GTC – již od 424.900 Kč*

CENÍKOVÉ A AKČNÍ CENY
VÝBAVA

Sport

OPC

MOTOR

Ceník platí od 1. 1. 2018

PALIVO

PŘEVODOVKA

CENÍKOVÁ CENA

SLEVA

AKČNÍ CENA
454.900

1.4 TURBO (88kW/120k) Start/Stop

benzín

6st. manuální

540.900

86.000

1.4 TURBO (103kW/140k)

benzín

6st. manuální

545.900

86.000

459.900

1.4 TURBO (103kW/140k) Start/Stop

benzín

6st. manuální

552.900

86.000

466.900

1.4 TURBO (103kW/140k) AT6

benzín

6st. automatická

589.900

86.000

503.900

1.6 TURBO (125kW/170k) AT6

benzín

6st. automatická

638.900

86.000

552.900

1.6 TURBO (147kW/200k) Start/Stop

benzín

6st. manuální

615.900

86.000

529.900

1.6 CDTI (81kW/110k) Start/Stop

nafta

6st. manuální

578.900

86.000

492.900

1.6 CDTI (100kW/136k) Start/Stop

nafta

6st. manuální

593.900

86.000

507.900

2.0 TURBO (207kW/280k) Start/Stop**

benzín

6st. manuální

755.900

98.000

657.900

* platí při využití vybraných finančních produktů Opel Finance
** další informace o modelu OPC v samostatném ceníku

STANDARDNÍ VÝBAVA
Sport
Systém OnStar
Automatická dvouzónová klimatizace
Audiosystém CD 400 se 6 reproduktory
Bluetooth handsfree
USB konektor
Ovládání audiosystému a tempomatu na volantu
Tempomat s omezovačem rychlosti
Elektronický stabilizační systém ESP
Čelní, boční a hlavové airbagy
Deaktivace airbagu spolujezdce
Asistent pro rozjezd do kopce
Systém uvolnění pedálů PRS
Automatická dálková světla
Automatické přepínání světel s detekcí tunelu
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Dešťový senzor
Denní svícení
Přední mlhové světlomety
Elektrické ovládání předních oken
Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
Dálkové ovládání centrálního zamykání
Sportovní volant potažený kůží
Výškově a podélně nastavitelný volant
Posuvná přední loketní opěrka
Dělená zadní sedadla 40/60
Kryt zavazadlového prostoru
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Snížený sportovní podvozek
17“ ráfky z lehkých slitin
Sada na opravu pneumatik
Palubní počítač
ISOFIX

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV
Kód

Název

Popis

Sport

LPZQ

Sada Premium

prémiová sada pro přední světla AFL, audiosystém Navi 950 Europe s Bluetooth handsfree, alarm s rozšířenými funkcemi

50.000

A8Z

Prémiová sada pro přední
světla AFL

LED denní svícení, adaptivní Bi-Xenonové světlomety AFL, vysokotlaké ostřikovače předních světlometů, automatické seřízení
světlometů

30.800

HME

Optická a osvětlovací
sada

varování před vybočením z jízdního pruhu, indikace vzdálenosti, rozpoznávání dopravních značek, varování před čelní kolizí

5.400

SR1

Ergonomické sedadlo
řidiče AGR

sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech s možností manuálního prodloužení a nastavitelnou bederní opěrkou, aktivní opěrky
hlavy vpředu nastavitelné ve 4 směrech

10.500

SRY

Ergonomická přední
sedadla AGR

sedadla řidiče a spolujezdce nastavitelná v 6 směrech s možností manuálního prodloužení a nastavitelnými bederními opěrkami,
aktivní opěrky hlavy vpředu nastavitelné ve 4 směrech

13.500

SRO

Sada Komfort pro zadní
sedadla

centrální opěrka hlavy, průchozí zadní loketní opěrka s úložným prostorem

5.200

LP98

Sada Look & Style

19" ráfky z lehkých slitin, LED zadní světla, zatmavená boční a zadní okna

22.000

CWH

Edice Černá střecha

černá střecha, černá vnější zpětná zrcátka

8.000

PFL

OPC interiérová sada

sportovní pedály z lehkých slitin, sportovní ergonomický volant potažený kůží, sportovní hlavice řadicí páky potažená kůží, černý
strop

