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Opel Corsa 1.4 Color Edition Cruise Groot
Scherm Airco 2e Pinksterdag open!
10/2015 - Benzine - Handgeschakeld

€ 9.450,-
Autogegevens

Merk, model: Opel Corsa

Uitvoering: 1.4 Color Edition Crui...

Kenteken: R-162-TS

Kilometerstand: 108.976 km

Bouwjaar: 10/2015

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.041 kg

Motor: 1.398 cc, 90 pk (66 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 124 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 13,9 s
Topsnelheid: 175 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,6 l/100km (1 op 15,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,3 l/100km (1 op 23,3)
Energielabel: B

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 102 - € 115 per kwartaal
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Leaseprijs: € 95 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Handig en zuinig, zo?n kleine krachtpatser. In de stad uiteraard, maar ook buiten de bebouwde kom een
perfecte keuze! Hij rijdt lekker, deze Opel. Pittig ook. Ook is de auto voorzien van: elektrisch bedienbare
ramen voor en elektrisch verstelbare buitenspiegels.

Alle audiofuncties zitten onder uw vingertoppen door de audiobediening op het stuur. Vanzelfsprekend is
deze auto ook van airconditioning voorzien. En deze auto heeft ook verstelbaar stuur, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard uitrusting.

Zoals u mag verwachten van deze Opel Corsa is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u
zelfs op de steilste wegen soepel weg.

Als u meer wilt weten over deze auto, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons vandaag nog?

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


