€ 37.843

Opel MOKKA
50-kWh 136 1AT 11 kW Business Elegance Automaat













Datum deel 1

Kilometerstand

Motorinhoud

Brandstof

Transmissie

Brandstofverbruik

Nieuw

10 km

N/A

Elektrisch

Automaat

N/A

Opties
Keyless Entry & Start,3-spaaks lederen stuurwiel met stuurwielbediening,6 luidsprekers,11 kW boordlader,12" digitaal kleureninfodisplay, Europese
navigatiekaarten, Bluetooth, DAB+, USB-aansluiting, 6 luidsprekers, Apple CarPlay & Android Auto ondersteuning,17" Lichtmetalen velgen met 215/60 R17
banden,Achteruitrijcamera 180 graden panoramisch,Active lane keep assist,Apple CarPlay en Android Auto ondersteuning,Apple CarPlay en Android Auto
ondersteuning,Automatic Light Control (ALC) met tunneldetectie,Automatisch dimmende binnenspiegel,Automatisch
noodremsysteem,Bandenreparatieset,Bandenspanningscontrolesysteem,Bluetooth,Bluetooth,Boordcomputer met 12" digitaal kleureninfodisplay,Buitenspiegels
elektrisch bedienbaar, verwarmbaar en handmatig wegklapbaar,Buitenspiegels elektrisch inklapbaar,Centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening,Chrome sierlijst langs daklijn en zwarte sierlijst onder zijramen,Chrome sierstrip in grille en luchtinlaat voor,Contrasterende dakkleur in
Diamond Black,Cruise control met snelheidsbegrenzer,Dak en A-stijl in de carrosseriekleur Diamond Black,Dakspoiler,Derde hoofdsteun achter,Deurgrepen in
carrosseriekleur,Digitale radio DAB+,Digitale radio DAB+,Dodehoek-waarschuwing,Driver Assistance pakket,Electronic Climate Control (ECC),Elektrisch
bedienbare ramen achter,Elektrisch bedienbare ramen voor met one-touch functie,Elektronische handrem,Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) met Anti
Blokkeer Systeem (ABS),Europese navigatiekaarten,Europese navigatiekaarten,Following distance indicator,Forward collision alert,Hill Start Assist
(HSA),Hoofdairbags voor bestuurder en passagier,In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel,In hoogte verstelbare bestuurdersstoel,In hoogte verstelbare
passagiersstoel,In ongelijke delen neerklapbare achterbankleuning 60/40,Installatievoorziening kinderzitjes (ISOFIX) op achterbank,Kinderslot
achter,Laadkabel 230V Schuko,Laadkabel Type 2 mode 3,LED-mistlampen vóór,LED achterlichten,LED binnenverlichting met leeslampjes achter,LED
koplampen met LED dagrijverlichting,Licht- en regensensor,Middenarmsteun vóór,Multimedia Navi met 7” kleuren touchscreen,Multimedia Navi Pro met 10"
kleuren touchscreen,Niet i.c.m. exterieurkleur Diamond Black,Opbergtassen aan rugleuningen stoelen voor,Opel Connect,Opel Connect,Parkeersensoren
achter,Parkeersensoren voor,Schakelpaddels (alleen i.c.m. automaat),Sfeerverlichting,Side distance warning,Standaard i.c.m. 1.2 130pk automaat,Stoffen
bekleding "Elegance" in Jet Black,Uitschakelbare passagiersairbag,USB-aansluiting,USB-aansluiting,Verkeersbordherkenning,Verlichting in

bagageruimte,Vermoeidheidsassistent,Verwarmbaar stuurwiel,Verwarmbare voorstoelen,Voetgangersdetectie,Warmtepomp om de auto voor te verwarmen of
te koelen op afstand,Warmtewerende voorruit,Zij- en gordijnairbags voor en achter,Zilverkleurige bodembeschermers,Zonneklep met spiegel en LED
verlichting aan bestuurders -en passagierszijde,Zwarte buitenspiegels met geintegreede knipperlichten

Nefkens Leeuw B.V.

Openingsuren showroom

Plesmanstraat 36 3905 KZ Veenendaal

Maandag

Alleen afspraak



Dinsdag

Alleen afspraak

Woensdag

Alleen afspraak

Donderdag

Alleen afspraak

Vrijdag

Alleen afspraak

Zaterdag

Alleen afspraak

Zondag

Alleen afspraak

