania Quick Heat

Nawiewy klimatyzacji w tylnym rzędzie siedzeń

Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa

Oświetlenie ambientowe LED

Lampki do czytania z przodu

Przełącznik w schowku deaktywujący czołową poduszkę powietrzną dla przedniego fotela pasażera

System Multimedia (wyświetlacz dotykowy 7", Bluetooth, USB, 6 głośników, obsługa Android Auto /
Apple Carplay) (IOB&U91&MCY&UQ3)

Obręcze ze stopu aluminium 16" z oponami 195/55 R16 XL 91H (PZO&QJY)

Pakiet dobrej widoczności, zawiera czujnik deszczu, automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu,
lusterko wewnętrzne światłoczułe (CE1&TTW&DD8)

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Podłokietnik kierowcy, ze schowkiem

Lusterka zewnętrzne, sterowane elektycznie, podgrzewane, składane manualnie, obudowy lakierowane
czarne

Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Zawieszenie o charakterystyce sportowej

Hamulec ręczny, elektryczny

System ABS, hamulce przednie tarczowe 16", tylne tarczowe 15"

Ładowarka pokładowa 7,2 KW

Tempomat z funkcją limitera prędkości

System wspomagania ruszania na pochyłościach

Gniazdko 12V z przodu

Filtr przeciwpyłkowy z pochłaniaczem zapachów

Zestaw naprawczy do opon z kompresorem

Zewnętrzna listwa okienna srebrna

Kierownica obszyta skórą spłaszczona u dołu























Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
Wspomaganie układu kierowniczego o stałej charakterystyce
Pakiet Parking, zawiera czujniki parkowania tylne, panoramiczna kamera cofania 180 stopni
(UD7&UVP)
Reflektory ECO LED, zawiera reflektory przednie w technologii LED, światła do jazdy dziennej w
technologii LED, automatyczne światła drogowe, ręczne poziomowanie reflektorów przednich
(T4L&T3S&TQ5&TR6)
Światła przeciwmgielne w technologii LED
Lampy tylne żarowe
Sygnał dźwiekowy jednotonowy
Opel Connect system łączności (eCall)
Oświetlenie bagażnika
Tuner radia cyfrowego DAB
Komputer pokładowy
Sterowanie radiem w kole kierownicy
Ostrzeżenie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa na wszystkich pięciu miejscach
Wyświetlacz kierowcy 7" kolorowy
Asystent utrzymania w pasie ruchu
System wykrywania spadku ciśnienia w oponach, pomiar pośredni, automatyczna kalibracja
Mocowania ISOFIX do fotelika dziecięcego na tylnych, skrajnych miejscach tylnej kanapy
Pakiet bezpieczeństwa 1, zawiera Pakiet NCAP 1, system rozpoznawania znaków drogowych, system
wykrywania zmęczenia kierowcy, limiter prędkości, system zapobiegania kolizji przy małych
prędkościach, system wykrywania pieszych (B26&UVX&AHM&ISA&UHY&UKJ)
Kabel ładowania tryb 2, 1,8 kW (do gniazdka 230V) (numer części/akcesorium: 98 444 688 80)

