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Opel Insignia
1.4 T 140pk Business+
Bouwjaar:

2014 (15 mei 2014)

Massa:

1.403 kg

Max trekgewicht:

1.250 kg

Tellerstand:

136.105 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

7TTV91

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

140 PK

€ 13.440,Exterieur
bi-xenon koplampen

bi-xenon koplampen

Trekhaak

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Extra getint glas

Extra getint glas

Koplampen adaptief

Koplampen adaptief

koplampreiniging

koplampreiniging

koplampreiniging

LED dagrijverlichting

mistlampen voor

Parkeersensor voor en achter

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Comfortstoel(en)

Comfortstoel(en)

Cruise control

Stuurwiel verwarmd

Stuurwiel verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Armsteun achter

Armsteun voor

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel

Lederen stuurwiel

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Overige
Comfort-pakket

Exterieur-pakket

Geldige APK t/m 15-05-2023 en de eerstvolgende onderhoudsbeurt dient over 10.000 kilometer uitgevoerd te worden. Na de zoveelste meeting
komt u helemaal ﬁt thuis met deze uitstekende zakenauto. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een handgeschakelde
zesversnellingsbak. Behaaglijk onderweg zijn? Als bestuurder geniet u van de verwarmbare voorstoelen. Net als uw bijrijder! Zit u goed? Nou,
zeker wel, met de comfortstoelen! Beknibbelen op comfort is er niet bij met deze Opel Insignia. Hij is zelfs voorzien van een verwarmd stuurwiel!
Xenonverlichting staat borg voor helderwit licht en een krachtige lichtbundel. Tot de uitrusting van deze Opel behoren ook extra getint glas,
verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Elke weg is een bekende weg voor het aanwezige full map navigatiesysteem. Nooit meer te warm of te koud. De electronic climate control zorgt
altijd voor de temperatuur die u kiest. Het hoort bij een intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden.
Dat doet deze Opel met een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor. Zuinig en zeker zoeven? Dan is de cruise control ideaal!
Zoals u mag verwachten van deze Opel Insignia is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. De Brake Assist vergroot de
veiligheid door bij een noodsituatie extra power te leveren op het remsysteem. Wegrijden op een helling is kinderspel met hill hold control. Deze
functie houdt de handrem automatisch vast op een steile ondergrond.
De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Een proefrit levert het bewijs. Neem
contact op en we maken een afspraak!

