
LET

CENÍKOVÉ A AKČNÍ CENY

VÝBAVA MOTOR PALIVO PŘEVODOVKA CENÍKOVÁ CENA SLEVA AKČNÍ CENA

SMILE

1.2 (60kW/81k) benzín 5st. manuální 417.690 57.700 359.990

1.2 TURBO (81kW/110k) Start/Stop benzín 6st. manuální 447.690 57.700 389.990

1.5 CDTI (75kW/102k) Start/Stop nafta 6st. manuální 492.690 57.700 434.990

Ceník platí od 1. 4. 2019

STANDARDNÍ VÝBAVA

Elektronický stabilizační systém ESP
Asistent pro rozjezd do kopce

Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Čelní, boční a hlavové airbagy

Signalizace nezapnutých předních i zadních bezpečnostních pásů
Sklopný klíč

LED denní svícení
Elektrické ovládání předních i zadních oken

Manuální klimatizace
Palubní počítač

Varování před vybočením z jízdního pruhu
7“ audiosystém 4.0 IntelliLink

Bluetooth handsfree
6 reproduktorů
USB konektor

Tempomat
Ovládání audiosystému a tempomatu na volantu

Výškově a podélně nastavitelný volant

Komfortní volant
Elektrická zásuvka 12V v přední konzoli

Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60/40
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie

Kliky dveří v barvě karoserie
Černé lišty okolo bočních oken

Zadní střešní spoiler
Sada na opravu pneumatik

16“ ocelové ráfky s kryty
Vyhřívání předních sedadel

Vyhřívání volantu
Volant potažený kůží

Dešťový senzor
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Automatické přepínání světel s detekcí tunelu

Sluneční clony s osvětlenými zrcátky
Zadní čtecí lampičky

CROSSLAND X SMILE – již od 359.990 Kč

Akční sleva až 

57.700 Kč
pro všechny

Dodatečná SLEVA

až 20.000 Kč
při výkupu vozu

5 LET 
ZÁRUKA  

se službami Opel asistence



VÝBAVA NA PŘÁNÍ
KÓD EXTERIÉR SMILE

T3U Přední mlhové světlomety 4.500

AKO Zatmavená boční a zadní okna 4.700

V2P Stříbrné střešní ližiny 6.000

9BR Zářivá barva 5.000

9M2 Metalická barva 15.000

BBQ Prémiová barva 18.000

KÓD INTERIÉR SMILE

D05 Loketní opěrka řidiče 2.500

DT3 Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru 2.000

KÓD PNEUMATIKY A RÁFKY SMILE

RV0 Dojezdové rezervní kolo 2.600

Q3Q Celoroční pneumatiky 195/60 R16 5.000

CWAA 15" x 6,5J stříbrné ocelové ráfky s kryty 0

CWAB 16" x 6,5J stříbrné ocelové ráfky s kryty l

CWAC 16" x 6,5J stříbrné ráfky z lehkých slitin se 4 dvojitými paprsky 8.000

KÓD BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ SMILE

UD7 Parkovací asistent (senzory vzadu) 8.400

KTF Doplňkový sklopný klíč 800

UTJ Alarm 9.500

Váš prodejce

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) ZDARMA

5 let záruka COMPLETE (záruka na 5 let/150 000 km na celé vozidlo a navíc plná Opel asistence na 5 let) 14.859

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

Informace jsou aktuální k 1. 4. 2019.     

Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Podrobné informace o vozidlech, jejich výbavě a příslušenství vám poskytne autorizo-
vaný 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. 4. 2019 do 30. 6. 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 4,0–5,6 l/100 km; emise CO2 105–127 g/km.  

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV
KÓD NÁZEV POPIS SMILE

LPJZ Sada Enjoy Plus optická a osvětlovací sada, automatická dvouzónová klimatizace, volant potažený kůží, přední mlhové světlomety, alarm 22.200

CWX Optická a osvětlovací sada dešťový senzor, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, automatické přepínání světel s detekcí tunelu, sluneční clony  
s osvětlenými zrcátky, zadní čtecí lampičky l

CXG Parkovací sada parkovací asistent (senzory vpředu a vzadu), zadní parkovací kamera 16.500

CWG Zimní sada vyhřívání předních sedadel, vyhřívání volantu, volant potažený kůží l

B59 Funkční sada
samostatně posuvná a sklopná zadní sedadla dělená v poměru 40/60, průchozí zadní loketní opěrka, dvojitá podlaha zavazad-
lového prostoru

11.700