5.300

WBP

OPC exteriérová sada

přední a zadní spoiler, zvýraznění bočních prahů, střešní anténa ve tvaru ploutve, označení OPC Line

32.900

AQF

Ochranná sada

elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, pokročilý parkovací asistent, varování pro slepý úhel

22.800

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

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Kód

EXTERIÉR

Sport
4.700

AKO

Zatmavená boční a zadní okna

DWF

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka

3.200

CE4

Vysokotlaké ostřikovače světlometů

5.700

UGE

LED zadní světla

7.400

TU1

Zadní střešní spoiler

6.700

MDE

Lišty okolo bočních oken

6.800
21.000

F45

Systém FlexRide s plynulou regulací tlumičů CDC – pouze pro vybrané motorizace

9BR

Zářivá barva

5.000

9M2

Metalická barva

16.000

BBQ

Prémiová barva

20.000

INTERIÉR

Sport

Kód

0

TAHK

Látkové čalounění, Imola, červené Morello Red

TAHL

Látkové čalounění, Imola, černé Jet Black

TADC

Kožené čalounění, perforované Mondial, černé Jet Black

27.200

0

KA1

Vyhřívání předních sedadel

8.500

UVD

Vyhřívání volantu včetně vyhřívání předních sedadel – nelze objednat se sportovním volantem potaženým kůží (N35)

9.500

N55

Sportovní volant potažený kůží s plochou spodní částí

9.500

J71

Elektrická parkovací brzda včetně posuvné přední loketní opěrky s úložným prostorem ve středové konzoli a doplňkovým osvětlením interiéru

4.200
7.400

C32

Elektrické topení Quickheat – standardně s 1.6 CDTi

DT4

Kuřácká sada (zapalovač a popelník)

B6U

Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru

Kód

INFOZÁBAVA

400
1.500

Sport

UFW

Audiosystém CD 600 – 7" barevná obrazovka, 6 prémiových reproduktorů, Bluetooth a IntelliLink konektivita, AUX konektor, USB konektor

8.200

Y3i

Audiosystém Navi 950 Europe – mapové podklady pro celou Evropu, 7" barevná obrazovka, 6 prémiových reproduktorů, Bluetooth a IntelliLink konektivita,
AUX konektor, USB konektor, střešní anténa ve tvaru ploutve

24.000

U4D

Digitální tuner DAB/DAB+/DMB-R – pro audiosystémy UFW/Y3I

2.000

UQA

Prémiový Sound System Infinity

15.700

US3

Střešní anténa ve tvaru ploutve – pro audiosystém CD 600

2.100

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Sport

UD7

Parkovací asistent (senzory vzadu)

13.200

UD5

Parkovací asistent (senzory vpředu a vzadu)

17.200

AF8

Dvoustupňové zamykání vozidla Deadlock

5.700

UTT

Alarm s rozšířenými funkcemi (snímač pohybu uvnitř vozidla, snímač náklonu vozidla, houkačka alarmu s vlastním napájením, elektronický systém proti
krádeži s detekcí neoprávněného vniknutí, dvoustupňové zamykání vozidla Deadlock)

9.200

Kód

Kód

PNEUMATIKY A RÁFKY

Sport
1.600

RUA

Dojezdové rezervní kolo 17"

PWP

17" x 7,0 ocelové ráfky s kryty

0

RQK

18" x 7,5 ráfky z lehkých slitin, Enjoy

0

RQJ

18" x 7,5 ráfky z lehkých slitin, Sport

0
0

PXJ

18" x 7,5 ráfky z lehkých slitin, Design 7

RT8

19" x 8,0 ráfky z lehkých slitin s 5 paprsky

11.500

RQ9

20" x 8,5 ráfky z lehkých slitin s 10 paprsky

20.000

RQA

20" x 8,5 ráfky z lehkých slitin, GSI

20.000

RTH

20" x 8,5 ráfky z lehkých slitin, Design 3

20.000

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

OPEL FINANCE
Financování 50 : 50 – při podpisu smlouvy uhradíte 50 % pořizovací ceny vozu a zbývající polovinu, bez navýšení, v jediné splátce za rok
Financování Třetinky – při podpisu smlouvy uhradíte třetinu pořizovací ceny vozu, za rok uhradíte druhou třetinu a za 2 roky poslední třetinu		
Financování s nízkým úrokem
					
