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КОРПОРАТИВНА ПОНУДА ЗА OPEL
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Аутомакедонија АД Скопје е овластен увозник, 
дистрибутер и сервисер на возилата од гамата на OPEL. 
Во комплексот на ул. 16 Македонска Бригада бр. 2, во 
населбата Автокоманда, за Вашата компанија
(oрганизација)  можете да набавите :

• Нови патнички и лесни комерцијални возила од 
гамата на OPEL

• Користени возила
• Комплетен сервис на возилата од гамата на OPEL –

дијагностика, редовно одржување, механички и 
електронски поправки, отстранување на најсложени 
дефекти, ремонти, да набавите резервни делови...

• Замена и балансирање гуми, хотел за гуми, 
подесување геометрија на тркалата

Корпоративна 

понуда

Сите услуги на едно место



ВОЗИЛА  
КОРПОРАТИВНА ПОНУДА ЗА OPEL
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Opel Corsa Enjoy (5 врати)

Мотор:1.2 бензин

Коњски сили: 70

Oпрема: Kлима уред, ABS, ESP, Hill Hold Assist, 6 

воздушни перничиња, патен компјутер, 

темпомат, систем за контрола на притисок во 

гумите...

Enjoy Cool & Sound pack: Радио CD, Bluetooth, 

USB, кожен волан со команди 

Боја: Брилијант

OPEL CORSA

од 10.890 EUR
Препорачан модел Цена (ЕUR) Флотен попуст 

2-10 возила

Corsa Enjoy (1.2 / 70кс) 10.890 3%

Corsa Enjoy (1.4 / 75кс) 11.054 3%

Corsa Enjoy (1.4 / 90кс) 11.220 3%

Цена со попуст 10.890 ЕUR

Учество 2.500 EUR

Рата (36 месеци) 253 EUR

Рата (48 месеци) 195 EUR

Финансиски лизинг пакет

ПРЕПОРАЧАН КОРПОРАТИВЕН “FLEET” МОДЕЛ

2+2 год. Гаранција
24 часа помош на пат и бесплатен шлеп во 

Европа (согласно пропишаните услови)
Понудата и пресметките се валидни во моментот на изготвување. За 

проверка и информации контактирајте ги нашите менаџери.



5OPEL ASTRA J

од 13.383 EUR
Цена со попуст 13.383 ЕUR

Учество 3.900 EUR

Рата (48 месеци) 220 EUR

Рата (60 месеци) 180 EUR

Финансиски лизинг пакет

ПРЕПОРАЧАН КОРПОРАТИВЕН “FLEET” МОДЕЛ

2+2 год. Гаранција
24 часа помош на пат и бесплатен шлеп во 

Европа (согласно пропишаните услови)
Понудата и пресметките се валидни во моментот на изготвување. За 

проверка и информации контактирајте ги нашите менаџери.

Opel Astra Sedan Enjoy (4 врати)

Мотор:1.4 Turbo бензин

Коњски сили: 140

Опрема: ABS, ESP, TPMS, 6 воздушни перничиња, 

темпомат, борд компјутер, светла за магла, 

мануелен клима уред, електрика на предни и 

задни прозори, 16 “ челични фелни, Radio CD 600 

со 7” color display, USB, BT, Intelilink поврзување 

со паметни телефони, 6 премиум звучници 

Боја: Металик

Препорачан модел Цена (ЕUR) Флотен 

попуст 

2-10 возила

Astra Sedan (1.4 / 140кс) 13.383 3%



6OPEL ASTRA K

од 14.910 EUR
Цена со попуст 14.910 ЕUR

Учество 4.600 EUR

Рата (48 месеци) 240 EUR

Рата (60 месеци) 195 EUR

Финансиски лизинг пакет

ПРЕПОРАЧАН КОРПОРАТИВЕН “FLEET” МОДЕЛ

2+2 год. Гаранција
24 часа помош на пат и бесплатен шлеп во 

Европа (согласно пропишаните услови)
Понудата и пресметките се валидни во моментот на изготвување. За 

проверка и информации контактирајте ги нашите менаџери.

