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Opel Astra
1.6 116 Pk Edition
Bouwjaar:

2011 (2 juni 2011)

Massa:

1.337 kg

Max trekgewicht:

1.250 kg

Tellerstand:

175.829 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

35-ZTL-6

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

116 PK

€ 6.940,Exterieur
Lichtmetalen velgen 18 inch

Trekhaak

Achterspoiler

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

Metaal-/micakleur

Mistlampen voor

Infotainment
Radio CD/MP3 speler

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

USB Aansluiting

Interieur
Airco

Cruise control

Multifunctioneel stuurwiel

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

ESP

Isoﬁx bevestiging voor kinderzitjes

Deze sportieve Opel Astra is keurig onderhouden. De laatste onderhoudsservice inclusief nieuwe distributieriem is recent uitgevoerd op
kilometerstand 164.306. Alle technologie in de Opel Astra is er op gericht om uw rit veilig en gemakkelijk te laten verlopen. Natuurlijk behoren 18
inch lichtmetalen velgen, getint glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels ook tot
de uitrusting van deze complete auto. Het orginele audio installatiesysteem bedient u veilig met knoppen op het stuur. Vanzelfsprekend is deze
auto ook van airconditioning voorzien. Het drukke verkeer eist onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Opel is voorzien van
diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat
schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de
ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de ruitenwissers ook in een snellere stand. Cruise control houdt automatisch de ingestelde
snelheid vast. Zo kunt u zich volledig op het verkeer concentreren. En deze auto heeft ook verstelbaar stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel, boordcomputer, isoﬁx-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard uitrusting.

