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Opel Ampera-E
Launch Executive 60 kWh I Leder I Excl. Btw |
Bouwjaar:

2018 (7 mei 2018)

Massa:

1.591 kg

Tellerstand:

67.858 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Kenteken:

SN599H

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

204 PK

€ 22.107,Exterieur
LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 17"

Xenon verlichting

Achterruitwisser

Chroom delen exterieur

Dakrails

Dimlichten automatisch

Grootlichtassistent

Keyless entry

koplampreiniging

LED achterlichten

Metaalkleur

Parkeer assistent

Parkeersensor voor en achter

Warmtewerende voorruit

xenon koplampen

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Stuurwiel multifunctioneel

Audio installatie

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Interieur
Cruise control

Lederen bekleding

Stoelverwarming

Achterbank in delen neerklapbaar

Achterbank verwarmd

Armsteun achter

Armsteun voor

Binnenspiegel automatisch dimmend

Buitentemperatuurmeter

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Lederen stuurwiel

Regensensor

Stuur verstelbaar

Stuurwiel verwarmd

Volledig lederen interieur

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Voorstoelen verwarmd

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

bots waarschuwing systeem

Dodehoek detector

Elektronisch Stabiliteits Programma

Verkeersbord detectie

Overige
Apple Carplay/Android Auto

buitensp.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar

Connected services

Draadloze telefoonlader

Oplaadmogelijkheid

Rijstrooksensor met correctie

Uitparkeer waarschuwing

Afkomstig van 1e eigenaar. Keurig en volgens schema door Opel dealer onderhouden. Laatste onderhoudsservice gehad op km stand: 67.850 Prijs
= Inclusief Btw
Duurzaam en dynamisch, de Opel Ampera-e verenigt deze twee uitersten in zich. Dit is een auto uit 2018, er staat 67858 kilometer op de teller.
Fiscaal aantrekkelijk is de elektromotor, waarmee u niet alleen stil maar ook uitermate pittig kunt rijden. Een krachtige motor geeft deze auto zijn
sportieve prestaties. Hoge kwaliteit is ook binnenin aanwezig. Kijkt u maar naar de leren bekleding! De verwarmbare voorstoelen zijn een
heerlijke extra optie, waarmee u uzelf en uw bijrijder een groot plezier doet. Pak aan, ′t is winter! Zo′n verwarmd stuurwiel is dan bijzonder
prettig! Op gure dagen is het ook achterin heerlijk bijkomen op de verwarmde achterbank. De gasontladingslampen van de xenonverlichting
zorgen voor een krachtige en heldere lichtbundel. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing,
led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en
in delen neerklapbare achterbank.
Audiovolume aanpassen of wisselen van radiozender: dat gaat makkelijk en veilig met de audiobediening op het stuur. Het full map
navigatiesysteem loodst u snel naar uw reisdoel. Connected drive services speelt uw lievelingsmuziek draadloos af. De electronic climate control
zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. Altijd achter zicht, nooit meer nekkramp! De achteruitrijcamera maakt het supermakkelijk. Het
luxeniveau in deze Opel is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te
houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld
in tunnels erg handig is. En de regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. De cruise control betekent gemak,
comfort en zuinig rijden.
Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico′s in. Wat deze auto ook kan, is lezen. Hij ‘leest’
voor u de verkeersborden tijdens de rit en attendeert u erop door ze op het dashboard te projecteren. Forward collision warning helpt u om kopstaart aanrijdingen te voorkomen. Wanneer u per ongeluk over de wegmarkering rijdt, geeft lane assist een waarschuwingssignaal. Dankzij
veiligheidsvoorzieningen als autonoom remsysteem en dodehoekdetectie, bent u steeds veilig onderweg.
De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Wilt u ook de sensatie ervaren van
elektrisch rijden? Maak dan nu een afspraak.