Opel Astra K Enjoy (5 врати)

Мотор:1.0 Turbo бензин

Коњски сили: 90

Опрема: ABS, ESP, TPMS, 6 воздушни перничиња, 

темпомат, борд компјутер, LED дневни светла, 

мануелен клима уред, електрика на предни и 

задни прозори, наслон за рака, кожен волан со 

команди. Radio CD 600 со 7” color display, USB, 

BT, Intelilink поврзување со паметни телефони, 6 

премиум звучници, 17 “ алуминиумски фелни, 

Боја: Брилијант

Препорачан модел Цена (ЕUR) Флотен 

попуст 

2-10 возила

Astra K Enjoy (1.0 / 90кс) 14.910 2%

Astra K Enjoy (1.4/125кс) 15.890 2%

Astra K Enjoy (1.6D/110кс) 17.600 2%



7OPEL INSIGNIA

од 21.260 EUR
Цена со попуст 21.260 ЕUR

Учество 5.000 EUR

Рата (48 месеци) 377 EUR

Рата (60 месеци) 310 EUR

Финансиски лизинг пакет

ПРЕПОРАЧАН КОРПОРАТИВЕН “FLEET” МОДЕЛ

2+2 год. Гаранција
24 часа помош на пат и бесплатен шлеп во 

Европа (согласно пропишаните услови)
Понудата и пресметките се валидни во моментот на изготвување. За 

проверка и информации контактирајте ги нашите менаџери.

Opel Insignia Edition

Мотор:1.5 Turbo бензин

Коњски сили: 140

Опрема: ABS, ESP, TPMS, 6 воздушни перничиња, 

електрична парк кочница, патен компјутер, 

премиум двозонски клима уред, темпомат, 

наслон за рака, Multimedia (3.5”Color инфо 

дисплеј со напредни функции за возач во 1 боја, 

7” color дисплеј на централна конзола, 7  

звучници, USB, Bluetooth), LED дневни предни 

светла, LED задни светла, светла за магла, 

паркинг сензори, 17” алуминиумски фелни...

Препорачан модел Цена 

(ЕUR)

Флотен попуст 

2-10 возила

Insignia Edition (1.5 / 140кс) 21.260 4%

Insignia Edition 

(1.6 Diesel / 136 кс)

23.000 4%

Insignia Innovation 

(2.0 Diesel / 170 кс)

25.660 4%



8OPEL CROSSLAND X

од 14.790 EUR
Цена со попуст 14.790 ЕUR

Учество 4.600 EUR

Рата (48 месеци) 236 EUR

Рата (60 месеци) 194 EUR

Финансиски лизинг пакет

ПРЕПОРАЧАН КОРПОРАТИВЕН “FLEET” МОДЕЛ

2+2 год. Гаранција
24 часа помош на пат и бесплатен шлеп во 

Европа (согласно пропишаните услови)
Понудата и пресметките се валидни во моментот на изготвување. За 

проверка и информации контактирајте ги нашите менаџери.

Opel Crossland X Enjoy

Мотор:1.2 бензин

Коњски сили: 81

Опрема: ABS, ESP, TPMS, 6 воздушни перничиња, 

Lane departure – систем за контрола на 

напуштање на лента, клима уред, Радио 4.0 

Intelilink со колор дисплеј, команди на волан, 

USB, BT, борд компјутер, темпомат, LED дневни 

светла, електрика на предни и задни прозори, 

Челични бандажи 16” со гуми 205/60 

Боја: Брилијант 

Препорачан модел Цена 

(ЕUR)

Флотен попуст 

2-10 возила

Crossland X Enjoy (1.2 /81кс) 14.790 3%

Crossland X Enjoy 

(1.5 Diesel / 102 кс)

17.250 3%

Crossland X Innovation 

(1.2 Benzin / 81 кс)

15.250 3%



9OPEL GRANDLAND X

од 21.780 EUR
Цена со попуст 21.780 ЕUR

Учество 6.000 EUR

Рата (48 месеци) 300 EUR

Рата (60 месеци) 366 EUR

Финансиски лизинг пакет

ПРЕПОРАЧАН КОРПОРАТИВЕН “FLEET” МОДЕЛ

2+2 год. Гаранција
24 часа помош на пат и бесплатен шлеп во 

Европа (согласно пропишаните услови)
Понудата и пресметките се валидни во моментот на изготвување. За 

проверка и информации контактирајте ги нашите менаџери.

