Opel Vivaro 1.6 CDTI 92KW L1H1 Edition
EcoFlex
01/2017 - Diesel - Handgeschakeld

€ 12.950,- excl. BTW
Autogegevens
Merk, model:

Opel Vivaro

Uitvoering:

1.6 CDTI 92KW L1H1 Edi...

Kenteken:

V-273-DL

Kilometerstand: 124.420 km
Bouwjaar:

01/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Bedrijfswagen

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.692 kg

Motor:

1.598 cc, 125 pk (92 kW)

Kleur:

Wit

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Betimmering, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, In hoogte verstelbaar stuur, Mistlampen voor,
Parkeersensor, Startonderbreker, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Tussenschot

Bijzonderheden
Of u nu stadsritten maakt of langdurig op snelwegen bent, het rijden met de Opel Vivaro is steeds een
genoegen. Het onderstel biedt comfort en sportiviteit, het interieur is ruim en weldadig en deze auto heeft
alle systemen aan boord om uw ritten zo veilig mogelijk te maken. Hij heeft een dieselmotor en een
handgeschakelde zesversnellingsbak. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder
meer warmtewerend glas, elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels.
In een auto als deze mag u ook airconditioning verwachten. Ervaar het comfort van inparkeren met
parkeersensoren. Deze auto laat zich moeiteloos in elk parkeervak manoeuveren. Cruise control houdt
automatisch de ingestelde snelheid vast. Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te
maken. Ook in hoogte verstelbaar stuur, toerenteller, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
buitentemperatuurmeter en bekerhouder horen tot de voorzieningen op deze auto.
Heeft u interesse? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, dan kunnen we deze Opel voor een proefrit
reserveren.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bosch Car Service Jos Bongers | Tel: 0485 362 688 | info@josbongers.nl

Aanbieder
Bosch Car Service Jos Bongers
Veerweg 3
5441 PL Oeffelt
Tel: 0485 362 688
E-mail: info@josbongers.nl
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