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Opel Insignia
1.8 Edition 141 PK
Bouwjaar:

2010 (7 januari 2010)

Massa:

1.403 kg

Max trekgewicht:

1.400 kg

Tellerstand:

135.074 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Sedan

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

79-KNH-1

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

141 PK

€ 8.945,Exterieur
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Parkeersensor voor

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Airco (automatisch)

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Stuurbekrachtiging

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

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Bijzonder chique en vooral praktische Opel Insignia Edition voorzien van de zuinige en vlotte 1.8 141 PK benzinemotor die beschikt over een
vermogen van 141 pk .
Er staat hier een bijzonder stijlvolle Opel Insiginia Edition .
Het exterieur is uitgevoerd in ”zwart metallic”, 18 inch lichtmetalen velgen en privacy glass.
Verder is deze complete Insignia Edition voorzien van enkele ﬁjne opties als airco,18 inch licht metalen velgen , navigatie, Trekhaak, Metallic
kleur.
Dit exemplaar is op 07 januari 2010 nieuw uitgeleverd door Opel Nederland.
Door de jaren heen netjes volgens schema onderhouden. Het laatste (grote) onderhoud heeft plaatsgevonden bij 120667 kilometer (interval
30.000 kilometer). Verder is de APK keuring geldig tot en met 15 -07- 2022. deze mooi Opel Insignia wordt afgeleverd met nieuwe apk
Naast de bovengenoemde opties is de Opel verder voorzien van o.a. full map navigatiesysteem met bluetooth autotelefoon, automatisch
geregelde airconditioning, cruise control, licht- en regensensor, elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels, parkeersensoren aan de
achterzijde, ISOFIX aansluitingen enz… De originele boordmap is aanwezig inclusief ingevuld onderhoudsboekje.
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 Insignia van bouwjaar 2010 te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