Více informací o nabídce financování získáte u vašeho prodejce Opel.

Váš prodejce
Informace jsou aktuální k 1. 1. 2018. 				
Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Podrobné informace o vozidlech, jejich výbavě a příslušenství vám poskytne autorizovaný 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. 1. 2018 do 31. 3. 2018 nebo do vyprodání skladových zásob. Opel Southeast Europe LLC.		
Na vozy Opel se vztahuje dvouletá zákonná záruka a dále tříletá smluvní záruka Opel.				
Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz		
Kombinovaná spotřeba 4,0–7,8 l/100 km; emise CO2 107–184 g/km. 				

GTC OPC Z NULY NA STO ZA ŠEST

CENÍKOVÉ A AKČNÍ CENY
VÝBAVA

OPC

n
n
n
n

Ceník platí od 1. 1. 2018

MOTOR
OPC 2.0 TURBO (206 kW / 280 k – 400 Nm) Start/Stop MT6

Maximální výkon 206 kW / 280 k
Maximální točivý moment 400 Nm
Maximální rychlost 250 km/h
6stupňová manuální převodovka

n
n
n
n

CENÍKOVÁ CENA

SLEVA

AKČNÍ CENA

755 900 Kč

98 000 Kč

657 900 Kč

Mechanicky samosvorný diferenciál pro dokonalou trakci
Přední náprava s technologií HiPerStrut a vysoce výkonnými tlumiči
Sportovní podvozek FlexRide pracující ve třech režimech
Vysoce výkonné kotoučové brzdy Brembo

STANDARDNÍ VÝBAVA
Systém OnStar
Systém FlexRide s plynulou regulací tlumičů CDC
Přední sportovní sedadla nastavitelná v 6 směrech
Sportovní ergonomický volant potažený kůží
Sportovní pedály z lehkých slitin
Ozdobné kryty nástupních prahů OPC
Černá mřížka chladiče s lištou loga v barvě karoserie
19“ ráfky z lehkých slitin OPC
Elektronický stabilizační systém ESP
Posilovač řízení s variabilním účinkem
Systém kontroly tlaku v pneumatikách
Čelní, boční a hlavové airbagy
Denní svícení
Automatické přepínání světel s detekcí tunelu
Automatická dálková světla
Dešťový senzor

Zadní střešní spoiler
Elektrické ovládání předních oken
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Palubní počítač
Manuální klimatizace
Audiosystém CD 600
Bluetooth handsfree
Ovládání audiosystému a tempomatu na volantu
Tempomat s omezovačem rychlosti
Výškově a podélně nastavitelný volant
Posuvná přední loketní opěrka s úložným prostorem ve středové konzoli
Průchozí zadní loketní opěrka
ISOFIX
Dělená zadní sedla 60/40
Kryt zavazadlového prostoru

ZVÝHODNĚNÉ SADY VÝBAV
KÓD

NÁZEV

POPIS

CENA

Prémiová sada pro přední
světla

LED denní svícení, adaptivní Bi-Xenonové světlomety AFL, vysokotlaké ostřikovače světlometů, automatické seřízení světlometů

30.800

HME

Optická a osvětlovací sada

varování před vybočením z jízdního pruhu, indikace vzdálenosti, rozpoznávání dopravních značek,
varování před čelní kolizí – pouze s UVD

5.400

Y68

Ergonomická sportovní sedadla
OPC Performance 1

sedadla řidiče a spolujezdce s možností prodloužení sedáků a bederními opěrkami včetně vyhřívání – pouze pro TADZ

