
OPEL Movano Nowe Furgon (2.2dt 140KM 340Nm Euro6d S&S MT6) 
L3H2 Hevy 
Rok produkcji 2022 

Cena katalogowa samochodu brutto:                                         159 240,00 zł 
 
 

Wyposażenie dodatkowe fabryczne  ( ceny brutto)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  



Wyposażenie dodatkowe Akcesoryjne ( montaż u dealera)  

        Netto   Brutto  

 

 

Podsumowanie 

 OPEL Movano Nowe Furgon (2.2dt 140KM 340Nm Euro6d S&S MT6) 

 
 

Netto Brutto 

Cena katalogowa 129 463,41 zł 159 240,00 zł 
Cena wyposażenia dodatkowego 
fabrycznego 

10 640,65 zł 13 088,00 zł  

Cena dodatkowgo wyposażenia 
akcesoryjnego 

4 743,90 zł  5 835,00 zł 

 

SUMA 144 847,96 zł 178 163 zł 

 

 

 

Wyposażenie Standardowe:  

ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego (BAS) 
Alternator 180A 
Antena dachowa DAB 
Boczne listwy ochronne w kolorze czarnym 
Centralny zamek sterowany pilotem; jeden pilot zdalnego sterowania; blokowanie drzwi podczas 
ruszania 
Dach podwyższony L3H3/L4H3 
Dach standardowy L1H2/L2H2/L3H2/L4H2 
Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne (bez szyby) 
Dwie lampki w przedziale ładunkowym (jedna dla wersji o długości L1) 
Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie, po stronie kierowcy sterowanie sekwencyjne 
ESP (Bosch 9.1) -system stabilizacji toru jazdy z systemami: Hill Assist -wspomagającym pokonywanie 
podjazdów, LAC -uwzględniającym masę i rozłożenie ładunku 
Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej 
Hamulce tarczowe, tarcze przednie wentylowane 
Immobiliser 



Instalacja radiowa i głośnikowa (tylko z G01) 
Jedna podwójna lampka w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli 
Kierownica z tworzywa sztucznego 
Klamki zewnętrze w kolorze czarnym 
Koła stalowe 15", opony letnie 
Koła stalowe 16", opony letnie (tylko dla wersji Heavy) 
Koło zapasowe pełnowymiarowe 
Komputer pokładowy 
Listwy nadkoli czarne (tylko z DMC 3.5t i 4t Heavy & L4H2/L4H3) 
Listwy nadkoli tylnych czarne (tylko z DMC 3.5t & L4H2/L4H3) 
Lusterka boczne (podwójne lustro) sterowane i podgrzewane elektrycznie, składane manualnie 
Lusterka boczne w kolorze czarnym 
Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza 
Opony letnie 215/70R15 C 109/107S 
Opony letnie 215/75R16 C 116/114R (tylko dla wersji Heavy) 
Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera 

Pakiet siedzeń PODSTAWOWY; Fotel kierowcy: manualna regulacja wzdłużna, pochylenia oparcia i 
wysokości; Ławka 2-osobowa (bez stolika do pisania) 
Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe w pierwszym rzędzie z napinaczami, ogranicznikami siły napięcia i 
czujnikami zapięcia 
Poduszka czołowa dla kierowcy 
Prawe drzwi boczne przesuwne, pełne (bez szyby) 
Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana 
Reflektory przednie halogenowe ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej 
Regulacja kolumny kierownicy manualna na głębokość 
Rozstaw osi 3450 mm w wersjach L2 
Rozstaw osi 4035 mm w wersjach L3 i L4 
Schowek w górnej części deski rozdzielczej 
Standardowy zwis tylny L1H1/L1H2/L2H1/L2H2/L3H2/L3H3 
Szyby barwione 
Światła obrysowe (tylko dla długości L4) 
Tempomat i ogranicznik prędkości 
Uchwyty do mocowania ładunku: 2 na tylnej ścianie kabiny, 8 na podłodze (wersje o długości L1 i L2) / 
10 na podłodze (wersje o długości L3 i L4) 
Uchwyty na kubki (tylko z G01) 
Wskaźnik zmiany biegów GSI 
Wspomaganie układu kierowniczego 
Wydłużony zwis tylny L4H2/L4H3 
Zabezpieczenie boków przedziału bagażowego do połowy wysokości panelami z laminatu Tefor 
(standard dla wersji o długości L4) 
Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia 
Zawieszenie przednie pseudo Mac Pherson 
Zawieszenie tylne standardowe, resor jednopiórowy 
Zbiornik paliwa 90l 
Zderzak przedni w kolorze czarnym 
Zderzak tylny w kolorze czarnym 



 
 


