
  
 

 

           
 

                 Opel Movano Podwozie L3H1 do zabudowy  
                          Silnik wysokoprężny 2.3 163 KM   

                            Skrzynia biegów : manualna 6-cio biegowa        
                          Fabrycznie nowy, zarejestrowany, bez przebiegu  

                    Numer oferty: 11/07/2022/ 0007XGEV / W0VVS2609MB269150 
 
                     wersja: 3 osobowa             nadwozie:  Furgon L3H1 rok produkcji: 2021 

 

 

Podwozie L3H1 DMC 3500kg FWD 2.3 BiTurbo 163KM Euro VId WLTP Start&Stop MT6  

Kolor: Żółty  

Tapicerka: Tapicerka tekstylna Pulse, ciemna  

Opcje: 
 
Pakiet Super Międzynarodówka 

     - Pneumatyczny fotel kierowcy (6 kierunków) ze stałym podłokietnikiem       
     - Klimatyzacja elektroniczna z przodu 
     - Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach 
     - Przednie lampy przeciwmgielne 
     - Tempomat 
     - Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym  
         tworzącym stolik   
     - Zbiornik paliwa na 105 litrów                                                                                                                                                                                                        

              - Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji (6-PIN) 
              - Adapter sygnału analogowego do szyny CAN 
              -  Zawieszenie Pneumatyczne z tyłu - regulowana wysokość 
                 
  
         Zabudowa SKRZYNIA z PLANDEKĄ 10EP: 4850 x 2250 x 2200 [mm]                                                                                                                                       
         Doposażenie ASO bez VAT                                                                                                                                                                                             
            -  
            - 

   Cena kompletnego pojazdu netto                                                                                                137.900,00 zł 
   Podatek VAT                                                                                                                                         31.717,00 zł 
   Wartość brutto pojazdu                                                                                                                   169.617,00 zł                                                               

 

 

 

 

Wyposażenie standardowe: 



  
 

 

• Radioodtwarzacz fabryczny z zestawem głośnomówiącym 

• Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera  

• Elektryczne szyby przód  

• Siedzenie kierowcy regulowane w 6 kierunkach (przód-tył, góra-dół, pochylenie oparcia) z podłokietnikiem  

• Podwójne siedzenie pasażera  

• Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy  

• Ścianka działowa z oknem  

• Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza  

• Automatyczne światła i czujnik deszczu  

• Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami  

• Zawieszenie przód i tył o konstrukcji redukującej przechyły nadwozia spowodowane obciążeniem ładunkiem  

• Filtr cząstek stałych  

• Pełnowymiarowe koło zapasowe  

• Kołpaki piasty  

• Światła LED do jazdy dziennej  

• Zamek centralny z 2-funkcyjnym kluczykiem do selektywnego zamykania drzwi automatycznym zamykaniem  

• Filtr przeciw pyłkowy 

• Komputer pokładowy 
 

ZABUDOWA: SKRZYNIA Z PLANDEKĄ i BURTOFIRANĄ 10EP 

 

- burty aluminiowe o wysokości 400 mm, dzielone symetrycznie, 

- zamknięcia pionowe kasetowe 

- podłoga ze sklejki antypoślizgowej gr 15 mm wodoodpornej foliowanej 

   od spodu i uszczelniana silikonem 

- rama pośrednia i podłużnice wykonane z profili aluminiowych system 70/90 

- stopień wejściowy składany zamontowany na tylnej burcie 

- osłona kabiny kierowcy – profile aluminiowe - 3 szt. 

- stalowe uchwyty mocowania ładunku - 8 sztuk zamontowane w profilu obwodowym 

- nadkola plastikowe z fartuchami 

- odeskowanie drewniane, trzy rzędy na wysokości 

- aluminiowe słupy, stelaż górny oraz rurki podtrzymujące plandekę 

- plandeka celna kolor CZARNY gramatura 670 g/m2, producent SIOEN,  

  dach plandeki wykonany z materiału półprzeźroczystego 

- burtofiranka lewostronna zapinana na oczka, z naciągiem poprzecznym (gramatura 900 g/m2) 

- słupki środkowe szybkodemontowalne  

- skrzynka narzędziowa 45 litrów - 1szt.  

- zbiornik na wodę z kranem oraz zbiornikiem na mydło czarny - 1szt. 

- punkt świetlny LED w przestrzeni ładunkowej 

- spojler dachowy dla kabiny pojedynczej w kolorze żółtym 

- owiewki do kabiny/spojlera boczne w kolorze żółtym 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 
Termin ważności oferty: 31.07.2022 r dodatkowo ograniczony dostępnością pojazdu. 

Przy rezerwacji pojazdu wymagana wpłata zaliczki w wysokości 5.000 PLN brutto 

 

 

(*) Ceny zawarte w ofercie są rekomendowanymi cenami katalogowymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek 
VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Ceny te mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz dane zawarte w kalkulacji są aktualne na dzień ich publikacji. Indywidualne 
uzgodnienie właściwości, ceny oraz specyfikacji technicznej pojazdu następuje w umowie sprzedaży zawieranej z Dealerem marki Opel.  


