Opel Corsa 50-kWh 136 11kW
Edition

nu € 31.497
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Elektrisch

Belastingschaal

N/A

Kleur

Wit

Motorinhoud

N/A

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

N/A

Beschrijving
Innovaties waar we allemaal wat aan hebben. Daar gaat Opel
al jaren voor. Oftewel ‘De toekomst is voor iedereen′. CO2uitstoot? Met de elektromotor rijdt u stil en schoon! Deze
nieuwe auto is nu uit voorraad leverbaar. U wordt in deze auto
ook getrakteerd op elektrische handrem, elektrisch bediende
ramen voor, elektrisch verstelbare en verwarmbare
buitenspiegels, dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.
Hoeveel gigabytes aan muziek wilt u meenemen? Met één
stick in de usb-aansluiting kunt u uren en uren vooruit. Ook is
de auto voorzien van electronic climate control. De
regensensor reageert op de neerslag die op de voorruit
belandt. Van een paar spatjes tot een hoosbui: de
ruitenwissers weten wat ze te doen staat. De aanwezige
parkeersensoren zijn de ultieme hulp om te laten weten
hoeveel ruimte er nog is om te manoeuvreren. De

contactsleutel is bij deze auto verleden tijd. De keyless start
zorgt ervoor dat een druk op de knop voldoende is. Met
automatisch dimmende binnenspiegel, isofix-aansluiting en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze
auto helemaal compleet.
Als bestuurder van deze Opel bent u nooit alleen. U wordt
onderweg bijgestaan door technologische hulpmiddelen die
samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is,
grijpen ze zelfs in, door te remmen of bij te sturen. De camera
van de verkeersborddetectie herkent verschillende soorten
verkeersborden en toont deze op het dashboard. Een ongeluk
zit in een klein hoekje. Het accident avoidance system kijkt
met u mee en helpt om ongevallen te voorkomen. Wanneer u
onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt, geeft lane assist
een waarschuwingssignaal.
Wordt dit uw nieuwe auto? We verwelkomen u graag om u
deze Corsa te laten zien, en dan leggen we u ook uit welke
financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden.
Dit voertuig komt binnenkort beschikbaar.
Disclaimer: LET OP: Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken
van de daadwerkelijke voorraadauto. Hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend. Vraag onze verkoopadviseurs
naar specificaties van deze auto.

Beschikbaar bij elke Nefkens vestiging
Nefkens werkt met zorg aan het bieden van de juiste informatie, maar het kan zijn dat het een keer niet juist is. Druk- en
schrijffouten zijn daarom voorbehouden. Actuele informatie wordt altijd geboden door de medewerkers van de Nefkens
vestiging.

