
Prisliste Opel Movano, tilbehør Opdateret: 8. marts 2023

Produkt
Finansiering 
udbetaling*

Finansiering 
pr. md.* Varenr.

Pris
Ekskl. moms og 
inkl. montering 

Tilbehørspakker

# Startpakke: Måttesæt gummi, Sikkerhedspakke, Trådløs Carplay adapter, Elektronisk P-skive 330 kr.                 56 kr.                   Flere varenumre 2.199 kr.

# Startpakke med Fast træk: Måttesæt gummi, Sikkerhedspakke, Trådløs Carplay adapter, Elektronisk P-skive, 
Fast anhængertræk

1.695 kr.              285 kr.                 Flere varenumre 11.299 kr.
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## Trådløs Apple Carplay og Android Auto adapter 192 kr. 23 kr. LLTG999701 959 kr.
## Elektronisk Opel P-skive 60 kr. 10 kr. OLPNG281OPEL 399 kr.
## Gummi måttesæt 93 kr. 16 kr. 9846284980 623 kr.
## Måttesæt grå filt 78 kr. 13 kr. 9846285380 519 kr.
## Stænklapper ved forhjul (sæt) 112 kr. 19 kr. 9603S4 748 kr.
## Stænklapper ved baghjul kassevognsmodel (sæt) 86 kr. 15 kr. 9603S5 575 kr.
## Stige til tagbagagebærer, der kan slås sammen. H1 502 kr. 84 kr. 1610040580 3.345 kr.
## Stige til tagbagagebærer, der kan slås sammen. H2 540 kr. 91 kr. 1610040680 3.598 kr.
## Originale tagbøjler. Sæt med tre tværgående tagbøjler 356 kr. 60 kr. 9416A9 2.371 kr.
## Ekstra tagbøjle 177 kr. 30 kr. 9416AA 1.182 kr.
## Tagbagagebærer i stål leveret med rulle, støjdæmpende deflektor, trinplade. Uden stige. L1H1 2.166 kr. 365 kr. 1610040080 14.440 kr.
## Tagbagagebærer i stål leveret med rulle, støjdæmpende deflektor, trinplade. Uden stige. L1H2 2.176 kr. 366 kr. 1610040180 14.507 kr.
## Tagbagagebærer i stål leveret med rulle, støjdæmpende deflektor, trinplade. Uden stige. L2H1 2.262 kr. 381 kr. 1610040280 15.079 kr.
## Tagbagagebærer i stål leveret med rulle, støjdæmpende deflektor, trinplade. Uden stige. L2H2 2.220 kr. 374 kr. 1610040380 14.799 kr.
## Tagbagagebærer i stål leveret med rulle, støjdæmpende deflektor, trinplade. Uden stige. L3H2 2.341 kr. 394 kr. 1610040480 15.606 kr.
## Fast anhængertræk. Komplet med kugle, ledningsnet og 13/7 adapter 1.434 kr. 241 kr. 9627QE 9.558 kr.
## 13-polet ledningsnet, løst 684 kr. 83 kr. 1643709280 3.420 kr.
## Løs kugle 68 kr. 8 kr. 9627G1 339 kr.
## Adapterstik fra 13 polet stikdåse til 7 polet stikdåse 56 kr. 7 kr. 1623561780 280 kr.
## Sikkerhedspakke 38 kr. 6 kr. 1662697980 250 kr.
## Sikkerhedsvest 11 kr. 2 kr. 1617925480 71 kr.
## Førstehjælpstaske 19 kr. 3 kr. 1662698080 124 kr.
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## Sædeovertræk til venstreforsæde m. armlæn og dobbelt passagersæde m. skriveplade, i blå 364 kr. 61 kr. 1612769480 2.424 kr.
## Sædeovertræk til venstreforsæde m. armlæn og dobbelt passagersæde m. skriveplade, i sort 348 kr. 59 kr. 1608723280 2.318 kr.
## Køleboks 21 liter til 12v volt eller 230 volt 140 kr. 24 kr. 1606666780 932 kr.
## Forstærket låsesæt til bagdøre 295 50 kr. 1619228880 1.963                   
## Forstærket låsesæt til skydedør og bagdøre 605 102 kr. 1619228980 4.033                   
## PAVA®  - Undervognsbehandling (Tillæg for biler over 3000kg = 895kr.) 599 101 kr. Gruppe 3 3.996                   

Prislisten er gældende med omgående virkning og annullerer alle tidligere udsendte. Alle priser er vejledende inkl. moms og montering (hvor ikke andet er angivet) og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for priserne, hvis bilen 
ikke er forberedt for montering af udstyret. *Finansieringsydelserne er betinget af at bilen samtidigt finansieres via Opel Finans. De opgivne beløb er den ekstra udbetaling og månedlige merydelse der skal betales, ved finansiering af 
udstyret. Ydelsen er baseret på et lån med 20% i udbetaling, en løbetid på 96 måneder og en variabel rente på 3,95%. Finansieringseksempel på køb af bil til 199.990 kr. plus nummerplader og levering til i alt 3.780 kr. Debitorrente 
4,02%. ÅOP: 7,37%. Udbetaling 40.754,- kr.. Løbetid 96 mdr. Samlet kreditbeløb 163.016,- kr. Samlede kreditomkostninger 52.023,- kr. Samlet beløb der skal betales tilbage: 215.039,- kr. Raternes størrelse 2.237,- kr. pr. måned. 
Kaskoforsikring påkrævet samt betaling via NETS. Der tages forbehold for endelig kreditvurdering samt renteændringer. Da der er tale om internationale billeder, kan der være variationer i forhold til de leverede varer. På tilbehør ydes 24 
måneders reklamationsret. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, udsolgte varer og forlængede leveringstider.
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