PROMOCYJNY RABAT

2 500 ZŁ

OPEL ADAM S.

Cennik. Rok produkcji 2017 / Rok modelowy 2017.

AKTUALNA PROMOCJA
Cena katalogowa 68 500 zł
Promocyjny „Opel Kredyt” 4x25% lub 50/50

Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne (rekomendowane katalogowe ceny detaliczne brutto pomniejdzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie
zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

www.opel.pl

Cennik nr 02/2017 z dnia 1 lipca 2017, GMPL

Wyposażenie standardowe
System Opel OnStar®
Tapicerka materiałowa czarna, łączona ze skórą ekologiczną
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki dachowe
Wyłącznik poduszek powietrznych pasażera z przodu
Klimatyzacja sterowana elektronicznie, jednostrefowa
Kluczyk składany z elementami ozdobnymi w kolorze nadwozia
Radioodtwarzacz CD 3.0 ze złączami AUX-in, USB oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooth®
6-głośnikowy system audio Premium
Kierownica pokryta skórą z chromowanymi elementami dekoracyjnymi i przyciskami sterowania
Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Komputer pokładowy
Dodatkowy uchwyt na napoje w konsoli centralnej
Immobilizer
Tryb „City” elektrycznie wspomaganego układu kierowniczego
System zależnej od prędkości siły wspomagania układu kierowniczego
System przypominania o zapięciu pasów z przodu
Elektrycznie sterowane szyby przednie
Zaczepy Isofix na oparciach tylnych foteli zewnętrznych
Tylna kanapa dzielona w proporcji 50:50, składana na płasko
Pakiet czerwonych elementów ozdobnych wnętrza „Red Your Egnine”
Zdalnie sterowany zamek centralny
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Układ stabilizacji toru jazdy ESP® z kontrolą trakcji TCS
System wspomagania ruszania na pochyłościach (HSA)
Obręcze kół ze stopów lekkich 17” (różne wzory)
Zestaw naprawczy do opon
System monitorowania ciśnienia w oponach
Aluminiowe nakładki pedałów
Ozdobne nakładki progów wewnętrznych „Opel”
Chromowana listwa wzdłuż górnej linii okien bocznych
Przyciemniane tylne szyby Solar Protect® odbijające promieniowanie słoneczne
Widoczna końcówka układu wydechowego
Pakiet oświetlenia LED
Światła do jazdy dziennej w technologii LED. Światła tylne w technologii LED.
Pakiet stylizacji nadwozia OPC Line
Sportowe zderzaki. Nakładki progów bocznych „Rocker”. Tylny spojler dachowy.
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XICA/XICB/XYC3
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1 500

XIBE
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XACB/ XACG/XACK
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XADF/XAEI/XACS
CIR/XAEN

0/300/400

UE1
TAIO/TAPY
AY0
C68
KTR
CR02
UZ6
NP5+UC3
N37
K33
U68
SVC
NU1
NWX

XADK
D75
D77
FX3

KTI
UJM
9U6
B9K
MDQ
AKO

Wyposażenie dodatkowe
PAKIETY STYLIZACYJNE
Pakiety kolorystyczne Twisted „White”/„Black”/„Red'n'Roll”/„Let it Blue”/„Orange Alert”/”Shades of Grey”
Nakładki na lusterka zewnętrzne i listwa osłony chłodnicy w odpowiadającym kolorze. Podgrzewane lusterka zewnętrzne.
Pakiety kolorystyczne dachu „White My Fire”/„Black Jack”/„Red'n'Roll”/„Shades of Grey”/„Let it Blue”
Dach w kolorze białym, czarnym, czerwonym, niebieskim lub szarym. Nakładki na lusterka zewnętrzne w odpowiadającym
kolorze. Podgrzewane lusterka zewnętrzne.
Pakiet „Carbon”
Nakładki na lusterka zewnętrzne, listwa osłony chłodnicy, obudowa lusterka wewnętrznego w ciemnym wzorze „Carbon”.
Pakiet zewnętrznych elementów dekoracyjnych „Checker”
Szare lub kremowo-białe wzory na dachu.
Pakiet kolorowych skórzanych elementów wnętrza
Niebieskie, białe, żółte lub czerwone skórzane pokrycie elementów koła kierownicy, gałki dźwigni zmiany biegów
i dźwigni hamulca ręcznego.
Pakiet paneli dekoracyjnych wnętrza
Panele deski rozdzielczej i drzwi w różnych kolorach i/lub wzorach .
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Wyposażenie dodatkowe (cd.)

ADAM S

NADWOZIE
Lakier bazowy specjalny
Lakier metaliczny
Kolorowa przednia listwa osłony chłodnicy z logo
Nakładki na lusterka zewnętrzne w kolorze/wzorze „White My Fire” / „Red'n'Roll” / „Let it Blue” / „Black Jack”
Okno dachowe
Obręcze kół ze stopów lekkich 18”x7,5, czarne błyszczące, wykończenie „diamentowy szlif”
Obręcze kół ze stopów lekkich 18”x7,5, czarne błyszczące, 5-ramienne w kształcie litery „Y”
Zapasowe koło dojazdowe, 16”- stalowe
WNĘTRZE
Tapicerka materiałowa „Marrocana” łączona ze skórą ekologiczną, czarna. Fotele sportowe Recaro.
Tapicerka skórzana „Nappa” łączona ze skórą ekologiczną, czarna. Fotele sportowe Recaro.
Pakiet Zimowy: podgrzewane fotele przednie i koło kierownicy
Komplet dywaników gumowych lub welurowych
Komplet dywaników welurowych „Extreme” (wzór „Stripes” lub „S”)
Obudowa lusterka wewnętrznego w różnych kolorach i wzorach
Podświetlana 64 LEDami podsufitka „Stars” z pakietem podświetlenia wnętrza „Multicolor”.
Podsufitka z nadrukiem „Go”
Pakiet kolorowego podświetlenia wnętrza „Multicolor”
System multimedialny R4.0 z łączami Bluetooth®, USB, AUX-in. Zawiera: 6 głośników, kolorowy ekran dotykowy 7”
System dźwiękowy Infinity
Tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R
Popielniczka i zapalniczka
Wielofunkcyjny organizer/uchwyt/pojemnik do konsoli środkowej (w różnych odmianach)
Zamykany organizer do bagażnika ze wzorem „Splat” / „Stripes”
System bagażowy FlexOrganizer – elastyczna siatka bagażowa
BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ
Alarm
Podgrzewane lusterka boczne
Czujniki parkowania z tyłu
Zaawansowany system wspomagania parkowania APA2 z układem ostrzegania o pojeździe w martwym polu SBSA
Pakiet Dobrej Widoczności
Czujnik deszczu. Światłoczułe lusterko wewnętrzne. System automatycznego sterowania światłami z czujnikiem
oświetlenia (tunelowym).
S – wyposażenie standardowe wersji

C06
CW64
CW84
RU0
TADZ
TANV
CWG
XIB9/XIB3
XIB8/XIB10
CH04
CH03
TSP
CR03
UQA
U2Q
DT 4
VBH/VBT/VBV
5QH/5 QL
AQ2

500
1 900
300/500/P
P
2 000
3 200
4 400
250
5 400
9 500
1 300
250
350
200/P
1 250
550
500/P
1 700
1 600
800
50
100
600
500

UFQ

1 200
200/P
1 200
2 500

A8Z

600

UTT
DWE
UD7

P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia
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ADAM
ORYGINALNE AKCESORIA OPEL
SUPERPROMOCJA

Belki dachowe

00

Numer kat.: 17 32 399

Cena:

6 5 zł

5 5 zł

Numer kat.: 17 22 078

6 zł

Numer kat.: 17 40 013

Cena:

68 zł

5 0 zł

Uchwyt rowerowy Thule ProRide 591
Numer kat.: 17 32 140

Cena:

ł

z

88 zł

Cena:

6 zł

Cena:

zł

ł

Numer kat.: 17 22 068

ł

Cena:

80 zł

Cena:

ł

z

Numer kat.: 17 32 416, tylna i boczne

Numer kat.: 17 23 125

Chlapacze
Cena:

6

zł

529 zł

Promoc a o o iąz e
tor zo an c er i ac Opla do czerpania zapa .
nie łączą ię z inn mi pro ramami ra ato mi dot cząc mi Or inaln c kce ori
prz zak pie mak malnie do zt k te o ame o prod kt . ie dot cz t c akce
amoc od
mo na korz tać t lko raz dan m mie iąc kalendarzo m

Numer kat.: 17 18 075, przednie

en oraz dane za arte ninie z m cennik ą akt alne na dzień e o p likac i. Podane cen promoc ne
Opla. a at ą dzielane od rekomendo an c cen katalo o c r tto o o iąz ąc c dni zak p
ori , kt r c komplet dla edne o amoc od przekracza zt ki. promoc i zak p akce ori do dane o
ędąc zare e tro an m tko nikiem na portal m Opel z akt n m kontem.

