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Opel Ampera
1.4 150pk Plug-In
Bouwjaar:

2013 (20 maart 2013)

Massa:

1.632 kg

Tellerstand:

130.206 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Hybride

Kenteken:

9-KDB-29

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

0 PK

€ 12.740,Exterieur
Lichtmetalen velgen 17"

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Dimlichten automatisch

Keyless entry

Metaalkleur

Parkeersensor voor en achter

Infotainment
Audio-navigatie full map + hard disk

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio-cd/mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Cruise control

Electronic climate controle

Voorstoelen verwarmd

Achterbank in delen neerklapbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen actief

Lederen bekleding

Lederen stuurwiel

Regensensor

Stuur verstelbaar

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Rijstrooksensor

Verkeersbord detectie

Overige
Opel Eye

Oplaadmogelijkheid

Wegenbelasting 41 euro per maand!
De laatste onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij 126.139 kilometer en de auto wordt geleverd inclusief 6 maanden Autotrust garantie. Het betreft een
marge auto dus er is geen BTW verrekening meer! Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Deze goed onderhouden auto is
van het bouwjaar 2013 en komt van de eerste eigenaar. Met deze motor haalt u veel kilometers uit een tank brandstof. Het lederen interieur geeft
deze auto luxe en klasse. Comfort en een gevoel van luxe: dat geeft de heerlijke stoelverwarming. Tot de uitrusting behoren ook 17 inch
lichtmetalen velgen, actieve hoofdsteunen, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen
neerklapbare achterbank.
Met de knoppen op het stuur regelt u het audiosysteem, terwijl u uw blik op de weg gericht houdt. Bij de luxe van deze auto hoort ook electronic
climate control. Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Opel is voorzien van diverse systemen die u
assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan
automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het
harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. Natuurlijk is er ook cruise control aan boord, waarmee u meer ontspannen
en zuiniger rijdt. Natuurlijk behoren verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en boordcomputer ook tot de uitrusting van deze
complete auto.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. In het instrumentarium ziet u tijdens de rit ook de
belangrijkste verkeersborden aangegeven, die de auto automatisch voor u leest. De brake assist zorgt voor een kortere remweg tijdens een
noodstop. De lane assist dirigeert u weer naar het midden van uw rijstrook als u buiten de lijnen dreigt te gaan.
Probeer deze auto uit en maak een proefrit. We zetten ‘m graag voor u klaar!

