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Opel Mokka
1.4 T 140 Pk Automaat
Bouwjaar:

2014 (31 oktober 2014)

Massa:

1.309 kg

Max trekgewicht:

1.200 kg

Tellerstand:

66.132 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

RZ418B

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

140 PK

€ 14.950,Exterieur
Lichtmetalen velgen 18 inch

Parkeersensor achter

Trekhaak

Achterspoiler

Blanke dakrailing

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Getint glas

Handgrepen in carosseriekleur

Metaalkleur

Mistlampen voor

Infotainment
Navigatiesysteem

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

USB Aansluiting

Interieur
Climate Controle

Cruise control

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen achter

Hoogte Verstelling Stoel

Lederen stuurwiel

Multifunctioneel stuurwiel

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

ESP

Hill hold functie

Isoﬁx bevestiging voor kinderzitjes

Deze complete en prettig hoog zittende Opel Mokka is keurig onderhouden. De laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand
64.374. De APK is geldig tot en met 12-07-2022. Hiermee bieden wij deze Opel Mokka rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Met de
Opel Mokka is heel veel mogelijk. Een vakantie met het hele gezin, die nieuwe kast ophalen bij Ikea of gezellig met zijn vijven een dagje erop uit.
De aandrijving van deze SUV komt voor rekening van een viercilinder benzinemotor en een automatische transmissie. De uitmonstering van deze
auto wordt gecompleteerd door onder meer 18 inch lichtmetalen velgen, dakreling, getint glas, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch
verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank. Ook lekker handig is de audiobediening op het stuur. Beste route,
verwachte aankomsttijd: uw eigen IntelliLink navigatiesysteem vertelt u alles! Digitale muziek afspelen gaat heel eenvoudig met de ingebouwde
usb-aansluiting. In een auto als deze kunt u niet zonder climate control, zodat de temperatuur altijd goed is. De meeste schade bij inparkeren
komt van een randje of paaltje dat u even niet zag. Maar de parkeersensoren zien alles en waarschuwen op tijd. Met de cruise control komt u
bijna nog ﬁtter aan dan u vertrekt. U bent in deze Opel ook voorzien van lederen stuur, boordcomputer, isoﬁx-aansluiting en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening. Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Wegrijden op een
helling is kinderspel met hill hold control. Deze functie houdt de handrem automatisch vast op een steile ondergrond.

