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Opel Insignia Sports Tourer 1.6 Aut *Executive*
| Navigatie | Carplay | Cruise & Climate contr
03/2017 - Benzine - Automaat

€ 16.500,-
Autogegevens

Merk, model: Opel Insignia

Uitvoering: Sports Tourer 1.6 Aut ...

Kenteken: L-116-DS

Kilometerstand: 104.621 km

Bouwjaar: 03/2017

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Stationwagen

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.601 kg

Motor: 1.598 cc, 170 pk (125 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Automatic climate control, Boordcomputer, Cruise Control, Elektrisch bedienbare
buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging, Traction control

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Topsnelheid: 205 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,8 l/100km (1 op 10,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
Energielabel: D

Staat
Schade: schadevrij

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 240 - € 272 per kwartaal
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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)

Laat u niets wijsmaken, deze Opel Insignia Sports Tourer biedt alles wat u van een auto verlangt. Deze
auto is uitgerust met een viercilinder benzinemotor en een automatische transmissie. De achterklep opent
automatisch met een druk op de knop. Handig als u met volle handen staat. Vergezichten krijgen een extra
dimensie door het glazen panorama dak. Bij de rijke uitrusting horen ook 17 inch lichtmetalen velgen,
aluminium dakrailing, donker getint glas achter, led-achterlichten, adaptieve remlichten, metallic lak,
elektrisch bediende ramen, buitenspiegels verwarmd en in carrosseriekleur en led-dagrijverlichting.

In deze auto beschikt u natuurlijk over een IntelliLink navigatiesysteem. Het audiosysteem met dab-radio
biedt glasheldere geluidskwaliteit. U bedient dit veilig via het stuurwiel. Of het buiten nu warm is of koud,
dankzij electronic climate control is het binnen altijd behaaglijk. De juiste ruitenwisserfrequentie gaat
automatisch van motregen tot noodweer, de regensensor reageert direct. Met de hulp van de
parkeersensoren kost inparkeren en uitparkeren u geen enkele moeite. De aanwezige cruise control scheelt
lekker in brandstofkosten. En ook bij de flitspaal. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van 3-spaaks
lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, bestuurders informatiesysteem met kleurendisplay, 3
isofix-aansluitingen en bagage afdekhoes.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Opel Insignia Sports Tourer samen. Brake assist verhoogt
de remdruk in een noodsituatie zodat u sneller stil staat. Als een fietser of andere weggebruiker zich net
buiten uw zichtveld naast de auto bevindt, slaat de actieve dodehoekdetectie meteen alarm.

Heeft u interesse in deze mooie Opel? Bel ons dan of mail ons, om een afspraak te maken.

= 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

Aanbieder
Vakgarage Los Rijsoord
Rijksstraatweg 36
2988 BJ Ridderkerk

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


