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Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation PANO
CARPLAY CAMERA PDC ANDROID-AUTO
AUTOMAAT HALFLEER
03/2018 - Benzine - Automaat

€ 19.245,-
Autogegevens

Merk, model: Opel Crossland X

Uitvoering: 1.2 Turbo Innovation P...

Kenteken: R-182-TG

Kilometerstand: 52.476 km

Bouwjaar: 03/2018

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.178 kg

Motor: 1.199 cc, 110 pk (81 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 205 Nm
Transmissie: 5 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 45 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,6 s
Topsnelheid: 188 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,6 l/100km (1 op 17,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
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Energielabel: B

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 148 - € 167 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Scherpe deal prijs (inbegrepen):
- Pakket 1 (€ 295 meerprijs): 

- 1 Maand garantie op motor er versnellingsbak
- Minimaal 6 maanden APK
- Algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie)
- Pakket 2 (€ 495 meerprijs): 

- 3 Maanden garantie op motor / versnellingsbak / airco
- Minimaal 6 maanden APK
- Kleine beurt + algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Was en poetsbeurt
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): kleine beurt + algehele controle
+ minimaal 6 maanden APK ! (3 maanden garantie)
- Pakket 3 (€ 695 meerprijs): 
6 maanden volledige garantie
Grote onderhoudsbeurt
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie); Nieuwe APK
- Pakket 4 (€ 995 meerprijs): 
12 maanden Bovag garantie
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgaaf
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): BOVAG garantie (12 maanden);
algehele controle, minimaal 6 maanden APK ! (1 maand garantie)

Een auto als de Opel Crossland X biedt een dynamiek en comfort die typerend zijn voor de producten van
de Duitse autofabrikanten. Dit exemplaar is van het bouwjaar 2018, de teller staat op 52476 kilometer. Met
zijn benzinemotor automaat is dit een prima auto voor nog vele kilometers. De comfortstoelen zitten op
lange ritten zo prettig dat u bijna vergeet te pauzeren. Het panoramadak geeft extra sfeer aan het interieur
en biedt een prachtige doorkijk naar buiten. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 16 inch
lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, LED-achterlichten, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en verstelbare achterbank.

Met de audiobediening op het stuur schakelt u snel en veilig tussen de diverse functies van uw
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muziekinstallatie. Connected drive services maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Bij de
luxe van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Parkeer en kijk niet om! De achteruitrijcamera
doet dat voor u. De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg
automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Daarmee nemen ze u veel werk uit
handen. Op een rustige weg komt de cruise control helemaal tot z?n recht. Extra opties op deze auto zijn:
verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

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. U rijdt ook veiliger
omdat deze auto voor u de verkeersborden langs de weg kan lezen. De belangrijkste borden worden op uw
instrumentarium geprojecteerd, zodat u ze niet kunt missen. Het forward collision warning-systeem
waarschuwt indien een botsing dreigt met een voorliggend of tegemoetkomend voertuig.
Vermoeidsheidsherkenning herkent tekenen van vermoeidheid bij de bestuurder. Het systeem voorkomt
dat er ongelukken gebeuren doordat de bestuurder in slaap valt. De veiligheidsoptie van de lane assist is
een rijstrookhulp die ervoor zorgt dat u niet ongecontroleerd van baan wisselt. De veiligheid van deze auto
wordt verder verhoogd door autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.

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.

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl


