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Opel Mokka 1.6 CDTi Innovation
06/2016 - Diesel - Handgeschakeld

€ 12.990,-
Autogegevens

Merk, model: Opel Mokka

Uitvoering: 1.6 CDTi Innovation

Kenteken: RV-205-X

Kilometerstand: 128.334 km

Bouwjaar: 06/2016

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.349 kg

Motor: 1.598 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

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, Elektrisch
verstelbare bestuurdersstoel, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 320 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 52 liter
Acceleratie (0-100): 9,9 s
Topsnelheid: 191 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,8 l/100km (1 op 20,8)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4 l/100km (1 op 25,0)
Fijnstofuitstoot: 0,4 mg/km
Energielabel: F
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 363 - € 385 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)

Opel is een van de populairste merken, al jaren. En dat door de combinatie van vertrouwd en
vooruitstrevend. 'De toekomst is voor iedereen?. Met zijn dieselmotor en handgeschakelde
zesversnellingsbak is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Ook een fijne dosis klasse is bijgeleverd,
met het lederen interieur. De R in de maand? Dan is het tijd voor de luxe van de meegeleverde
stoelverwarming! Nooit meer koude handen of koude vingers in de auto. Stuurverwarming zorgt ervoor dat
het stuur behaaglijk warm aanvoelt. Bij de rijke uitrusting horen ook 17 inch lichtmetalen velgen,
aluminium dakrailing, extra getint glas, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Harder, zachter, aan, uit, volgende track, nieuwe zender... alle audiofuncties zijn regelbaar via de
audiobediening op het stuur. Nooit meer de weg zoeken en ontspannen arriveren bij uw reisdoel. Met het
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met navigatiepakket zit u veilig en ontspannen in de auto. Met connected drive services kunt u muziek
draadloos afspelen. Met de electronic climate control selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem
doet de rest. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en
een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten.
Op de plaats van bestemming helpen de parkeersensoren voor en achter u om gemakkelijk en schadevrij in
te parkeren. Kilometers rijden met een exacte snelheid? Dan is de cruise control je vriend!

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Pragmatisch en veilig als deze
auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Een brug? Een schuine oprit? De hill hold control kan
elke helling moeiteloos aan.

Als u meer wilt weten over deze Opel, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons vandaag nog?

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

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


