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Opel Corsa
1.0 Turbo 90pk Edition
Bouwjaar:

2016 (22 februari 2016)

Massa:

1.099 kg

Max trekgewicht:

1.200 kg

Tellerstand:

57.666 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

JD-639-P

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

90 PK

€ 9.440,Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Trekhaak

Infotainment
Audioinstallatie met cd-speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Cruise control

Airco

Boordcomputer

Comfortstoel(en)

Elektrische ramen voor

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Hill hold functie

Overige
Elektronisch Stabiliteits Programma

De laatste beurt is bij 53.148 uitgevoerd. De apk is geldig t/m 22-02-2022.
Alle technologie in de Opel Corsa is er op gericht om uw rit veilig en gemakkelijk te laten verlopen. Dit mooie exemplaar uit 2016 heeft 57.666
kilometer op de teller staan. Met zijn pittige benzinemotor stuurt u deze auto gemakkelijk en vlot door het verkeer. De comfortstoelen van deze
Opel Corsa staan bekend om hun goede zithouding. Verder is de Opel uitgerust met: elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch verstelbare
buitenspiegels.
Een belangrijke veiligheidsvoorziening is de bediening van het audio-installatiesysteem via knoppen op het stuur. Het spreekt voor zich dat u in
deze auto ook airconditioning aantreft. Stel de cruise control in op de gewenste snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Met boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze auto helemaal compleet.
De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Opel Corsa samen. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo
rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg. Het bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij drukverlies
in een band krijgt u automatisch een waarschuwing.
Met het bijgeleverde tellerrapport van Nationale Autopas weet u dat de kilometerstand van deze auto zuiver is. Wilt u met deze Opel Corsa een
proefrit maken? Bel of mail ons dan nu voor een afspraak.

