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Opel Mokka 1.6 CDTi Innovation LEER
TREKHAAK 2xPDC NAVI CRUISE CLIMA
STOEL/STUURVERWARMING
07/2016 - Diesel - Handgeschakeld

€ 12.645,-
Autogegevens

Merk, model: Opel Mokka

Uitvoering: 1.6 CDTi Innovation LE...

Kenteken: RV-442-X

Kilometerstand: 145.489 km

Bouwjaar: 07/2016

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.349 kg

Motor: 1.598 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Basis/uni

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, Lederen bekleding,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, 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
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Energielabel: F

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)

Deze Opel Mokka maakt een voortreffelijke indruk. Hiermee mag je gezien worden in de stad én op de weg!
Hij heeft een dieselmotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. De leren bekleding straalt klasse en
goede smaak uit. De verwarmbare voorstoelen benadrukken nog maar eens dat we hier te maken hebben
met een regelrechte verwenauto voor bestuurder en bijrijder. Opwarmen in koude dagen? Pak het
verwarmd stuurwiel met beide handen aan! Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 17
inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, elektrisch bediende ramen, elektrisch
inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Voor rijders met veeleisende oren is het audio-installatiesysteem niet alleen geïntegreerd met het
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navigatiesysteem, maar ook voorzien van bluetooth. De electronic climate control zorgt onder alle
omstandigheden voor een prettige temperatuur. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van
sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze Opel heeft niet alleen een automatisch inschakelbare
verlichting aan boord, maar ook een regensensor en natuurlijk zijn er ook parkeersensoren voor en achter.
Voorzien van cruise control, dus vriendelijk voor de inzittenden én de benzinetank.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. De nieuwste
veiligheidssystemen komen in deze Opel Mokka samen. De hellingproef is verleden tijd. De hill hold control
zorgt voor volmaakte stilstand op ieder aflopend wegdeel.

Probeer deze auto uit en maak een proefrit. We zetten 'm graag voor u klaar!

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

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


