Opel Grandland X 2.0 CDTI AUT. Dynamic

489 900 Kč
404 876 Kč bez DPH
Technické údaje

Výbava
8 rychlostních stupňů; 8x airbag; ABS; adaptivní tempomat; airbag řidiče; aktivní
kapota; alu kola; ambientní osvětlení interiéru; Android Auto; Apple CarPlay;
asistent jízdy v jízdním pruhu; asistent jízdy v koloně; asistent rozjezdu do kopce
(HSA); asistent stability přívěsu (TSA); asistent změny jízdního pruhu; aut.
aktivace výstražných světlometů; aut. klimatizace; aut. převodovka; aut.
zabrzdění v kopci; automatické přepínání dálkových světel; autorádio; AUX;
bezklíčové odemykání; bezklíčové startování; bezpečnostní pískování oken;
bluetooth; brzdový asistent; CD přehrávač; centrál dálkový; centrální zamykání;
deaktivace airbagu spolujezdce; dělená zadní sedadla; denní svícení; dojezdové
rezervní kolo; dotykové ovládání palubního počítače; dvouzónová klimatizace; EDS;
el. okna; el. přední okna; el. seřiditelná sedadla; el. sklopná zrcátka; el. startér; el.
víko zavazadlového prostoru; el. zrcátka; elektronická ruční brzda; hands free;
hlídání jízdního pruhu; hlídání mrtvého úhlu; imobilizér; isofix; klimatizovaná
přihrádka; kožené čalounění; LED adaptivní světlomety; LED denní svícení;
mlhovky; multifunkční volant; nastavitelný volant; nouzové brzdění (PEBS);
ostřikovače světlometů; palubní počítač; parkovací asistent; parkovací kamera;
parkovací senzory přední; parkovací senzory zadní; plní \'EURO VI\'; pohon 4x2;
polohovací sedadla; posilovač řízení; potahy kůže; protiprokluzový systém kol
(ASR); přední pohon; přední světla LED; samostmívací zrcátka; satelitní navigace;
senzor opotřebení brzdových destiček; senzor stěračů; senzor světel; senzor tlaku
v pneumatikách; sportovní sedadla; stabilizace podvozku (ESP); startování
tlačítkem; start-stop systém; tažné zařízení; tempomat.; tónovaná skla; USB;
venkovní teploměr; vnitřní teploměr; vyhřívaná sedadla; vyhřívané přední sklo;
vyhřívaný volant; výsuvné opěrky hlav; výškově nastavitelná sedadla; výškově
nastavitelné sedadlo řidiče; zadní loketní opěrka; zadní stěrač; zadní světla LED;
záruka; zaslepení zámků; zatmavená zadní skla; závěsné zařízení;

Poznámka k vozu
MOŽNOST PRODL.ZÁRUKY,!VŮZ V PERFEKTNÍM STAVU !!! SILNÝ MOTOR 2.0 CDTI
O VÝKONU 130KW, 8MI STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA, ADAPTIVNÍ
TEMPOMAT, APPLE - AINDROID AUTO, ASISTENT NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ,
VYHŘÍVANÉ PŘEDNÍ SEDAČKY, VYHŘÍVANÉ ČELNÍ SKLO THERMA TEC,VYHŘÍVANÝ
VOLANT, ROZPOZNÁVÁNÍ ZNAČEK, AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ DÁLKOVÝCH SVĚTEL ,
AUTONOMNÍ ASISTENT S VAROVÁNÍM PŘED ČELNÍ SRÁŽKOU A DETEKCÍ CHODCŮ,
BEZKONTAKTNÍ OTEVÍRANÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU, BEZKLÍČKOVÝ START,
VAROVÁNÍ OSPALOSTI , ALU KOLA 18\";

Vyrobeno

2018

Stav

Perfektní

Výkon

130 kW

Objem

1 997 ccm

Palivo

nafta

Karoserie

SUV

Najeto

152 000 km

Míst / dveří

5/5

Barva

šedá metalíza

Země původu

D

STK

10/2023

VIN
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