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Opel Vivaro 1.5 CDTI L2H1 Edition 2997
Airco|Navi|Camera|Bluetooth|PDC|Cruise
Control|
04/2022 - Diesel - Handgeschakeld

€ 23.290,- excl. BTW

Autogegevens

Merk, model: Opel Vivaro

Uitvoering: 1.5 CDTI L2H1 Edition ...

Kilometerstand: 7.654 km

Bouwjaar: 04/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Bedrijfswagen

Brandstof: Diesel

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.551 kg

Motor: 1.499 cc, 102 pk (75 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

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

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 270 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 70 liter
Acceleratie (0-100): 19,6 s
Topsnelheid: 145 km/u
Lengte/hoogte: L2H1

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 129 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
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- Standaard inbegrepen (inbegrepen):
- Controleren vloeistof niveaus, indien nodig op niveau brengen
- Geldige APK keuring.
- Kosten tenaamstelling
- Vrijwaringsbewijs van de (mogelijke) inruilauto
- BOVAG garantiepakket B (€ 995 ex BTW meerprijs): 

- Afleveringsbeurt volgens fabrieksvoorschrift
- Direct vervangend vervoer bij garantie / onderhoud
- Professioneel poetsen van de auto binnen / buiten
- Zomer / wintercheck
- Gratis ruitreparatie
- Vrijwaringsbewijs van de (mogelijke) inruilauto
- Tenminste 15 liter brandstof

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Standaard inbegrepen"): BOVAG garantie (6
maanden); Nieuwe APK

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Wesley Trum

I.c.m. Financial lease

Fabrieksgarantie

- Starters en ZZP ers welkom, geen jaarcijfers nodig
- Gunstige Financial Lease voorwaarden!
- Online kopen, niet goed geld terug garantie
- Gratis thuisbezorgd
- BOVAG Laagste prijsgarantie
- Soepele acceptatie

Onze klanten waarderen ons met een 4.9 van de 5 sterren op Google.

Nagenoeg alle bedrijfswagens welke wij te koop aanbieden zijn in Nederland nieuw geleverde
bedrijfswagens, welke retour zijn gekomen vanuit onze leasemaatschappij.

Deze bedrijfswagens komen dus niet uit het buitenland, dus geen eventueel lange wachttijden bij
garantiewerkzaamheden bij de dealer. Het onderhoud is ons tevens bekend.

Alleen in Nederland geleverde bedrijfswagens zijn voorzien van een NAP certificaat, zodat je gegarandeerd
weet dat de kilometerstand correct is!
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Wilt u meer van deze auto weten? We maken graag tijd om u alles uit te leggen en te presenteren. 

We kunnen ook een video of extra foto's van deze auto naar u mailen of appen.

06-28872852 Vincent Leijtens

06-18421209 Wesley Trum

06-14607995 Verkoop algemeen

verkoop@eurocarsbedrijfswagens.nl 

Met vriendelijke groet,

Vincent Leijtens en Wesley Trum  

Eurocars Bedrijfswagens

www.eurocarsbedrijfswagens.nl

Aanbieder
Eurocars Bedrijfswagens
Emopad 29
5663 PA Geldrop

Tel: 088 700 1828
E-mail: info@eurocarsbedrijfswagens.nl