18.400

Y69

Ergonomická sportovní sedadla
OPC Performance 2

sedadla řidiče a spolujezdce s nastavitelnými bočními výztuhami, možností prodloužení sedáků a bederními opěrkami včetně
vyhřívání – pouze pro TADZ, standard pro TAHU/TAIK

24.100

CWH

Edice Černá střecha

černá střecha, černá vnější zpětná zrcátka

8.000

WEY

OPC exteriérová sada

zadní střešní spoiler OPC EXTREME, sportovní prahové lišty

21.000

A8Z

VÝBAVA NA PŘÁNÍ
KÓD

EXTERIÉR

CENA

KÓD
TAIK

Kožené čalounění, perforované Nappa, s černým pruhem
a šedým prošíváním – včetně Y69

46.000

TAHU

Kožené čalounění, perforované Nappa, s modrým pruhem
a modrým prošíváním – včetně Y69

46.000
12.500

AKO

Zatmavená boční a zadní okna

4.700

DWF

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka

3.200

CE4

Vysokotlaké ostřikovače předních světlometů

5.700

UGE

LED zadní světla

7.400

TTV

Zadní střešní spoiler OPC EXTREME

7.400

9BR

Zářivá barva

5.000

9M2

Metalická barva

16.000

BBQ

Prémiová barva

20.000

KÓD
UFW

Y3i

INFOZÁBAVA
Audiosystém CD 600 – 7" barevná obrazovka, 6 prémiových
reprodukotorů, Bluetooth a IntelliLink konektivita,
AUX konektor, USB konektor
Audiosystém Navi 950 Europe – mapové podklady pro celou
Evropu, 7" barevná obrazovka, 6 prémiových reproduktorů,
Bluetooth a IntelliLink konektivita, AUX konektor, USB konektor

CENA
l

INTERIÉR

CENA

CJ2

Automatická dvouzónová klimatizace

C32

Elektrické topení Quickheat – pouze v kombinaci s CJ2

7.400

UVD

Vyhřívání volantu – pro TADZ pouze s Y68/Y69

4.200
4.200

J71

Elektrická parkovací brzda

DT4

Kuřácká sada

B6U

Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru

KÓD

400

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

1.500

CENA

UD7

Parkovací asistent (senzory vzadu)

AF8

Dvoustupňové zamykání vozidla Deadlock

5.700

UTT

Alarm s rozšířenými funkcemi

9.200

13.200

24.000

U4D

Digitální tuner DAB/DAB+/DMB-R – pro audiosystémy UFW/Y3I

2.000

UQA

Prémiový Sound System Infinity

15.700

KÓD

US3

Střešní anténa ve tvaru ploutve – pro audiosystém CD 600

2.100

R01

PNEUMATIKY A RÁFKY

CENA

Ráfky z lehkých slitin 20" x 8,5; 5 Y-paprsků, OPC

8.500

OPEL FINANCE
Financování 50 : 50 – při podpisu smlouvy uhradíte 50 % pořizovací ceny vozu a zbývající polovinu, bez navýšení, v jediné splátce za rok
Financování Třetinky – při podpisu smlouvy uhradíte třetinu pořizovací ceny vozu, za rok uhradíte druhou třetinu a za 2 roky poslední třetinu		
Financování s nízkým úrokem
					
Více informací o nabídce financování získáte u vašeho prodejce Opel.

Váš prodejce
Informace jsou aktuální k 1. 1. 2018. 		
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.		
Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Podrobné informace o vozidlech, jejich výbavě a příslušenství vám poskytne autorizovaný 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. 1. 2018 do 31. 3. 2018 nebo do vyprodání skladových zásob. Opel Southeast Europe LLC.		
Na vozy Opel se vztahuje dvouletá zákonná záruka a dále tříletá smluvní záruka Opel.		
Recyklace: Informace o sběrných místech a recyklaci vozidel na konci jejich životního cyklu naleznete na: www.opel.cz		
Kombinovaná spotřeba 7,8 l/100 km; emise CO2 184 g/km.

