LET

ASTRA SMILE – již od 401.990 Kč

CENÍKOVÉ A AKČNÍ CENY
VÝBAVA

SMILE

MOTOR

Ceník platí od 1. 1. 2019

PALIVO

PŘEVODOVKA

CENÍKOVÁ CENA

SLEVA

AKČNÍ CENA

1.0 TURBO (66kW/90k) Start/Stop

benzín

5st. manuální

469.990

68.000

401.990

1.4 TURBO (92kW/125k)

benzín

6st. manuální

493.990

68.000

425.990

1.6 CDTI (81kW/110k) Start/Stop

nafta

6st. manuální

553.990

68.000

485.990

Příplatek za verzi Sports Tourer 30.000 Kč
STANDARDNÍ VÝBAVA
Elektronický stabilizační systém ESP
Protiblokovací systém brzd ABS
Asistent pro rozjezd do kopce
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Elektronický posilovač řízení SSPS
Systém uvolnění pedálů PRS
Čelní, boční a hlavové airbagy
Deaktivace airbagu spolujezdce
Signalizace nezapnutých předních i zadních bezpečnostních pásů
ISOFIX na zadních sedadlech
LED denní svícení
7“ audiosystém 4.0 IntelliLink
Bluetooth handsfree
USB konektor
4 reproduktory
Palubní počítač
Tempomat s omezovačem rychlosti
Ovládání audiosystému a tempomatu na volantu
Výškově a podélně nastavitelný volant
Volant potažený kůží
Posuvná přední loketní opěrka s přihrádkou ve středové konzoli

Akční sleva až

68.000 Kč
pro všechny

Dodatečná SLEVA

až 20.000 Kč

při výkupu vozu

Elektrické ovládání předních i zadních oken
Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka v barvě karoserie
Dělená zadní sedadla 40/60
Osvětlení zavazadlového prostoru
Kliky dveří v barvě karoserie
Černé lišty okolo bočních oken
B-sloupky v černé barvě
Zadní střešní spoiler
Dálkové ovládání centrálního zamykání
Sklopný klíč
16“ ocelové ráfky s kryty
Sada na opravu pneumatik
Černé střešní ližiny (ST)
Automatická dvouzónová klimatizace
Parkovací asistent (senzory vpředu a vzadu)
Ambientní osvětlení interiéru
Sluneční clony s osvětlenými zrcátky
Zadní čtecí lampičky s osvětlenými vypínači
Dešťový senzor
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Automatické přepínání světel s detekcí tunelu

5 LET
ZÁRUKA

se službami Opel asistence

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV
KÓD
LP0P

NÁZEV

POPIS

SMILE

Komfortní sada 2

optická a osvětlovací sada (dešťový senzor, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, automatické přepínání světel s detekcí
tunelu), sada osvětlení (ambientní osvětlení interiéru, sluneční clony s osvětlenými zrcátky, zadní čtecí lampičky s osvětlenými
vypínači), parkovací asistent (senzory vpředu a vzadu), automatická dvouzónová klimatizace

l

2EB

Zimní sada 1

vyhřívání předních sedadel, vyhřívání volantu, výdechy pro zadní sedadla

WPG

Funkční sada pro zadní sedadla

dělená zadní sedadla 40/20/40, sklápění zadních sedadel jedním dotykem (pouze pro ST), zadní loketní opěrka

14.000
7.900

BS1

Odhlučňovací sada

odhlučňovací prvky karoserie, laminovaná skla

2.800

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
KÓD

EXTERIÉR

SMILE

AKO

Zatmavená boční a zadní okna

5.000

MDQ

Chromované lišty okolo bočních oken

4.500

V6D

Stříbrné střešní ližiny (ST)

2.100

T3U

Přední mlhové světlomety

6.000

9BR

Zářivá barva

5.000

9M2

Metalická barva

16.000

BBQ

Prémiová barva

20.000

KÓD

INTERIÉR

SMILE

J71

Elektrická parkovací brzda

4.200

AP9

Bezpečnostní síť za zadní sedadla včetně přípravy (ST)

2.500

KÓD
UY4

KÓD

INFOZÁBAVA

SMILE

Audiosystém Navi 4.0 IntelliLink – mapové podklady, 7" dotyková obrazovka, USB konektor, krátká střešní anténa

10.000

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

SMILE

UVC

Zadní parkovací kamera

7.300

UTJ

Alarm s rozšířenými funkcemi

9.200

KÓD

PNEUMATIKY A RÁFKY

SMILE

SJQ

Dojezdové rezervní kolo

1.800

RU9

Plnohodnotné rezervní kolo (ST)

2.500

PWN

16" x 6,5 strukturované ocelové ráfky s kryty

3.000

QO3

16" x 7,0 ráfky z lehkých slitin Design 5

7.000

RT0

16" x 7,0 ráfky z lehkých slitin Design 3

7.000

Popis (l standardní výbava, – není možné objednat, 0 volitelné)

PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY A ASISTENCE – pro podrobnější informace navštivte www.opel.cz
5 let záruka BASIC (záruka na 5 let/150 000 km pro motor, převodovku a rozvodovku a navíc plná Opel asistence na 5 let)
5 let záruka COMPLETE (záruka na 5 let/150 000 km na celé vozidlo a navíc plná Opel asistence na 5 let)

ZDARMA
15.394

OPEL FINANCE
Financování 50 : 50 – při podpisu smlouvy uhradíte 50 % pořizovací ceny vozu a zbývající polovinu, bez navýšení, v jediné splátce za rok
Financování Třetinky – při podpisu smlouvy uhradíte třetinu pořizovací ceny vozu, za rok uhradíte druhou třetinu a za 2 roky poslední třetinu
Financování s nízkým úrokem
Více informací o nabídce financování získáte u vašeho prodejce Opel.

Váš prodejce

Informace jsou aktuální k 1. 1. 2019. 				
Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Podrobné informace o vozidlech, jejich výbavě a příslušenství vám poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel. Za případné chyby neručíme a vyhrazujeme si právo změny cen a speciﬁkací vozidel bez předcházejícího upozornění. Všechny ceny
jsou uvedené v Kč s DPH a platí od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 nebo do vyprodání skladových zásob. Opel Southeast Europe LLC.
Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz
Kombinovaná spotřeba 4,1–6,6 l/100 km; emise CO2 107–151 g/km. 				

