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Opel Grandland X 1.2 *130pk* Executive |
Trekhaak | App-Connect | Navigatie | Cruise &
Climate Co
08/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 15.950,-
Autogegevens

Merk, model: Opel Grandland X

Uitvoering: 1.2 *130pk* Executive ...

Kenteken: TG-832-S

Kilometerstand: 144.958 km

Bouwjaar: 08/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.253 kg

Motor: 1.199 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Prestaties
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

Staat
Schade: schadevrij
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 171 - € 193 per kwartaal

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 795): Bovag 3: Gratis vervangend vervoer in garantie periode.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG Afleverbeurt

De getoonde prijs is inclusief APK en tenaamstelling, exclusief aanvullende garantie.
Voor € 795,- extra (m.u.v. ViaBOVAG.nl) heeft u het aanvullende BOVAG-pakket *, bestaande uit:
- 12 maanden BOVAG-garantie
- Nieuwe APK
- Grote onderhoudsbeurt; slijtage-onderdelen worden indien nodig vervangen
- 12 maanden Vakgarage Pechhulp; vanuit huis, Nederland en Europa
- Gratis vervangend vervoer in de garantieperiode
(* op ViaBOVAG.nl is dit inclusief)

Met een auto als deze Opel Grandland X komt u absoluut goed voor de dag. Deze dealeronderhouden auto
uit 2018 heeft 144958 kilometer gereden. In deze auto vindt u een driecilinder benzinemotor en een
handgeschakelde zesversnellingsbak. De elektrische achterklep opent met een druk op de knop, zodat u
gemakkelijk toegang heeft tot de bagageruimte. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 17 inch
lichtmetalen velgen, geluidsisolerende ramen, stoffen bekleding, elektrische handrem, led-achterlichten,
elektrisch bediende ramen, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, halogeen koplampen met
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Spraaksturing is onderdeel van de uitrusting van deze auto. Met uw stem kunt u de belangrijkste
voertuigfuncties bedienen. Bluetooth met audiostreaming maakt het mogelijk om muziek draadloos af te
spelen. Digitale muziek afspelen gaat heel eenvoudig met de ingebouwde usb-aansluiting. Met de dual zone
automatische airconditioning selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. Slimme
ruitenwissers? De regensensor zorgt ervoor! Liever gepiep dan gekraak? Dan zult u blij zijn met de
aanwezige parkeersensoren! De cruise control heeft een feilloos geheugen. Als u even vaart heeft
geminderd, bent u na één klik weer op de oude snelheid. Natuurlijk behoren in hoogte verstelbaar stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel, bestuurders informatiesysteem met kleurendisplay,
isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ook tot de uitrusting van deze
complete auto.

In de Opel Grandland X heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. 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. Met de vermoeidheidsassistent bent u ook op
lange ritten veilig op pad. Het systeem geeft een waarschuwing zodra het tijd is voor een pauze.

Als u al weet dat dit de auto is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten. U kunt nu al besluiten
om deze Opel te kopen. Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

= Bedrijfsinformatie =

Vakgarage Los Rijsoord, opgericht in 1958, is uw mobiliteitspartner op het gebied van occasions en
onderhoud. Met een tiental medewerkers streven we elke dag naar het zo goed mogelijk ontzorgen van de
klant. Sinds jaar en dag zijn we trots Bovag partner en gaan we voor een maximale klanttevredenheid.
Bekijk eens onze reviews:
https://www.klantenvertellen.nl/reviews/1048809/vakgarage-los-rijsoord
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Aanbieder
Vakgarage Los Rijsoord
Rijksstraatweg 36
2988 BJ Ridderkerk

Tel: 0180 420 111
E-mail: verkoop@vakgaragerijsoord.nl


