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Opel Astra Sports Tourer 1.4 Business+ / 150PK
/ Navigatie / PDC
04/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 12.950,-
Autogegevens

Merk, model: Opel Astra

Uitvoering: Sports Tourer 1.4 Busi...

Kenteken: NV-778-V

Kilometerstand: 129.091 km

Bouwjaar: 04/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.212 kg

Motor: 1.398 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Bruin

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 230 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 47 liter
Acceleratie (0-100): 8,9 s
Topsnelheid: 215 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,2 l/100km (1 op 16,1)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
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Onderhouden volgens voorschriften: ja
Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 142 - € 160 per kwartaal

Technische topkwaliteit, uitermate vriendelijk in gebruik en maximaal betrouwbaar. Klinkt dat als Duitse
eigenschappen? Zou kunnen. Dit is tenslotte een Opel. De benzinemotor van deze Opel zorgt voor een
bescheiden verbruik en prima prestaties. In deze Opel profiteert u onder andere ook van: aluminium
dakrailing, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Geniet van een ruime selectie digitale radiostations met de DAB-ontvanger. Spraaksturing betekent dat u
verschillende functies met uw stem kunt bedienen. Het full map navigatiesysteem loodst u snel naar uw
reisdoel. Connected drive services speelt uw lievelingsmuziek draadloos af. Met de ingebouwde
airconditioning zit u altijd ontspannen achter het stuur. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf
veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar
wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. Op de plaats van bestemming helpen de
parkeersensoren voor en achter u om gemakkelijk en schadevrij in te parkeren. Kilometers rijden met een
exacte snelheid? Dan is de cruise control je vriend! Met verstelbaar stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze auto helemaal
compleet.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen.

U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand
in orde is. Is uw nieuwsgierigheid gewekt? Bel ons dan snel om deze auto te komen bekijken.

= Bedrijfsinformatie =

* Ivm de grote vraag naar occasions hebben wij extra interessante auto's ingekocht en hebben we tot wel
150 auto's op voorraad!

Aanbieder
Autohuis Spijkenisse
Stevinweg 2
3208 KM Spijkenisse

Tel: 0181 624 246
E-mail: info@autohuisspijkenisse.nl


