Opel Corsa 1.0 turbo 115 online edition opc / navi/color-line

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Aangeboden door

Auto Koese Nieuwe Tonge
Langeweg 30
3244 BH
info@auto-koese.nl
0187-700217

Merk

Opel

Model

Corsa

Uitvoering

1.0 turbo 115 online edition opc / navi/color-line

Prijs

€ 14.900

Bouwjaar

04-2018

Carrosserie

Stationwagen

Brandstof

Benzine

Kleur

Blauw

Kenteken

ZT-50-6P

Kilometerstand

13.942 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

999

Vermogen

116 kW

Gewicht

1.099 kg

BTW-auto

Ja

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Informatie:
Wat een stoere Corsa is dit! Deze Corsa is uitgerust met een OPC
pakket wat hem een hele vlotte uitstraling geeft. De zwarte velgen
geven hem een nog stoerdere blik! echt een mega complete Corsa!
WhatsApp met Bert 06-51621062! Dit mag ook 's avonds en in het weekend. 
Meer informatie
Algemene informatie
Modelreeks: 2015 - 2019
Modelcode: E
Technische informatie
Koppel: 170 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Handgeschakeld
Tankinhoud: 45 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,3 s
Topsnelheid: 195 km/u
Milieu
CO2 uitstoot: 115 g/km
Energielabel: D
Emissieklasse: Euro 6
Onderhoud
APK: gekeurd tot apr 2022
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 117 - 131 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Tenaamstelling
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Opties:
Comfort & interieur
Achterbank neerklapbaar
Airconditioning
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
Climate control
Cruise Control
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
Lederen stuurwiel
Navigatiesysteem
Radio
Sportstuur
Stoelverwarming bestuurder
Stoelverwarming voor
Exterieur
Getint glas
Lichtmetalen velgen
Lichtmetalen velgen (16")
Mistlampen voor
Sideskirts
Spoiler achter
Spoiler voor
Verwarmde buitenspiegels
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Veiligheid
Airbag bestuurder
Airbags voor
Alarmsysteem klasse I
Anti blokkeer systeem
Automatisch dimmende binnenspiegel
Automatische Stabiliteits Controle
Bandenspanningscontrole
Parkeersensoren
Regensensor
Startonderbreking
Traction control
Voorruitverwarming
Zij-airbags voor
Overig
Boordcomputer
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