Comfort
GR5 - "Cosmic Grey"
Benzinas 130
metalizuotas
TURBO MT
dažymas

OIJ - "Comfort Plus" paketas (16" lengvojo lydinio ratlankiai, Priekinis
porankis su daiktadėže, Lietaus ir šviesos jutikliai, Interjero apšvietimo
paketas), UD5 - Priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai

TAVF - Salono apdaila "Banda", komfortiško tipo priekinės
sėdynės

1. Opel Corsa

Comfort Benzinas 100 TURBO AT G70 - "Diamond Black" metalizuotas dažymas

2. Opel Corsa

GS Line Benzinas 100 TURBO AT

G1R - "Hot Red" metalizuotas dažymas

WQX - 17" lengvojo lydinio ratlankiai (dviejų spalvų); 22T - Juoda
spalva dažytas stogas ir šoninių veidrodėlių dangteliai; DBU Aukštesnio lygio prietaisų skydelio apdaila

3. Opel Corsa

GS Line Benzinas 100 TURBO AT

G1R - "Hot Red" metalizuotas dažymas

WQX - 17" lengvojo lydinio ratlankiai (dviejų spalvų); 22T - Juoda
spalva dažytas stogas ir šoninių veidrodėlių dangteliai; DBU Aukštesnio lygio prietaisų skydelio apdaila

G4I - "Quartz Grey" metalizuotas dažymas

ODK - "Parking" paketas (Galiniai atstumo jutikliai, 180 laipsnių
galinio vaizdo kamera); IOB - 7" multimedijos sistema su
liečiamu ekranu, "Bluetooth" ir "Apple CarPlay/Android Auto"
išmanaus telefono sąsaja; RW0 - 16" lengvojo lydinio ratlankiai

4. Opel Corsa

Comfort Benzinas 100 TURBO AT

Innovation Plus
Elektra 50kWH AT

GAZ - "Summit White" specialus
pastelinis dažymas

Innovation Plus
Elektra 50kWH AT

GPQ - "Power Orange"
metalizuotas dažymas

IOC - 7" "IntelliLink" navigacijos sistema su "Apple
CarPlay/Android Auto" sąsaja; OLF - "Innovation
Driver" paketas (Panoraminė 180 laipsnių galinio
vaizdo kamera, Priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai,
"LED" priekiniai rūko žibintai, Elektra užlenkiami
šoniniai veidrodėliai, Kliūčių aklojoje zonoje įspėjimo
sistema)
IOC - 7" "IntelliLink" navigacijos sistema su "Apple
CarPlay/Android Auto" sąsaja; OLF - "Innovation
Driver" paketas (Panoraminė 180 laipsnių galinio
vaizdo kamera, Priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai,
"LED" priekiniai rūko žibintai, Elektra užlenkiami
šoniniai veidrodėliai, Kliūčių aklojoje zonoje įspėjimo
sistema); RZS - 17" lengvojo lydinio ratlankiai (dviejų
spalvų)

LPL2 - "Comfort Plus" paketas (Priekiniai rūko žibintai, Priekiniai ir galiniai atstumo
jutikliai, Galinio vaizdo kamera, Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema,
Comfort
G4O - "Diamond
Tamsinti galiniai langai, "Sight & Light" paketas (lietaus ir šviesos jutikliai, galinės
Benzinas 130 Black" metalizuotas
skaitymo lemputės), Vairuotojo sėdynės porankis); CWJ - "LED" žibintų paketas
TURBO AT
dažymas
(Priekiniai LED žibintai su AFL adaptyvia funkcija, Automatinis tolimųjų šviesų
valdymas, Automatinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas, Galiniai LED žibintai)
G4O - "Moonstone
Comfort
Grey" metalizuotas
Benzinas 80 MT
dažymas

Comfort
Benzinas 130
TURBO AT

GPQ - "Power
Orange"
metalizuotas
dažymas

LPL2 - "Comfort Plus" paketas (Priekiniai rūko žibintai, Priekiniai ir galiniai atstumo
jutikliai, Galinio vaizdo kamera, Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema,
Tamsinti galiniai langai, "Sight & Light" paketas (lietaus ir šviesos jutikliai, galinės
skaitymo lemputės), Vairuotojo sėdynės porankis)
LPL2 - "Comfort Plus" paketas (Priekiniai rūko žibintai, Priekiniai ir galiniai atstumo
jutikliai, Galinio vaizdo kamera, Automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema,
Tamsinti galiniai langai, "Sight & Light" paketas (lietaus ir šviesos jutikliai, galinės
skaitymo lemputės), Vairuotojo sėdynės porankis); CWJ - "LED" žibintų paketas
(Priekiniai LED žibintai su AFL adaptyvia funkcija, Automatinis tolimųjų šviesų
valdymas, Automatinis priekinių žibintų aukščio reguliavimas, Galiniai LED žibintai)

