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Opel Astra 1.4 Turbo Sport +, Navigatie,Cruise
control,Climate control,L.M.Velgen
03/2015 - Benzine - Handgeschakeld

€ 11.700,-
Autogegevens

Merk, model: Opel Astra

Uitvoering: 1.4 Turbo Sport +, Nav...

Kenteken: J-767-SH

Kilometerstand: 100.047 km

Bouwjaar: 03/2015

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.293 kg

Motor: 1.364 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming
voor, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Zeer nette dealer onderhouden Opel Astra 1.4 Turbo Sport+ met een
ingebouwde fietsendrager.
Deze auto heeft o.a. Navigatie, Cruise control, Climate control, L.M.Velgen,
Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting, Isofix, Bluetooth telefoonvoorbereiding,
Xenon verlichting, Regensensor, Leren bekleding, In hoogte verstelbare voorstoelen en
stuur, Middenarmsteun, Dagrij verlichting, Dimlichten automatisch, Electr.ramen rondom,
Electr.spiegels, Centr.deurvergrendeling op afstand, Parkeersensoren voor en achter en
Private glass.

Vertrouwd en betrouwbaar, da's echt Opel. Maar ook altijd voorop in beproefde innovaties. En dat vatten ze
mooi samen onder de kreet 'De toekomst is voor iedereen'. De aandrijving van deze Opel wordt verzorgd
door een viercilinder motor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. De auto is uitgerust met stijlvolle,
lederen bekleding. Onderdeel van de uitgebreide uitrusting van deze auto is stoelverwarming. In het
donker zorgt de xenonverlichting voor een goed zicht op de weg. Verder is de Opel uitgerust met: 18 inch
lichtmetalen velgen, sportonderstel, extra getint glas, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare
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ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.

Het stuur heeft diverse extra functies, zodat u altijd met twee handen rijdt. De audiobediening is daar een
voorbeeld van. Veilig en makkelijk. Met de electronic climate control selecteert u de gewenste temperatuur.
Het systeem doet de rest. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de
omgeving in de gaten houden. Deze Opel heeft niet alleen een automatisch inschakelbare verlichting aan
boord, maar ook een regensensor en natuurlijk zijn er ook parkeersensoren voor en achter. Ook op de
korte stukken is de cruise control een uitkomst. Kijk maar bij de benzinepomp! Deze auto is voorzien van
lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer,
isofix-aansluiting en bekerhouder.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Opel Astra samen. Om de veiligheid extra te vergroten,
heeft deze Opel Astra Brake Assist. In een noodsituatie treedt dit hulpremsysteem in werking wanneer
extra remkracht nodig is. Rempedaal, handrem - allemaal niet meer nodig bij stilstaan op een helling. De
hill hold control zet 'm onbeweeglijk en veilig vast tot u weer gas geeft.

Bel nu voor een afspraak en overtuig uzelf.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude

Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl


