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Opel Insignia
1.6 T 170 pk Innovation Executive
Bouwjaar:

2017 (5 januari 2017)

Massa:

1.513 kg

Max trekgewicht:

1.800 kg

Tellerstand:

58.855 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

ND-421-T

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

170 PK

€ 21.945,Exterieur
bi-xenon koplampen

bi-xenon koplampen

Buitensp.elektr.inklap en aut. dimmend

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Dimlichten automatisch

Elektrisch schuif-/kanteldak

Elektronische remkrachtverdeling

Extra getint glas

Grootlichtassistent

Grootlichtassistent

Keyless entry

Koplampen adaptief

Koplampen adaptief

koplampreiniging

koplampreiniging

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 17"

mistlampen voor

Parkeersensor voor en achter

Warmtewerende voorruit

Infotainment
DAB ontvanger

Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio-cd/mp3 speler

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Luxe lederen bekleding

Luxe lederen bekleding

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Comfortstoel(en)

Comfortstoel(en)

Comfortstoel(en)

Cruise control

Electronic climate controle

Elektrische ramen voor en achter

Lederen bekleding

Lederen bekleding

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Lederen versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Sportstuur

Sportstuur

Stuurwiel verwarmd

Stuurwiel verwarmd

Stuurwiel verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Voorstoelen verwarmd

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Dodehoek detector

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Overige
Business Class-pakket

Business Class-pakket

Connected services

De Opel Insignia Innovation Business Executive met heel veel opties staat vanaf morgen 20-09-2022 gepoetst in de showroom voor bezichtiging .
Bijzonder chique en vooral praktische Opel Insignia van bouwjaar 2017 van 1 eigenaar en voorzien van de zuinige en vlotte 1.6 Turbo motor die
beschikt over een vermogen van 170pk met 6 verzetten .
Deze Insignia is in het exterieur uitgevoerd in de chique kleur ”Knit blauw Metallic” en in combinatie met de meer-spaaks 17 inch lichtmetalen
velgen een sportieve verschijning.
Het interieur is voorzien van prettig zittende comfort stoelen met zwart leer interieur .
Naast de bovengenoemde opties is de Opel verder voorzien van o.a. full map navigatiesysteem met bluetooth autotelefoon, DAB radio,
automatisch geregelde airconditioning, cruise control, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met zwart leren bekleding incl stuur en stoel
verwarming, start/stop systeem, licht- en regensensor, elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels, parkeersensoren aan de voor en
achterzijde, trekhaak af fabriek, ISOFIX aansluitingen enz…
De originele boordmap is aanwezig inclusief ingevuld onderhoudsboekje, twee sleutels op afstandbediening .
Dit exemplaar is op 05 Januari 2017 nieuw uitgeleverd door Opel dealer van Vliet Bodegraven en is door de jaren heen netjes volgens schema
dealer onderhouden.
Het laatste onderhoud heeft plaatsgevonden bij 44.566 kilometer.
Verder is de APK keuring geldig tot en met 23 juni 2024.
Hiermee bieden wij de Opel rijklaar aan inclusief 6 maanden basis landelijke garantie op motor en versnellingsbak.
ls u al weet dat dit de Opel Insignia 1.6 Turbo is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten.

U kunt nu al besluiten om deze Opel Insignia te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

