Opel MOKKA 1.2 Turbo
Start/Stop 130 6MT Elegance

nu € 34.445
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

5.6

Kleur

Blauw

Motorinhoud

1.200 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

5,6 l/100km

Beschrijving
U kent Opel natuurlijk van de slogan ‘De toekomst is voor
iedereen′. Dit exemplaar laat uitstekend zien wat ze daarmee
bedoelen. Het gaat hier om een nieuwe auto, hij is nu direct
leverbaar. De krachtige benzinemotor van deze auto is
gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Bij
de rijke uitrusting horen ook dakspoiler, donker getint glas
achter, elektrische handrem, led-achterlichten, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels
en in delen neerklapbare achterbank.
De dab-ontvanger zorgt voor een ruime keuze uit digitale
radiozenders en een kristalheldere geluidsweergave. Het
navigatie met kleurenscherm is uw vertrouwde gids, waarheen
de reis ook gaat. Koppel uw usb-stick of digitale muziekspeler
aan de auto via de usb-aansluiting. Electronic climate control
regelt volautomatisch de temperatuur. U kiest de gewenste
temperatuur en het systeem doet de rest. Van een paar

vegen bij motregen tot maximale stand bij noodweer: de
regensensor reageert zelfstandig en direct. Parkeerplekken
worden er niet ruimer op. Maar met de aanwezige
parkeersensoren krijgt u deze Opel Mokka- zonder problemen
op z'n plaats. Kleine ritjes, grote reizen - altijd een relaxte
aankomst dankzij de cruise control. Wat u ook in deze auto
kunt vinden zijn in hoogte verstelbaar stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel, boordcomputer, isofix-aansluiting
en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
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. Bij de
veiligheidssystemen van deze auto hoort ook de
verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als het ware
met u mee en attendeert u op de significante verkeersborden
langs en boven de weg. In gevaarlijke verkeerssituaties helpt
het accident avoidance system om een aanrijding te
vookomen. Veilig inhalen gaat moeiteloos dankzij actieve
dodehoekdetectie. Het veiligheidssysteem waarschuwt als een
ander voertuig in uw dode hoek rijdt. Veiligheid voorop:
sensoren van de lane assist scannen de rijstrookstrepen en
waarschuwen als u onbedoeld over de lijn gaat.
Natuurlijk is dit een splinternieuwe auto en hij wordt dus
geleverd met volledige fabrieksgarantie. Daarbij kunnen we u
verschillende gunstige financieringsvormen aanbieden. We
maken graag een afspraak met u.
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.

