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Opel Agila
1.0 Berlin 54000 Km Hoge zit
Bouwjaar:

2014 (30 oktober 2014)

Massa:

950 kg

Tellerstand:

54.849 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

8-XTL-29

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

68 PK

€ 7.945,Exterieur
Buitenspiegels in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

mistlampen voor

Infotainment
Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Elektrische ramen voor

Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Boordcomputer

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Nette en ruime Opel Agila 1.0 Berlin In de grijs metallic kleur bouwjaar 30-oktober 2014 .
De 1.0 68 pk motor is een soepele en krachtige motor welke goed past bij het comfortabele karakter van de Opel.
De Opel Agila is verrassend ruim van binnen en een hoge zit.
Beschikt over een hoge zit en is uitermate geschikt voor wie vaak mensen medepassagiers achterin wil vervoeren.
Deze Opel Agila werd nieuw geleverd door Opel dealer en komt rechtstreeks van de tweede eigenaar.
Het betreft een vak garage / Dealer onderhouden exemplaar welke op 51.968 kilometer de laatste grote onderhoudsservice heeft genoten bij de
Opel dealer Ophof Nieuwleusen .
Deze Berlin uitvoering is onder meer voorzien van: Airconditioning, Boordcomputer, Hoge Instap, Elektrische Ramen, Elektrische Spiegels,
Originele 15 Inch Opel Lichtmetalen Velgen, ISOFIX Bevestigingspunten op de Achterstoelen, Centrale Deurvergrendeling met Afstandsbediening,
enz..
Onderhoudsboeken aanwezig.
De originele boordmap is aanwezig inclusief twee sleutels.
Als u al weet dat dit de auto is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten.
U kunt nu al besluiten om deze Opel Agila Berlin te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

