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Opel Zafira Tourer 1.4 Business+ Navigatie /
Clima / Airco / Trekhaak
04/2015 - Benzine - Handgeschakeld

€ 10.950,-
Autogegevens

Merk, model: Opel Zafira

Uitvoering: Tourer 1.4 Business+ N...

Kenteken: GD-137-V

Kilometerstand: 177.687 km

Bouwjaar: 04/2015

BTW/marge: Marge

Carrosserie: MPV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.513 kg

Motor: 1.364 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur: Bruin

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen
velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak,
Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 200 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 58 liter
Acceleratie (0-100): 11,8 s
Topsnelheid: 192 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,6 l/100km (1 op 13,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,3 l/100km (1 op 18,9)
Energielabel: B

Onderhoud, historie en staat
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Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 208 - € 236 per kwartaal

U hebt meer dan genoeg bewegingsvrijheid in deze goed onderhouden Opel Zafira Tourer uit 2015. De
aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Ook is
de auto voorzien van: 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, actieve hoofdsteunen, elektrisch
bedienbare ramen voor en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels.

Het full map navigatiesysteem loodst u snel naar uw reisdoel. Vanzelfsprekend is deze auto ook van
airconditioning voorzien. 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. De cruise control betekent gemak, comfort en zuinig rijden. Wat u ook in deze auto
kunt vinden zijn automatisch dimmende binnenspiegel en bagage afdekhoes.

In de Opel Zafira Tourer heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit.

Een proefrit levert het overtuigende bewijs. Bel nu!

= Bedrijfsinformatie =

* Ivm de grote vraag naar occasions hebben wij extra interessante auto's ingekocht en hebben we tot wel
150 auto's op voorraad!

Aanbieder
Autohuis Spijkenisse
Stevinweg 2
3208 KM Spijkenisse

Tel: 0181 624 246
E-mail: info@autohuisspijkenisse.nl


