Opel Grandland X 1.2 Turbo Online Edition |
APPLE CARPLAY |
02/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 21.900,Autogegevens
Merk, model:

Opel Grandland X

Uitvoering:

1.2 Turbo Online Editi...

Kenteken:

RT-419-L

Kilometerstand: 58.991 km
Bouwjaar:

02/2018

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.253 kg

Motor:

1.199 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Blanc Nacre Pearl (wit...

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

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, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 230 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 53 liter
Acceleratie (0-100): 11,1 s
Topsnelheid: 188 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6 l/100km (1 op 16,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,5 l/100km (1 op 22,2)
Energielabel: B
Onderhoud, historie en staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Alewijn Ott B.V. | Tel: 072 541 1230 | verkoop@alewijnott.nl

Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 164 - € 186 per kwartaal
Opel ziet al jaren kans om een brede groep klanten aan te spreken zonder concessies te doen aan
vernieuwing en vooruitstrevende keuzes. De kreet 'De toekomst is voor iedereen? gaat meer dan ooit op.
Een moderne benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak verzorgen de aandrijving van deze
SUV. Een ommetje of een lange trip? De ergo active comfortstoelen zorgen elke keer voor een goede
zithouding! Verder is de Opel uitgerust met: 17 inch lichtmetalen velgen, led-achterlichten, verstelbare
lendensteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in
delen neerklapbare achterbank.
Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de dab-ontvanger. Intelligente spraakbediening herkent uw
commando's en voert opdrachten snel en soepel uit. Prettig, altijd weten waar je moet zijn en hoe lang de
rit nog duurt met het met navigatiepakket. Connected drive services verbindt uw smartphone draadloos
met het audiosysteem. Met één druk op de knop blaast de airconditioning een koele bries door het
interieur. 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. En bij het parkeren zijn het de parkeersensoren voor en achter die voorkomen dat u andere
voertuigen raakt. Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Zo kunt u zich volledig op
het verkeer concentreren. Ook verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.
Als bestuurder van deze Opel bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische
hulpmiddelen die samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs in, door te
remmen of bij te sturen. De camera van de verkeersborddetectie herkent verschillende soorten
verkeersborden en toont deze op het dashboard. Veiligheid voorop: sensoren van de lane assist scannen de
rijstrookstrepen en waarschuwen als u onbedoeld over de lijn gaat.
Dat de kilometerstand in orde is, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Bent u
nieuwsgierig geworden? Bel ons nu of mail ons voor meer informatie.
= Bedrijfsinformatie =
Sinds de oprichting in 1974 is Autobedrijf Alewijn Ott uitgegroeid tot één van de grotere aanbieders van
kwaliteitsoccasions. De strenge selectie bij inkoop en de kwaliteitscontrole maken dat je deze kostbare
aankoop veilig en met een goed gevoel kunt doen. En omdat we in vrijwel elk segment auto's hebben, kun
je je hele leven bij ons terecht. Voor een goede verzekering, heldere financiering of leasing van je nieuwe
trots helpen we je graag op weg, je kunt ons elke dag van de week bereiken.
Hoewel we enorm ons best doen zijn foutjes in de advertentie niet altijd uit te sluiten. Controleer daarom
alles wat je belangrijk vindt vóór je de auto koopt.
Doordeweeks open van 10:00 tot 17:00, zaterdag van 09:30 tot 17:00 en houd voor uitzonderingen
(COVID) de info op Google aan.

Aanbieder
Autobedrijf Alewijn Ott B.V.
Koraalstraat 4
1812 RK Alkmaar
Tel: 072 541 1230
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Alewijn Ott B.V. | Tel: 072 541 1230 | verkoop@alewijnott.nl

E-mail: verkoop@alewijnott.nl
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