
1 Εκδόσεις/Κινητήρες Opel Zafira

Κινητήρας Κιβώτιο Edition Innovation

MT6

Ανακύκλωση: Πληροφορίες αναφορικά με τον Σχεδιασμό για το Περιβάλλον, το Δίκτυο Παράδοσης & Παραλαβής Οχημάτων 

Τέλους Κύκλου Ζωής ΕΔΟΕ μπορούν να βρεθούν στο: www.opel.gr/empeiria/anakyklosi.html

1.6lt CDTi S/S ecoFLEX
®
, 

134hp -

 Blue Injection 

32,000 €

2.0lt CDTi S/S ecoFLEX
®
, 

170hp -

 Blue Injection 

MT6 -

2.0lt CDTi ECOTEC
®
, 170hp -

 Blue Injection
AT6 -

33,000 €

34,800 €
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30,000 €

Σημειώσεις:

1. Οι λιανικές τιμές με φόρους που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο, βασίζονται στις ανώτατες προτεινόμενες τιμές 

πώλησης προ φόρων (δηλ. χωρίς ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, βλ. ανάλυση τιμών 3, 4) - κάθε Διανομέας προσδιορίζει κατά 

την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την τελική λιανική τιμή για κάθε μοντέλο αυτοκινήτου, με βάση τη συγκεκριμένη εμπορική 

συναλλαγή και την ισχύουσα εμπορική / πιστωτική πολιτική του Διανομέα».

2. Οι τελικές λιανικές τιμές με φόρους ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο 

καθώς διαμορφώνονται ανάλογα με το συντελεστή τέλους ταξινόμησης στον οποίο εμπίπτει η τελική συνολική τιμή προ φόρων 

(όπως προκύπτει από το άθροισμα των τιμών προ φόρων του μοντέλου και του προαιρετικού εξοπλισμού).

3 . Οι τιμές με φόρους του προαιρετικού εξοπλισμού είναι ενδεικτικές καθώς έχουν υπολογιστεί με ένα μέσο συντελεστή τέλους 

ταξινόμησης και άρα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στον παρόντα τιμοκατάλογο.

4. Oι λιανικές τιμές συμπεριλαμβάνουν έξοδα μεταφοράς έως τις εγκαταστάσεις των Διανομέων ή τον πλησιέστερο λιμένα της 

ενδοχώρας -  ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν έξοδα ταξινόμησης & τέλη κυκλοφορίας.

5.  O εξοπλισμός, οι τιμές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  μπορούν να μεταβληθούν από τον κατασκευαστή χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση.

Τα οχήματα με τεχνολογία BlueInjection χρειάζονται τακτική αναπλήρωση του υγρού AdBlue
®
 και στα χρονικά διαστήματα που 

μεσολαβούν ανάμεσα στα προβλεπόμενα service. Μία ένδειξη στο board computer θα σας ενημερώνει πότε χρειάζεται 

αναπλήρωση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.opel.gr/tools/adblue/adblueinfo.html


