Corsa 5D Color Edition
1.4 MT5 90 KM

553 zł

już od
netto miesięcznie*

Porównanie programów finansowania dla Opla Corsy 5D Color Edition 1.4 MT5 90 KM w cenie 56 950 zł brutto:

OPEL DRIVE PLAN

Rata miesięczna netto z pakietem serwisowym:*

553 zł

Rata miesięczna netto z pakietem serwisowym, ubezpieczeniem i oponami:*

741 zł

Opłat wstępna: 10% | Okres umowy: 36 miesięcy | Limit przebiegu: 60 000 km

OPEL LEASING

Rata miesięczna netto:**

939 zł

Opłata wstępna: 10% | Okres umowy: 36 miesięcy | Wartość wykupu: 25 %

Wybierając finansowanie w Opel Drive Plan możesz oszczędzić co najmniej
198 zł netto na racie miesięcznie (939 zł – 471 zł), a dodatkowo zyskujesz:
√ zryczałtowaną kompletną obsługę serwisową
√ ubezpieczenie
√ opony zimowe z wymianą i składowaniem w cenie!

opeldriveplan.pl

>> Skontaktuj się z Dealerem i sprawdź ratę dla swojego modelu

Niniejsza publikacja jest wyciągiem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji
dodatkowych, konkretnej wersji wyposażeniowej lub silnika. Indywidualne uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie
sprzedaży pojazdu zawieranej z Dealerem marki Opel. Powyższe ceny mogą w każdej chwili zostać zmienione przez producenta bądź mogą ulec modyfikacjom wskutek
zmian w przepisach prawa, w szczególności w przepisach podatkowych lub celnych. Niniejszy cennik programu Opel Drive Plan unieważnia wszystkie uprzednio
publikowane cenniki dotyczące danego modelu w ramach tego programu, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili
ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Informacje dotyczące dostępności
prezentowanych modeli oraz aktualnych cen katalogowych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku
i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl.
Opel Drive Plan: Corsa 5D, rok produkcji 2016, rok modelowy 2017, nr 01/2016 z dnia 26 września 2016 r.

Opel Drive Plan: Corsa 5D
Wyposażenie standardowe Color Edition
Układ stabilizacji toru jazdy ESP® z systemem Traction Control
Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA
System monitorowania ciśnienia w oponach
Tryb City wspomagania układu kierowniczego
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz k urtynowe poduszki w obu rzędach
Elektrycznie sterowane szyby przednie
Zdalnie sterowany centralny zamek
Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrze w kolorze nadwozia, wsporniki lusterek czarne
Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie
Światła do jazdy dziennej
Klimatyzacja sterowana ręcznie
Czarna folia na słupkach B (dla jasnych kolorów nadwozia)
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Tapicerka materiałowa, czarna (Argyle), czarna w szarą kratkę (Network) albo czarna
z niebieskim wzorem (Cityscape)
Fotele przednie sportowe
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Oparcie tylnej kanapy dzielone w proporcji 60/40
Radioodtwarzacz CD 3.0 BT: 6 głośników, łącza Bluetooth®, AUX-in, USB
Komputer pokładowy
Tempomat
Kierownica trójramienna pokryta skórą z przyciskami sterowania
Lampki do czytania z przodu
Reflektory przeciwmgielne
Obręcze kół ze stopów lekkich 16”
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Wyposażenie dodatkowe w racie Opel Drive Plan
Lakier metaliczny/perłowy
Koło zapasowe dojazdowe 16” (niedostępne z LPG)

√
√

Opel Drive Plan: rata miesięczna netto z pakietem serwisowym*
1.4 MT5 90 KM
1.4 MT5 90 KM LPG
1.4 AT6 90 KM

553 zł
575 zł
603 zł

Opel Drive Plan: rata miesięczna netto z pakietem serwisowym, wieloletnim ubezpieczeniem i kompletem opon zimowych*
1.4 MT5 90 KM
1.4 MT5 90 KM LPG
1.4 AT6 90 KM
S – wyposażenie standardowe wybranej wersji modelu

741 zł
769 zł
805 zł
√ - wyposażenie dodatkowe wliczonę w ratę leasingową

* Miesięczna rata najmu netto z opłatą wstępną 10%, całkowitym limitem przebiegu 60 000 km w okresie 36-miesięcznej umowy, dla przykładowego modelu Corsa 5D w specyfikacji określonej powyżej.
W raty wliczona jest rejestracja pojazdu, serwis mechaniczny gwarancyjny i pogwarancyjny w ramach wskazanego łącznego limitu kilometrów, z możliwością dodania do miesięcznej opłaty jednego
kompletu opon zimowych i ubezpieczenia pojazdu. Kalkulacja raty dla umowy na 24 lub 36 miesięcy jest przygotowana w oparciu o stawkę WIBOR 3M, której zmiany wpływają na wysokość miesięcznej
raty netto. Powyższa informacja ma charakter przykładowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy leasingu i jej warunki każdorazowo uzależnione są od
wyniku badania zdolności leasingowej Klienta i ostatecznych warunków umowy dotyczących w szczególności długości okresu jej trwania i wysokości opłaty wstępnej. Oferta dotyczy wyłącznie
przedsiębiorców. Szczegóły programu Opel Drive Plan oraz ostateczne warunki finansowania są dostępne u Autoryzowanych Dealerów marki Opel.
** Podana w przykładzie kwota to wysokość miesięcznej raty leasingowej netto w programie Opel Leasing dla modelu Corsa 5D 1.4 MT5 90 KM w specyfikacji określonej powyżej z roku produkcji 2016.
Wpłata wstępna 10% ceny, okres finansowania 36 miesięcy, wartość wykupu końcowego 25% ceny. Oprocentowanie zmienne w oparciu o WIBOR 3M z dnia 26.09.2016.
Zużycie paliwa i emisja CO2: 6,0-3,3 (LPG: 7,0) l/100 km, 139-87 (LPG: 114) g/km wg Rozporządzenia WE nr 715/2007 oraz WE nr 692/2008, w cyklu mieszanym, na podstawie oficjalnych testów w
warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury
nietechnicznej. Informacje na temat złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu są dostępne na www.opel.pl. Na zdjęciach mogą być widoczne elementy wyposażenia
dodatkowego.
Warszawa, 26 września 2016 r.

