
Reprezentativni primer izračuna za: CROSSLAND X Enjoy s 5 vrati, 1,2-litrskim bencinskim motorjem (61 kW/82 KM), 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, kovinsko barvo ter paketom vsestranskosti, paketom z vzvratno kamero in rezervnim kolesom. • vrsta financiranja: finančni lizing • število obrokov: 60 • EOM = 0, ne vsebuje stroškov registracije in zavarovanja ter stroškov, ki nastanejo z 
neizpolnjevanjem pogodbe • predračunska vrednost predmeta financiranja: 14.600 € • lastna udeležba (polog): 2.920 € • znesek financiranja: 11.680 € • mesečni obrok: 194,66 € • stroški odobritve: 0 € • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 11.680 €. Povprečna poraba goriva (kombinirano): 4,1–6,5 l/100 km. Emisije CO2 (kombinirano): 107–148 g/km. Uradna vrednost emisijske 
stopnje: EURO 6d-TEMP. Specifične emisije NOX: 0,0191–0,0451 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00017–0,00054 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,05E11–1,21E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične. Opel SEE in sodelujoči Opel partnerji si pridržujejo pravico do spremembe ponudbe. Več o Zajamčenem zadovoljstvu je dostopno na opel.si. Slike so simbolične.

AVTOPLUS PVO, Koper – pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Opel

 NOVI OPEL TRGOVEC NA OBALI

CROSSLAND X ŽE ZA 

194,66 € 
NA MESEC

BREZOBRESTNO FINANCIRANJE

0% EOM 
DO KONCA JULIJA 2019

DARILO ZA NAŠE NOVE ČLANE
Vsi, ki se boste včlanili v myOpel.si in se do 30. 8. 2019 
na pooblaščenem Oplovem servisu Avtoplus v Kopru 
naročili na servis, boste prejeli:

 1 liter sredstva za čiščenje stekla in 
  vrednostni bon za nakup do 4 litrov motornega 

olja po ceni litra 1 €, ki ga lahko izkoristite ob 
opravljenem rednem servisu vašega OPLA.
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Izberite svojega novega OPLA in vse do konca julija izkoristite brezobrestno financiranje

• EOM = 0
• polog 20 %
• 60 obrokov

Avtoplus PVO d.o.o. 
Istrska cesta 55, 6000 Koper

Prodaja vozil:  
Karlo Toplikar, 05 613 70 55 
opel-prodaja@avtoplus.si

CROSSLAND X 
ŽE ZA 194,66 € NA MESEC

Istrska cesta 55, 6000 Koper

Karlo Toplikar, 05 613 70 55 
opel-prodaja@avtoplus.si NA MESEC

ASTRA 
ŽE ZA 216 € NA MESEC

GRANDLAND X 
ŽE ZA 273,33 € NA MESEC
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Izberite svojega novega OPLA in vse do konca julija izkoristite brezobrestno financiranje
Opis modela EOM vrednost polog

mesečni 
obrtok

št.  
obrokov

Grandland X s 5 vrati, 1,2-litrskim turbo 
bencinskim motorjem S&S (96 kW/130 KM), 6-stopenjskim 
ročnim menjalnikom in paketom Enjoy Plus.

0 % 20.500 € 4.100 € 273,33 € 60

Crossland X Enjoy s 5 vrati, 1,2-litrskim ben-
cinskim motorjem (61 kW/82 KM), 5-stopenjskim ročnim 
menjalnikom, kovinsko barvo ter paketom vsestranskosti, 
paketom z vzvratno kamero in rezervnim kolesom.

0 % 14.600 € 2.920 € 194,66 € 60

Astra Enjoy s 5 vrati, 1,4-litrskim turbo bencin-
skim motorjem (92 kW/125 KM), 6-stopenjskim ročnim 
menjalnikom ter briljantno barvo, strukturnimi platišči in 
paketom udobja 2.

0 % 16.200 € 3.240 € 216 € 60

Combo Life s 5 vrati, 1,2 turbo bencinskim 
motorjem S&S (81 kW/110 KM) in 6-stopenjskim ročnim 
menjalnikom.

0 % 16.490 € 3.298 € 220 € 60

Izračuni so podani v tabeli. Povprečna poraba goriva (kombinirano): 4,1–6,5 l/100 km. Emisije CO2 (kombinirano): 107–148 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: 
EURO 6d-TEMP. Specifične emisije NOX: 0,0191–0,0451 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00017–0,00054 g/km. Število delcev pri 
dizelskih motorjih: 0,05E11–1,21E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa 
prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične. 
Opel SEE in sodelujoči Opel partnerji si pridržujejo pravico do spremembe ponudbe. Več o Zajamčenem zadovoljstvu je dostopno na opel.si. Slike so simbolične.

brezobrestno financiranjebrezobrestno financiranje

Izračuni so podani v tabeli. Povprečna poraba goriva (kombinirano): 4,1–6,5 l/100 km. Emisije CO
EURO 6d-TEMP. Specifične emisije NO
dizelskih motorjih: 0,05E11–1,21E11 /km. Ogljikov dioksid (CO
prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM
Opel SEE in sodelujoči Opel partnerji si pridržujejo pravico do spremembe ponudbe. Več o Zajamčenem zadovoljstvu je dostopno na opel.si. Slike so simbolične.

COMBO LIFE 
ŽE ZA 220 € NA MESEC

ASTRA 
ŽE ZA 216 € NA MESEC
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Prijavite se v myOpel.si!

• Posebne ponudbe in servisni pregledi 
• Spletno naročilo na servis 
• Podrobnosti o vašem vozilu 
• Dostopnost brez časovnih omejitev 
• Opomnik za naslednji servisni pregled

Tako si pridobite vedno ažuren dostop do 

informacij o vašem Opel vozilu kar prek 

aplikacije ali spleta.

CROSSLAND X ŽE ZA 

194,66 € 
NA MESEC

DARILO ZA NAŠE NOVE ČLANE
Vsi, ki se boste včlanili v myOpel.si in se do 30. 8. 2019 
na pooblaščenem Oplovem servisu Avtoplus v Kopru 
naročili na servis, boste prejeli:

Servis vozil: 05 613 70 43, opel-servis@avtoplus.si

 1 liter sredstva za čiščenje stekla in 
  vrednostni bon za nakup do 4 litrov motornega 

olja po ceni litra 1 €, ki ga lahko izkoristite ob 
opravljenem rednem servisu vašega OPLA.

myopel.si
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IZKORISTITE IZJEMNO PONUDBO PRI 
OPRAVLJENEM SERVISU!