Opel Grandland X Enjoy

Мотор:1.2 Турбо бензин

Коњски сили: 130

Опрема: ABS, ESP, TPMS, HSA, 6 воздушни 

перничиња, двозонски клима уред, Радио R4.0 

Intelkilink со 7” колор дисплеј, USB, Bluetooth, 6 

звучници и команди за радио и телефон, борд 

компјутер – со мултиколор дисплеј за возач, 

темпомат, LED дневни светла, електрика на 

предни и задни прозори, паркинг сензори, 

алуминиумски бандажи 17” ...

Боја: Брилијант 

Препорачан модел Цена 

(ЕUR)

Флотен попуст 

2-10 возила

Grandland X Enjoy 

(1.2 /130кс)

21.780 4%

Grandland X Enjoy 

(1.5 Diesel /130кс)

24.454 4%



10OPEL COMBO

од 12.630 EUR + ддв
Цена со попуст 14.900 ЕUR

Учество 3.500 EUR

Рата (36 месеци) 340 EUR

Рата (48 месеци) 263 EUR

Финансиски лизинг пакет

ПРЕПОРАЧАН КОРПОРАТИВЕН “FLEET” МОДЕЛ

2+2 год. Гаранција
24 часа помош на пат и бесплатен шлеп во 

Европа (согласно пропишаните услови)
Понудата и пресметките се валидни во моментот на изготвување. За 

проверка и информации контактирајте ги нашите менаџери.

Opel Combo Van L1H1

Мотор:1.5 дизел

Коњски сили: 75

Опрема: ABS, ESP, Воздушно перниче за возач 
Серво волан со висинско и  длабинско 
прилагодување, Електрика на прозори –
напред, Радио со Bluetooth и USB, 12V 
приклучок на инструмент табла
Cool & Sound 1 pack ( клима уред мануелен, 
Радио Multimedia color display)

Препорачан модел Цена 

(ЕUR)

Флотен попуст 

2-10 возила

Combo Van L1H1

(1.5 Diesel /75кс)

14.900 2%

Combo Van L2H1

(1.5 Diesel /100кс)

15.800 2%



11OPEL MOVANO

од 19.900 EUR + ддв
Препорачан модел Цена (ЕUR) Флотен попуст 

1-10 возила

Movano VAN L2H2 23.490 3%

Movano VAN L3H3 24.180 3%

Цена со попуст 23.490 ЕUR

Учество 7.000 EUR

Рата (48 месеци) 382 EUR

Рата (60 месеци) 312 EUR

Финансиски лизинг пакет

ПРЕПОРАЧАН КОРПОРАТИВЕН “FLEET” МОДЕЛ

2+2 год. Гаранција
24 часа помош на пат и бесплатен шлеп во 

Европа (согласно пропишаните услови)
Понудата и пресметките се валидни во моментот на изготвување. За 

проверка и информации контактирајте ги нашите менаџери.

Opel Movano Van L3H3

Мотор:2.3 дизел

Коњски сили: 130

Опрема: ABS, ESP, ASR, воздушно перниче за 
возач и совоач, паркинг сензори, држач за 
мобилен телефон, борд компјуер, темпомат,
серво волан со висинско и  длабинско 
прилагодување, електрика на прозори –
напред, ( клима уред мануелен, Радио
Intelilink, Bluetooth, USB)
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Во истиот комплекс во населбата Автокоманда , во 
фирмите на Аутомакедонија (АМ ЦЕРТ, АМ БРОКЕР и 
AУТО1 рент) можете за Вашите возила да добиете и :

• Редовен и вонреден технички преглед,
• Регистрација со шалтер на МВР,
• Атест на плин и клима фолии,
• Полномошно за управување на туѓо моторно возило 

во странство,
• Полиси за осигурување од сите осигурителни 

компании во земјата – авто одговорност, каско, 
зелен картон, осигурување на патници,

• Рент а кар
• Оперативен лизинг 

Дополнителни 

услуги
Технички преглед, осигурување, рент а кар
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Аутомакедонија и АМ Брокер, ќе ви обезбедат и 
комплетна поддршка во случај на сообраќајни незгоди и 
штети на Вашите возила.

