Opel MOKKA 1.2 Turbo
Start/Stop 130 8AT Elegance

nu € 37.263
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

6

Kleur

Zwart

Motorinhoud

1.200 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

6,0 l/100km

Beschrijving
Een Opel is voor iedereen. Dat wil zeggen: iedereen die
ondanks een vriendelijke prijs toch hoge eisen stelt aan
kwaliteit, comfort en prestaties. Dit is een nieuwe auto, hij is
nu direct leverbaar. De krachtige benzinemotor van deze auto
is gekoppeld aan een automatische transmissie. Ervaar de
weldadige warmte van de inschakelbare stoelverwarming. Bij
de uitrusting van deze auto horen onder meer dakspoiler,
donker getint glas achter, elektrische handrem, ledachterlichten, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare
achterbank.
Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale
radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit. Van A naar
B zonder omwegen: altijd uw eigen navigatie met
kleurenscherm aan boord! Via de usb-aansluiting speelt deze
auto uw muziek af via de luidsprekers. Natuurlijk is er ook

electronic climate control aanwezig. Bij wisselvallig en
regenachtig weer is goed zicht essentieel. De regensensor
reageert op alle neerslag met de juiste actie. Hoeveel ruimte u
nog heeft bij het insteken? De parkeersensoren laten het
weten! Da's gemakkelijk! Lekker koersen op een constante
snelheid: daarvoor zorgt de cruise control. Met in hoogte
verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening is deze Opel
helemaal compleet.
Zoals u mag verwachten van deze Opel Mokka- is hij uitgerust
met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. U rijdt ook
veiliger omdat deze auto voor u de verkeersborden langs de
weg kan lezen. De belangrijkste borden worden op uw
instrumentarium geprojecteerd, zodat u ze niet kunt missen.
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het accident avoidance
system kijkt met u mee en helpt om ongevallen te voorkomen.
Veilig inhalen wordt bevorderd door de actieve
dodehoekdetectie. Als mooie veiligheidsoptie heeft deze Opel
Mokka- lane assist, een waarschuwingsfunctie als u
onbedoeld van rijstrook wisselt.
We kunnen ons voorstellen dat u deze auto wilt bekijken. We
laten de auto graag aan u zien, dan vertellen we u meteen
welke financieringsvormen we u eventueel kunnen bieden.
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.
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vestiging

Opening Hours
Maandag

Alleen afspraak Dinsdag

Alleen afspraak

Woensdag

Alleen afspraak Donderdag

Alleen afspraak

Vrijdag

Alleen afspraak Zaterdag

Alleen afspraak

Zondag

Alleen afspraak

Call:
Every effort has been made to ensure the accuracy of the information above, however, errors may occur. Do not rely entirely on
this information but check with your centre about items which may affect your decision to purchase.

