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Opel Movano 2.3 Turbo L3H1 Camera Navigatie
Prijs excl. btw Bakwagen 3 zits 2e Pinksterdag
o
04/2021 - Diesel - Handgeschakeld

€ 35.900,- excl. BTW

Autogegevens

Merk, model: Opel Movano

Uitvoering: 2.3 Turbo L3H1 Camera ...

Kenteken: VJS-23-K

Kilometerstand: 49.984 km

Bouwjaar: 04/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Bedrijfswagen

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 2.388 kg

Motor: 2.299 cc, 136 pk (100 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 360 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 80 liter
Topsnelheid: 150 km/u
Lengte/hoogte: L3H1

Historie
Aantal eigenaren: 1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
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Leaseprijs: € 359 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Opel zet zichzelf neer als het vooruitstrevende merk voor een brede groep liefhebbers. 'De toekomst is voor
iedereen? zeggen ze, en dat is precies waar het om gaat. Deze goed onderhouden auto is van de eerste
eigenaar. In deze auto vindt u een dieselmotor en een handgeschakelde versnellingsbak. Bij de uitrusting
van deze Opel horen onder meer elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels en led-dagrijverlichting.

Het audiosysteem en het met navigatiepakket bedient u veilig met knoppen op het stuur. Nooit meer te
warm of te koud. De automatische airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. 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. Lange
stukken vermoeiend? Niet met de cruise control! En deze auto heeft ook verstelbaar stuur, boordcomputer
en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard uitrusting.

Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico?s in. Een
noodsituatie? Dan is remmen cruciaal. Daarom heeft deze Opel Movano Brake Assist als remondersteuning.

Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Bel of mail ons nu voor een proefrit.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


