Opel Vivaro 1.6 CDTi 125 pk L2H1 Navi, Airco,
PDC
04/2017 - Diesel - Handgeschakeld

€ 14.750,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Opel Vivaro

Uitvoering:

1.6 CDTi 125 pk L2H1 N...

Kenteken:

VGD-75-G

Kilometerstand: 50.668 km
Bouwjaar:

04/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

onbekend

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.801 kg

Motor:

1.600 cc, 125 pk (92 kW)

Kleur:

Wit

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Bijrijdersbank, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen,
Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging,
Tussenschot

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 320 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 80 liter
Acceleratie (0-100): 11,9 s
Topsnelheid: 177 km/u
Lengte/hoogte: L2H1
Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,0 l/100km (1 op 14,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,6 l/100km (1 op 17,9)
Historie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Lenferink Auto's | Tel: 0546 639 639 | info@lenferink.nl

Aantal eigenaren: 1
Staat
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Staat interieur: goed
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
BTW: De getoonde prijs is exclusief BTW
Motorrijtuigenbelasting: € 108 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Basispakket
Overige informatie
Airconditioning: werkt
Storingsmelding: Nee
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Hondebrink

Kijk voor meer occasions op www.lenferink.nl
Voor meer informatie over deze bedrijfsauto kunt u contact opnemen met:
Peter Knobben +31625016621 of Jeroen Hondebrink +31611958595
www.lenferink.nl
pknobben@lenferink.nl
jhondebrink@lenferink.nl
Al onze prijzen zijn exclusief BTW en BPM tenzij anders aangegeven.
De genoemde prijs is een meeneemprijs.
U kunt kiezen voor een afleverpakket:
Pakket A €495
Nieuwe APK indien auto ouder is dan 3 jaar
Kleine beurt
Poetsen
Tenaamstelling kenteken
Pakket B €695
Nieuwe APK indien auto ouder is dan 3 jaar
Grote beurt (alle filters + olie)
Poetsen
Tenaamstelling kenteken
Bij aanschaf van een occasion bestaat de mogelijk om de auto te voorzien van 6 of 12 maanden
Cargarantie mits de auto niet meer dan 180.000 km gereden heeft en niet ouder is dan 9 jaar.
Onze verkoopadviseurs vertellen u hier graag meer over.

Strakke lijnen en klassieke vormen die evenwichtig zijn geproportioneerd: de Opel Vivaro is een stijlvolle
en markante verschijning op de weg. Zijn krachtige motor en doordachte onderstel maken bovendien alle
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Lenferink Auto's | Tel: 0546 639 639 | info@lenferink.nl

verwachtingen waar. De auto is van het bouwjaar 2017 en is van de eerste eigenaar. Deze diesel heeft een
handgeschakelde zesversnellingsbak. Tot de uitrusting van deze Opel behoren ook getint glas,
achterdeuren 270 graden te openen en elektrisch bedienbare ramen voor.
Het navigatiesysteem geeft duidelijke instructies. Zo komt u veilig en vlot aan waar u moet zijn. Het maakt
niet uit hoe warm het buiten is, want met de airconditioning bepaalt u zelf de binnentemperatuur. Geen
parkeervak is te klein dankzij de assistentie van de parkeersensoren. De uitrusting van deze Opel is met
verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.
Nieuwsgierig? Bel of mail ons nu voor een proefrit.
Kijk voor meer occasions op www.lenferink.nl
Optioneel bieden wij u diverse afleverpakketten.
Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is Lenferink Auto's BV
niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze
aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten
worden ontleend of aanspraken worden gemaakt wanneer deze niet door een tekeningsbevoegde is
ondertekend. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle
afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt
door derden.

Aanbieder
Lenferink Auto's
Plesmanweg 11
7602 PD Almelo
Tel: 0546 639 639
E-mail: info@lenferink.nl
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