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Opel Corsa 1.4 Edition 5 drs. Airco Cruise LMV – RIJKLAAR –
Merk

Opel

Model

Corsa

Type

1.4 Edition 5 drs. Airco
Cruise LMV - RIJKLAAR -

Bouwjaar

2017

Kilometerstand

60.723 km

Carrosserie

Hatchback

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Benzine

€9.950,00
Merk
Opel

Model
Corsa

Type
1.4 Edition 5 drs. Airco Cruise LMV RIJKLAAR -

Transmissie
H

Brandstof
B

Vermogen
90

Bouwjaar
2017

Kilometerstand
60723

Accessoires

• ABS

• Achterbank in delen neerklapbaar

• Airbag(s) hoofd achter

• Airbag(s) hoofd voor

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco

• Anti Blokkeer Systeem

• Anti Slip Control

• Autopas

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

• Binnenspiegel automatisch dimmend

• BOAVAG Garantie

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Cent. deurvergrendeling

• Cruise control

• Dimlichten automatisch

• Electronic Stability Program

• Elektrische ramen voor

• ESP

• getint glas

• Halogeen mistlampen

• Hill hold-functie

• Hoofdsteunen achter

• Lederen stuurwiel

• Lichtmetalen velgen 16"

• Metallic lak

• MP3

• Onderhoudsboekjes

• Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

• Radio CD-speler

• Regensensor

• Start/stop systeem

• Startblokkering

• Startonderbreker

• Stuurbekrachtiging

• Stuur verstelbaar

• Stuurwiel multifunctioneel

• Traction control

https://www.degrootauto.nl/occasion/631099489-opel-corsa-1-4-edition-5-drs-airco-cruise-lmv-rijklaar/
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Opmerkingen
GEEN BIJKOMENDE KOSTEN INCLUSIEF 6 MAANDEN BOVAG GARANTIE, ONDERHOUDSBEURT EN NIEUWE APK.
Deze Opel Corsa komt uit 2017, werd geleverd van 01-01-2015 tot 31-12-2018 en kostte toen € 17,885.-. Deze originele Nederlandse
personenauto staat sinds 2017 op kenteken, is voorzien van een benzine motor, heeft een maximum vermogen van 66 kW (90 PK) en
een cilinderinhoud van 1398 cc.
De personenauto heeft een topsnelheid van 175 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100 km/u in 13.2 seconden. Het verbruik van
deze personenauto is gemiddeld 4.90 liter per 100 km en hij weegt 1063 kg. De wegenbelasting bedraagt € 117.- per kwartaal.
Vanaf 1955 BOVAG-lid. Wij berekenen GEEN afleveringskosten. Nieuwe APK en onderhoudsbeurt bij aflevering zonder kosten! Auto's
boven de 4500 EURO kunnen wij met BOVAG-garantie leveren. Inruil en financiering mogelijk.
Kom naar het mooie Noordeloos voor een proefrit, de koffie staat kllaar
Ondanks dat wij aan onze advertenties de grootst mogelijke zorg besteden, kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.Een hoge
mate van degelijkheid, uitstekende wegligging en veel comfort; het zijn unieke eigenschappen waarmee Duitse auto’s zich
onderscheiden. De aandrijving van deze Opel wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak.
Natuurlijk behoren 16 inch lichtmetalen velgen, getint glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en
verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Het audiosysteem bedient u veilig met knoppen op het stuur. Deze auto heeft airconditioning aan boord. Om de veiligheid onderweg te
verhogen, heeft deze Opel zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de
verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Het is een ideaal
hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te maken. En deze auto heeft ook met startonderbreker, automatisch dimmende
binnenspiegel en boordcomputer als standaard uitrusting.
Aan boord van deze Opel houden verschillende geavanceerde systemen voor u de weg in de gaten. Ze waarschuwen u voor
noodsituaties en kunnen in een aantal gevallen ook zelf ingrijpen. Brake assist verhoogt de remdruk in een noodsituatie zodat u sneller
stil staat. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg. Het
bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt bij drukverlies in een van de banden.
Wilt u deze auto bekijken en er eventueel mee rijden? Mail ons dan of bel ons, zodat we de auto voor u klaar kunnen zetten.
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