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Opel Grandland X 1.2 Turbo Business + DAB
LMV TREKHAAK CRUISE CARPLAY CAMERA NAP
03/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 19.495,-
Autogegevens

Merk, model: Opel Grandland X

Uitvoering: 1.2 Turbo Business + D...

Kenteken: XS-639-Z

Kilometerstand: 104.295 km

Bouwjaar: 03/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.270 kg

Motor: 1.199 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur: G7o :noir perla negra ...

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 230 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 53 liter
Acceleratie (0-100): 10,1 s
Topsnelheid: 188 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,1 l/100km (1 op 16,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,8 l/100km (1 op 20,8)
Fijnstofuitstoot: 0,6 mg/km
Energielabel: B
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 171 - € 193 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)

Niet voor niets kiezen massa?s autoliefhebbers elke keer weer voor Duitse kwaliteit. Sublieme uitvoering,
superieure techniek en onovertroffen rijprestaties. Allemaal gegoten in robuust staal. De aandrijving komt
voor rekening van een benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Geen stramme rug- en
beenspieren meer dankzij de comfortstoelen. Tot de uitrusting behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen,
extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.

De dab-ontvanger zorgt voor een ruime keuze uit digitale radiozenders en een kristalheldere
geluidsweergave. Ingebouwde spraakbediening maakt het mogelijk om de auto te bedienen zonder dat uw
aandacht wordt afgeleid. Met de routebegeleiding van het full map navigatiesysteem kunt u zich volledig op
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het verkeer concentreren. De electronic climate control zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. Zodra
u naar de 'R? schakelt, gaat de achteruitrijcamera in werking en heeft u een perfect zicht op alles wat zich
achter de auto afspeelt. De elektronische systemen in deze Opel helpen u actief om comfortabeler te rijden.
Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de
gaten. Lange stukken vermoeiend? Niet met de cruise control! De Opel is standaard voorzien van:
verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening.

In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten
houden en die desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. In het instrumentarium laat de
verkeersborddetectie de actuele verkeersborden zien. Veiligheid voorop: sensoren van de lane assist
scannen de rijstrookstrepen en waarschuwen als u onbedoeld over de lijn gaat.

Meer weten over deze auto? U bent van harte welkom om hem te komen bekijken.

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

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


