OPEL MERIVA

OPEL MERIVA
Opel Meriva er som en dagligstue på hjul. Ingen biler i klassen når den nye Meriva til sokkeholderne, når det handler om komfort,
fleksibilitet og rummelighed. FlexDoors® giver let adgang til og fra bagsæderne, og i den rummelige kabine får man godt udsyn
og god plads – med høj siddeposition og loungesæder til fire personer, når der ikke er behov for alle fem siddepladser.
Opel Meriva vandt i 2014 “Germany J.D. Power VOSS (Vehicle Owner Satisfaction Study)” – en af de vigtigste uafhængige
analyser af brugernes tilfredshed. Og så har Meriva iøvrigt hos ADAC været kåret som mest pålidelige bil i klassen i 6 år i træk!
DEN RIGTIGE SAMMENLIGNING
Husk, hvis du sammenligner med andre firmabiler, at være meget opmærksom på, at firmabilerne i Opels BEST program er
færdige biler incl. alt det udstyr, som du kan ønske dig og har brug for. Du skal således ikke lægge 30-50.000 til de oplyste
beskatningsværdier for at få metallak, navigation og lignende udstyr med i handelen – det har din Opel allerede!
BEST SAVER:

BEST BUSINESS:

7” navigation CD/SD950
Radio
Bluetooth
Læder multifunktionsrat
Fartpilot
A/C
El ruder for
El opvarmede sidespejle
Regnsensor
Metallak

Har udover Best Saver:
Parkeringssensorer for/bag
Board computer
Mørktonede ruder bag
Armlæn foran med opbevaring
16” alu

Model

Best
Saver

Best
Business

Variant

Enjoy MPV

Enjoy MPV

Beskatning
(incl lev.)

206.500
(210.380)

216.500
(220.380)

Motor

1.6 CDTI

1.6 CDTI

Brændstof

Diesel

Diesel

Hk

110

110

Gear

6 manuel

6 manuel

Forbrug

26,3 km/l
99 g Co2

26,3 km/l
99 g Co2

Anhænger

1.050/730

1.050/730

16” stål

16” alu

Co2 g. pr. Km

Med/uden bremser

Std. Hjul

Husk at ordre
specialhjul
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FABRIKSMONTERET EKSTRAUDSTYR

ontrol er livsvigtigt, såhvis der skulle opstå en nødsituation, er den nye Insignia Sports Tourer klar til at sørge for din
Meriva er givetvis
den mest
praktiske bil,
Opel
nogensinde
bygget. Og
til alledynamikken.
de øvrige Opel modeller er der et
sikkerhed.
Læs mere
om teknologi,
der
beskytter,
øgerhar
komforten
ogsom
booster
omfattende program med fabriksmonteret ekstraudstyr, der kan gøre Meriva smartere, frækkere og sikrere.

Insignia
Sports Tourer omdefinerer en hel klasse, og fås nu med endnu flere finesser. De flotte proportioner er ikke
Avancerede assistancesystemer til føreren er Opels kendetegn og gør Meriva til noget særligt. F.eks muligheden for at tilkøbe
ændret,
nu udsender
signaler
om, at det
er en Forward
bil i topklasse.
adaptive men
bi-xenon
forlygter, i den
formflere
af Opels
prisvindende
Adaptive
Lighting (AFL+).
Rene,
kurvede
linjer
og det
raffinement
kombineret
ergonomi,
der
for atSe
altflere
er inden
for på
Og med
panorama
glastag
ogskulpturelle
OPC Line pakke
får man en
bil med et med
helt særligt
udtryk,
dersørger
gør indtryk!
eksempler
rækkevidde.
Velkommen indenfor i den nye Insignia Sports Tourer, hvor allround-komfort, opbevaringsløsninger og
udstyr herunder.
rummelighed arbejder sammen med dig.

Kode

Beskrivelse

Bemærkning

WBP

OPC Line Pakke (Indfarvede frontspoiler, hækskørt, sideskørter samt tagspoiler)

11.900

SRY

Ergonomiske sportssæder I stof

5.900

CFD

Panorama glastag, med el-betjent solgardin

15.000

U4D

DAB radio modul

T3S

LED kørelys for

2.000

T95

AFL-forlygter (halogen) , med LED-kørelys for

7.900

T3U

Tågeforlygter

2.000

PWC

17” alu, 5-eget

7.900

UVC

Bakkamera

A33

El-sideruder, bag

Ikke med UYB

Kun på Best Business

Beskatning

3.500

4.900
3.500

FÅ MERE INFORMATION
Få mere information om Opels produkter på vores hjemmeside
samt ved at følge os på de sociale medier:
Følg Opel Danmark på Facebook:
www.da-dk.Facebook.com/opeldanmark
Følg med På Opel Danmarks Youtube kanal:
www.youtube.com/user/OpelDanmark
Nyeste information fra Opel Danmark:
www.opel.dk

Opels salgs- og erhvervskonsulenter er selvfølgelig klar til at
svare på alle spørgsmål om de forskellige modeller samt til at
præsentere det omfattende flådeprogram. Find nærmeste
forhandler på Opel.dk/forhandler eller kontakt din faste Opel
leasingspecialist.
På grund af den stadige tekniske udvikling forbeholder vi os ret
til at foretage ændringer uden varsel af priser, specifikationer,
farver samt udstyr, og der tages endvidere forbehold for
ændringer i afgifter m.v., fejl i udstyr og specifikationer samt
for tastefejl. 8. Februar 2016.

Opel’s media site med pressefotos og meget andet:
media.opel.com
Tilmeld dig til Opels Fleet nyhedsbrev på:
opelfleet.newsweaver.co.uk/opelfleetnewsletter
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