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Opel Grandland X
Bouwjaar:

2019 (17 januari 2019)

Massa:

1.293 kg

Max trekgewicht:

1.300 kg

Tellerstand:

7 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

XT-533-F

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

131 PK

€ 34.850,Exterieur
Lichtmetalen velgen 18"

Panoramadak

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Buitenspiegels met verlichting

Chroom delen exterieur

Dimlichten automatisch

Extra getint glas

LED dagrijverlichting

Parkeersensor achter

Parkeersensor voor

Infotainment
DAB ontvanger

Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Electronic climate controle

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Dodehoek detector

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

Verkeersbord detectie

Vermoeidheids herkenning

Overige
Rijstrooksensor met correctie

Autonomous Emergency Braking

bots waarschuwing systeem

Elektronisch Stabiliteits Programma

grootlichtassistent

mistlampen voor

Stof/kunstlederen bekleding

Telefoonintegratie premium

Wij laten u graag kennis maken met de Opel Grandland X een nagenoeg nieuwe auto met slechts 7 kilometer!! Dit prachtige model welke in
samenwerking met Peugeot is gerealiseerd zal u doen verbazen. De Grandland X is de grootste SUV van Opel en dat vertaalt zich in heel veel
binnenruimte en een rijke uitrusting. Naast de bestaande Opel modellen biedt de Grandland X een grootser gevoel dankzij royalere afmetingen,
meer comfort en verﬁjning. De rijeigenschappen – met de 1.2 liter turbomotor met automaat – zijn ver bovengemiddeld dit geldt echter ook voor
de algehele kwaliteitsbeleving van deze fantastische auto. Onze Grandland X is onder andere voorzien van: Full map navigatie, panoramadak,
dodehoek detectie, verkeersbord herkenning, 18 inch velgen, DAB radio, stuurwielbediening, half lederen stoelen, climate control en cruise
control. Bij de auto zit een complete boordmap en er zijn twee originele sleutels aanwezig.

