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Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation
navigatie/camera airco/ecc
04/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 14.450,-
Autogegevens

Merk, model: Opel Crossland X

Uitvoering: 1.2 Turbo Innovation n...

Kenteken: SK-099-V

Kilometerstand: 162.781 km

Bouwjaar: 04/2018

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.134 kg

Motor: 1.199 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur: Grijs

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, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 205 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
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)
Energielabel: B

Historie
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Aantal eigenaren: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 125 - € 141 per kwartaal

Plaats voor vijf personen of genoeg plek voor uw aankopen bij de bouwmarkt, de veelzijdige Opel Crossland
X biedt het allemaal. Dit ruimtewonder is van het bouwjaar 2018 en heeft 162781 kilometer op de teller
staan. Een krachtige driecilinder benzinemotor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. Een ommetje of
een lange trip? De comfortstoelen zorgen elke keer voor een goede zithouding! In het donker zorgt de
xenonverlichting voor een goed zicht op de weg. Ook 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing,
extra getint glas, zwarte hemelbekleding, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en verstelbare achterbank zijn aan boord.

Met de DAB-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
Een andere zender zoeken of het volume wijzigen? Het audiosysteem heeft bediening op het stuur. Prettig,
altijd weten waar je moet zijn en hoe lang de rit nog duurt met het full map navigatiesysteem. De
automatische airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Met de achteruitrijcamera ziet u
wat er achter de auto gebeurt. Zo rijdt u moeiteloos achteruit. In deze Opel kunt u zich concentreren op het
verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting
zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor
schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Bijzonder prettige optie is de
keyless entry. De sensor herkent uw aanwezigheid en de auto gaat van het slot. Wat u ook in deze auto
kunt vinden zijn verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer,
isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, buitentemperatuurmeter, bagage
afdekhoes en bekerhouder.

Zoals u mag verwachten van deze Opel Crossland X is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden; de
verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. Deze Opel Crossland X is ook behulpzaam als het gaat
om een rechte koers. Het Lane-keeping systeem signaleert en corrigeert als u onbedoeld de rijstrooklijnen
dreigt te overschrijden.

Wij leveren deze auto met het tellerrapport van Nationale Autopas. Belangstelling? Bel ons en we leggen de
sleutels klaar voor een proefrondje.

= Bedrijfsinformatie =

Van Wallinga Automobielen in Haarlem, adres Zaanenstraat 22 2022CP, is een universeel autobedrijf dat al
30 jaar actief en een begrip is in mobiliteit. Wij verkopen zorgvuldig geselecteerde dealer-occasions in elke
prijsklasse. Al onze auto's zijn voorzien van een RDW-tellerrapport (voorheen N.A.P.). Wij adverteren
uitsluitend met originele bouwjaren en kilometerstanden. Inruil is altijd mogelijk evenals een proefrit voor
aankoop. Even bellen voor dat u langs wil komen is aan te raden, om teleurstellingen te voorkomen. De
gekochte auto kunnen wij gelijk te naam stellen (of exporteren). Ook voor een passende verzekering of
financiering kunt u bij ons terecht (zie onze site www.wallinga.nl). Graag tot ziens in onze sfeervolle
showroom aan de Zaanenstraat 22 in Haarlem, waar de koffie altijd klaar staat! Kijk ook eens op
www.wallinga.nl voor nog meer betaalbare dealer-occasions. Voor vragen: 023-5380942 of
info@wallinga.nl. Onze advertenties worden met de grootse zorg samengesteld door diverse partijen;
daarom zijn typefouten en genoemde opties onder voorbehoud.

Aanbieder
Auto Wallinga
Zaanenstraat 22
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