Opel Movano Skåp Premium
Modellår 2019 Utgåva 2019-04-04

Alla rekommenderade cirkapriser visas i kr exkl.moms

Modeller

Pris

Skåp L2H2 PREMIUM Euro 6
2.3 CDTI

L2H2
6-vxl manuell

145 hk

251 900

Uppgraderingar
Pristillägg för BiTurbo 170 hk Start/Stopp
Pristillägg för BiTurbo 170 hk Start/Stopp och Techshift (MTA)
Pristillägg för L3H2
Solid exteriörfärg: Polar White
Metallic exteriörfärger: Halo Silver, Pearl Black

Pris
7 000
14 000
5 000
0
4 900

Standardutrustning "Premium"
• ABS-bromsar med panikbromshjälp (BAS) & Elektronisk Bromskraftsfördelning (EBD) • ECC (Klimatanläggning) • NAVI 50
Intellilink BT, USB, AUX-IN, MP3, radiokontroller på satellit framför ratt, 2 x 20 W högtalare, navigationssystem med "halv"
Europakarta, 7'' "Touch screen" • Backkamera med parkeringssensor • Eberspächer uppgraderingssats till parkeringsvärmare
med fjärrstyrning • Säkerhetspaket • "Follow me Home" belysning • 3-punktsbälten på samtliga platser • 6 års rostskyddsgaranti
• 8 extra lastförankringsöglor • 80 l bränsletank • Automatiska kurvljus & regnsensor • Backspegel för blinda fläcken, monterat på
passagerarsidans solskydd • Dubbla bakdörrar utan fönster • Dörrklädsel med extra förvaring • Elektriskt uppvärmda och inställbara
ytterbackspeglar med dubbla linser för sikt i "döda vinkeln" • Elhiss med en-trycksfunktion på förarsidan • Eluppvärmd stol för förare &
yttre plats på passagerarsoffa • ESP+ Anti-sladdsystem inklusive antispinnsystem, Start-i-backe-assistans och Enhanced Traction mode
• Extra 12V-uttag (i bagageutrymmet) • Farthållare med hastighetsbegränsare • Fjärrstyrt centrallås med separat skåplåsning
• Främre dimljus • Fullstort reservhjul • Färddator • Förvaring med lock på instrumentbrädan • Heltäckande hjulsidor • Inklädnad i
lastutrymmet, golv, väggar samt plastklädda hjulhus • Isolerad mellanvägg • Justerbar ratt, höjd och avstånd • Komfortförarsäte,
inställbart i höjd, längd, lutning, justerbart svankstöd och justerbart armstöd • Krockkudde på förarsidan • Multifunktions passagerarsoffa
fram för två personer • Parkeringsassistans• Pollenfilter • Sidopanel vänster sida utan fönster • Skjutdörr höger sida utan fönster •
Tillsatsvärmare • Växelindikator • Yttertemperaturmätare

Tillvalspaket

Kommentar

Pris

Avancerat Säkerhetspaket:
Helljusautomatik inkl. regnsensor (TQ5), Främre dimljus (T3U),
Varning vid filavvikelse, Färddator (U68).

3 900

Fjädrande förarstol
LED-belysning i lastutrymmet
Komfort Passagerarstol, justerbar i 6 riktningar
Mobiltelefonhållare

6 400
1 400
1 400
900

Dragkrok
Främre stötfångare lackerad vit
NAVI 80 Intellilink BT USB

Funktionen Trailer
Sway assist ingår
Endast med Mineral White

3 900
8 900
12 900

För komplett förteckning över alla tillval och priser vänligen kontakta er lokala återförsäljare.
● 1 års Opel Assistans (hjälp vid driftsstopp, bärgning och vid behov hyrbil – utan milbegränsning) ● 2 års garanti (utan milbegränsning) ● 6 års Rostskyddsgaranti
● 3 års Lackgaranti
Se även bilens servicehäfte och separata villkor för mer detaljer. K.W. Bruun Automotive AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra konstruktion, typ,
utrustning etc. på bilmodeller som visas i denna trycksak. Sådan ändring ska inte medföra något ansvar beträffande bilar som beställts eller levererats före ändringen. För mer
information om utrustning och detaljer kring våra tjänster rekommenderar vi att ni kontaktar er lokala återförsäljare. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i produktbladet.
K.W. Bruun Automotive AB, Hyllie Boulevard 17 215 32 Malmö.
För information om närmaste återförsäljare, 020-33 30 00. www.opel.se