Innovation Plus
Benzinas 130
TURBO AT

Innovation Plus
Benzinas 180
TURBO AT

Innovation Plus
Dyzelinas 130
TURBO AT

LPQI - "Innovation Plus" paketas (Kliūčių aklojoje zonoje įspėjimo sistema, Papildomi
priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai, 360 laipsnių vaizdo kamera, 8" Navigacijos sistema
G70 - "Diamond
"IntelliLink" su "Apple CarPlay/Android Auto" sąsaja); RQK - 18" lengvojo lydinio ratlankiai
Black"
(dviejų spalvų); AKO - Tamsinti galiniai langai; UQS - "Denon" pagerinta audio sistema; T95
metalizuotas
- "LED AFL" adaptyvūs priekiniai žibintai su automatiniu žibintų reguliavimu; ATH - Beraktė
dažymas
automobilio atrakinimo ir užvedimo sistema, elektra valdomas bagažinės dangtis su kojos
judesio atidarymo funkcija
RUP - Mažesnio dydžio atsarginis ratas; LPQI - "Innovation Plus" paketas (Kliūčių aklojoje
zonoje įspėjimo sistema, Papildomi priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai, 360 laipsnių
GDU - "Dark
vaizdo kamera, 8" Navigacijos sistema "IntelliLink" su "Apple CarPlay/Android Auto"
Ruby Red"
sąsaja); RQK - 18" lengvojo lydinio ratlankiai (dviejų spalvų); 41T - Juoda spalva dažytas
specialus
stogas ir šoninių veidrodėlių dangteliai; VGA - Sidabro spalvos stogo bagažinės laikikliai;
metalizuotas
T95 - "LED AFL" adaptyvūs priekiniai žibintai su automatinių žibintų reguliavimu; ATH dažymas
Beraktė automobilio atrakinimo ir užvedimo sistema, elektra valdomas bagažinės dangtis
su kojos judesio atidarymo funkcija
LPQI - "Innovation Plus" paketas (Kliūčių aklojoje zonoje įspėjimo sistema, Papildomi
priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai, 360 laipsnių vaizdo kamera, 8" Navigacijos sistema
G2O - "White
"IntelliLink" su "Apple CarPlay/Android Auto" sąsaja); KSA - Adaptyvi pastovaus greičio
Jade" specialus
palaikymo sistema; 41T - Juoda spalva dažytas stogas ir šoninių veidrodėlių dangteliai; AKO
pastelinis
- Tamsinti galiniai langai; C50 - Šildomas priekinis stiklas; T95 "LED AFL" adaptyvūs
dažymas
priekiniai žibintai su automatiniu žibintų reguliavimu; VGA - Sidabro spalvos stogo
bagažinės laikikliai

Innovation Plus
Benzinas 130
TURBO AT

Innovation Plus
Benzinas 180
TURBO AT

Innovation Plus
Dyzelinas 130
TURBO AT

LPQI - "Innovation Plus" paketas (Kliūčių aklojoje zonoje įspėjimo sistema, Papildomi
priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai, 360 laipsnių vaizdo kamera, 8" Navigacijos
sistema "IntelliLink" su "Apple CarPlay/Android Auto" sąsaja); UQS - "Denon"
pagerinta audio sistema; T95 - "LED AFL" adaptyvūs priekiniai žibintai su automatiniu
žibintų reguliavimu; ATH - Beraktė automobilio atrakinimo ir užvedimo sistema,
elektra valdomas bagažinės dangtis su kojos judesio atidarymo funkcija
RUP - Mažesnio dydžio atsarginis ratas; LPQI - "Innovation Plus" paketas (Kliūčių
aklojoje zonoje įspėjimo sistema, Papildomi priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai, 360
G1O - "Pearl laipsnių vaizdo kamera, 8" Navigacijos sistema "IntelliLink" su "Apple CarPlay/Android
White"
Auto" sąsaja); RQH - 18" lengvojo lydinio ratlankiai (dviejų spalvų); 41T - Juoda spalva
perlamutrinis
dažytas stogas ir šoninių veidrodėlių dangteliai; VGA - Sidabro spalvos stogo
dažymas
bagažinės laikikliai; T95 - "LED AFL" adaptyvūs priekiniai žibintai su automatinių
žibintų reguliavimu; ATH - Beraktė automobilio atrakinimo ir užvedimo sistema,
elektra valdomas bagažinės dangtis su kojos judesio atidarymo funkcija
G4O "Moonstone
Grey"
metalizuotas
dažymas

