Opel Corsa 1.4-16V Enjoy Rijklaarprijs!
01/2008 - Benzine - Handgeschakeld

€ 4.950,Autogegevens
Merk, model:

Opel Corsa

Uitvoering:

1.4-16V Enjoy Rijklaar...

Kenteken:

84-ZF-GJ

Kilometerstand: 133.731 km
Bouwjaar:

01/2008

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.063 kg

Motor:

1.364 cc, 90 pk (66 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 125 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 12,4 s
Topsnelheid: 173 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,8 l/100km (1 op 12,8)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,8 l/100km (1 op 20,8)
Energielabel: B
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 119 - 133 per kwartaal
Afleverpakketten
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Nooteboom Vlaardingen | Tel: 010 435 0040 | info@nooteboomvlaardingen.nl

Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): BOVAG Garantie 6 maanden: https://www.bovag.nl/BovagWe
bsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/Algemene-Garantievoorwaarde
n-Auto-1-2-2018.pdf
Deze auto wil maar een ding: rijden. Dat ziet u aan zijn sportieve uiterlijk. Deze Opel Corsa straalt kwaliteit
en klasse uit en belooft u puur rijplezier. De compacte maar pittige motor heeft een bescheiden dorst maar
levert prima prestaties. Bij de uitrusting van deze auto horen onder meer elektrisch bedienbare ramen
voor, elektrisch verstelbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
En deze auto heeft ook verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als
standaard uitrusting.
De kwaliteit van deze auto is wat u van een Opel mag verwachten. Daarom wordt hij geleverd met Bovag
Garantie en tellerrapport van Nationale Autopas. Als u wilt, kunt u een proefrit maken met deze Opel Corsa.
Bel of mail ons nu voor een afspraak.
= Bedrijfsinformatie =
In tegenstelling tot vele andere occasionaanbieders rekenen wij bovenop onze internetprijzen geen extra
kosten. Ook is bij ons boven de € 4.500,- de standaard Bovag garantie inbegrepen in de prijs, tenzij er iets
anders is aangegeven. Neem bij vragen telefonisch contact met ons op via 010-4350040 of per e-mail via
info@nooteboomvlaardingen.nl!

Aanbieder
Nooteboom Vlaardingen
Industrieweg 17-19
3133 EE Vlaardingen
Tel: 010 435 0040
E-mail: info@nooteboomvlaardingen.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Nooteboom Vlaardingen | Tel: 010 435 0040 | info@nooteboomvlaardingen.nl

