Opel Crossland X 1.2 Turbo Edition 2020 | 6.260
EURO KORTING |
09/2020 - Benzine - Handgeschakeld

€ 23.449,Autogegevens
Merk, model:

Opel Crossland X

Uitvoering:

1.2 Turbo Edition 2020...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.154 kg

Motor:

1.199 cc, 110 pk (81 kW)

Kleur:

True Blue,(blauw)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

100%
Onderhouden:

Ja

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

Bijzonderheden
Algemene informatie
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Energielabel: A
Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 141 - 158 per kwartaal
Bent u op zoek naar een nieuwe Opel Crossland met zeer groot voordeel? Bij Opel Centrale rijdt u nu weg
met een nieuwe Opel Crossland voor de prijs van een occasion. Op deze nieuwe Opel Crossland uit
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voorraad krijgt u nu ruim €6.200,- registratievoordeel! Tevens hebben wij een speciaal tarief op
financiering, vraag hiernaar bij onze afdeling verkoop! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
afdeling verkoop via 0184-413500. Deze actie is alleen bij Opel Centrale Groep, zolang voorraad strekt en
niet i.c.m. andere acties.
De Opel Crossland X combineert comfort met een uitstekende wegligging en dynamische rijkwaliteiten. De
aandrijving van deze Opel wordt verzorgd door een driecilinder motor en een handgeschakelde
versnellingsbak. Bij de uitrusting van deze Opel horen onder meer 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium
dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
verstelbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en verschuifbare achterbank.
Geniet van een ruime selectie digitale radiostations met de dab-ontvanger. Harder en zachter met een druk
op de knop: de audiobediening op het stuurwiel maakt het mogelijk. De kortste weg, de zuinigste weg, de
snelste weg... elke weg is te vinden met het navigatiesysteem. Connected drive services maakt het
mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Met automatische airconditioning hoeft u alleen de gewenste
temperatuur in te stellen. Het systeem doet de rest. Altijd achter zicht, nooit meer nekkramp! De 180
graden parkeercamera maakt het supermakkelijk.
Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico?s in. In
een noodsituatie telt elke meter. Het brake assist systeem van deze auto zorgt ervoor dat uw remweg
korter wordt. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de
steilste wegen soepel weg. Met lane assist rijdt u altijd binnen de lijnen van uw rijstrook. Het systeem
waarschuwt als u onbedoeld over de wegmarkering rijdt.
U bent nieuwsgierig? Bel of mail ons dan direct om een proefrit te reserveren.
De getoonde vraagprijs is inclusief ons standaard afleverpack. Wilt u meer zekerheid en garantie dan
adviseren wij het aanvullende afleverpack uitgebreid van € 499,- (in de fotopresentatie treft u alle
verschillen tussen onze afleverpacks). Bij nieuwe auto's is de geadverteerde prijs een rijklaarprijs.
U bent met of zonder afspraak van harte welkom in onze showroom. Vraag naar afdeling verkoop, zij zijn u
graag van dienst. Zij kunnen u niet alleen alles vertellen over de auto maar u ook uitstekend informeren
over een financiering, een autoverzekering en de verkoop van accessoires.
Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te
geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar
controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden!!

Aanbieder
Opel Centrale Sliedrecht
Prisma 1
3364 DJ Sliedrecht
Tel: 0184 413 500
E-mail: sales-ocs@opelcentrale.com
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