Така на пример со услугата Euro Service Assistance на 
Opel за новите возила (под гаранција) во случај на штета 
и дефект обезбедени се :

• 24 часовна - Помош на пат во Македонија и Европа
• Влечење (шлеп) на возилото до најблискиот сервис
• Трансфер на патниците и хотелско сместување

Брокерите од АМ БРОКЕР, пак, ќе ви помогнат во пријава 
и решавање на штети (од евентуални сообраќајни 
незгоди) со осигурителните компании.

Аутомакедонија ќе ви обезбеди комплетна поправка на 
возилото.

Лимарски сервис
И комплетна асистенција
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За сите производи и услуги во фирмите од 
Аутомакедонија ќе добиете:

• Флотен (корпоративен) попуст на нови и половни 
возила , зависно од видот и бројката на набавени 
единици,

• ВИП третман,
• Попуст на одржувањето, сервисот и резервните 

делови,
• Специјални попусти на гумите и пратечките 

операции (замена, балансирање, хотел за гуми...)
• Попусти на другите услуги врзани за Вашата флота
• Специјални услови за финансирање – во соработка 

со домашни и странски банки и финансиски 
друштва,

• Следење и известување за состојбата на Вашите 
возила,

• Контрола и фактурирање – од еден извор 
(добавувач) со можност и за взаемна соработка...

Бенефиции

Директна корист од соработката за Вашата фирма 



НАЈНОВИ УСЛУГИ  
ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ, FULL FLEET, РЕНТ
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Со оперативниот лизинг, добивате деловен закуп на 
возилата (рента) на подолг временски период –
најчесто 3 до 4 години.
Во наведениот период вашата фирма плаќа месечна 
фактура за закуп, во која се вклучени сите трошоци :

• Вредност на возилото
• Технички преглед и регистрација
• Полиси за осигурување
• Трошоци на сервис и одржување

По истек на договорениот период, возилото се враќа 
во наше владение. Со тоа ја ослободувате вашата 
компанија од оптоварување на билансите со основни 
средства, амортизација, пад на вредноста на 
возилата, продажба на возилата (по истек на одреден 
период). Истовремено избегнувате задолжување во 
банките за набавка на возила, што Ви отвара простор 
за други инвестиции и обртни средства.

Оперативен лизинг
Деловен закуп за возила
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За Вашата флота (нова или постоечка), можеме да 
понудиме и комплетна (full fleet) понуда, која 
вклучува :

• Избор на флота (преговори за набавка на возила –
во рамки и надвор од брендовите)

• Избор на соодветен - финансиски аранжман за 
нивна набавка

• Сите услуги околу возилата во Скопје и во други 
градови во државата

• Гуми
• Гориво 
• GPS
• Флотен менаџмент
• Решавање на штета на возилото
• 24/7 поддршка
• Заменски возила
• Замена на возилата по одреден период
• Рапортирање

Full fleet service
Комплетна услуга
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Во нашата групација, можете да добиете и услуга на 
рент-а-кар :

• Kласично изнајмување на возилата на краток и 
подолг временски период

Рент а кар
Комплетна услуга
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За било какви информации, понуда, коментар, 
интервенција или рекламација, на располагање Ви 
стојат нашите менаџери за корпоративни клиенти, 
како и BDC контакт центарот на Аутомакедонија .

Менаџер за флотна продажба
• Владимир Стојковски
• Тел. 02 3103 130, 071 322 281
• fleet@automakedonija.com.mk

Менаџер за постпродажба на OPEL
• Koста Динковски
• Тел. 02 3103 130, 075 276 274

Koнтакт Центар
• Тел. 02 3103 130
• kontakt@automakedonija.com.mk
• www.automakedonija.com.mk

Контакт центар
Комплетна услуга

mailto:kontakt@automakedonija.com.mk
http://www.automakedonija.com.mk/