G4O "Moonstone
Grey"
metalizuotas
dažymas

C50 - Šildomas priekinis stiklas; RUP - Mažesnis atsarginis ratas; VGA - Sidabro spalvos
stogo bėgeliai; 41T - Juoda spalva dažytas stogas ir šoninių veidrodėlių dangteliai

IOU - 8" Navigacijos sistema "Navi PRO" su "Apple CarPlay/Android Auto", 7
Innovation Plus GF6 - "Satin Steel
garsiakalbių audio sistema, 8" spalvotas vairuotojo informacinis skydelis; 2F7
Dyzelinas 120 Grey" metalizuotas
- "Driver Assistance" paketas (Galinio vaizdo kamera, kliūčių aklojoje zonoje
TURBO AT
dažymas
įspėjimo sistema, elektra užlenkiami veidrodėliai)

IO6 - 7" Navigacijos sistema su liečiamu ekranu, "Bluetooth" sąsaja ir UAB;
L3 Comfort
KOR - Programuojamas autonominis šildytuvas (Webasto); ATM - "FlexCargo"
Dyzelinas 120 G20 - "Jade White"
atlenkiama priekinė keleivių sėdynė su papildoma daiktadėže ir anga ilgiems
TURBO MT N1 pastelinis dažymas
kroviniams; AX9 - Krovinių skyriaus pertvara su langu; QQ5 - Standartinio
kategorija
dydžio atsarginis ratas

CJ2 - Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema; CWX - Matomumo ir šviesos
L1 Business
G20 - "Jade
paketas (Lietaus ir šviesos jutikliai, Automatiškai valdomos tolimosios šviesos, 3,5"
Dyzelinas 75 MT N1 White" pastelinis spalvotas vairuotojo informacinis ekranas, 2 užlenkiami rakteliai); CVN/CVM - Šoninės
kategorija
dažymas
slankiojančios neįstiklintos durys kairėje ir dešinėje pusėje; K33 - Pastovaus greičio
palaikymo sistema
CJ2 - Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema; CWX - Matomumo ir šviesos
L1 Business
G20 - "Jade
paketas (Lietaus ir šviesos jutikliai, Automatiškai valdomos tolimosios šviesos, 3,5"
Dyzelinas 75 MT N1 White" pastelinis spalvotas vairuotojo informacinis ekranas, 2 užlenkiami rakteliai); CVN/CVM - Šoninės
kategorija
dažymas
slankiojančios neįstiklintos durys kairėje ir dešinėje pusėje; K33 - Pastovaus greičio
palaikymo sistema
CJ2 - Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema; CWX - Matomumo ir šviesos
L1 Business
G7R - "Onyx
paketas (Lietaus ir šviesos jutikliai, Automatiškai valdomos tolimosios šviesos, 3,5"
Dyzelinas 75 MT N1 Black" pastelinis spalvotas vairuotojo informacinis ekranas, 2 užlenkiami rakteliai); CVN/CVM - Šoninės
kategorija
dažymas
slankiojančios neįstiklintos durys kairėje ir dešinėje pusėje; K33 - Pastovaus greičio
palaikymo sistema

Comfort
Dyzelinas 100
MT M1
kategorija

GBT - "Night Blue"
metalizuotas
dažymas

AKO - Tamsinti galiniai langai; IO6 - 8" "IntelliLink" navigacijos sistema su
liečiamu ekranu, "Bluetooth" ir "Apple CarPlay/Android Auto" išmanaus
telefono sąsaja; RU9 - Standartinio dydžio atsarginis ratas; J20 - Atskirai
atidaromas galinis bagažinės langas; VRA - Tempimo kablys; AER - Elektra
valdomi langai galiniai langai; CWX - "Sight and Light" paketas (Lietaus ir
šviesos jutikliai, automatinė tolimųjų šviesų kontrolė, automatiškai
tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodėlis); XIEE - "Parkavimo" paketas
(priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai, Galinė 180 laipsnių kamera, Įspėjimo
apie kliūtis aklojoje zonoje sistema, elektra užlenkiami šoniniai veidrodėliai,
priekiniai rūko žibintai)

