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Opel Zafira 1.6-16V Elegance NETTE AUTO//7 ZITTER//AIRCO
Merk

Opel

Model

Zafira

Type

1.6-16V Elegance NETTE
AUTO//7 ZITTER//AIRCO

Bouwjaar

2001

Kilometerstand

210.162 km

Carrosserie

MPV

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Benzine

€1.349,00

Image
NAPnot found or type unknown

Merk
Opel

Model
Zafira

Type
Bouwjaar
1.6-16V Elegance NETTE AUTO//7 ZITTER//AIRCO 2001

Transmissie
H

Brandstof
B

Vermogen
101

Accessoires

• ABS

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco

• Anti Blokkeer Systeem

• Armsteun achter

• Armsteun voor

• Bagagedek

• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels in carrosseriekleur

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Bumpers in carrosseriekleur

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Dakrails

• Elektrische ramen voor

• Getint glas

• Halogeen mistlampen

• Hoofdsteunen achter

• Hoofdsteunen voor

• Lederen stuurwiel

• Lendesteunen (verstelbaar)

• Lichtmetalen velgen 15"

• Skiluik

• Sport-pakket 2

• Sportstoelen

• Startblokkering

• Stuurbekrachtiging

• Stuur verstelbaar

• Trekhaak

• Voorstoelen verwarmd

• Winter-pakket 2

• Wis-/was installatie voor koplampen

https://www.necocars.nl/occasion/860950513-opel-zafira-1-6-16v-elegance-nette-auto-7-zitter-airco/

Kilometerstand
210162
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Opmerkingen
Als u gaat voor kwaliteit zonder compromis, dan is deze Opel Zafira een auto voor u. De aandrijving van deze Opel wordt verzorgd
door een viercilinder motor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Verder is de Opel uitgerust met: aluminium dakrailing, getint
glas, verstelbare lendesteunen, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en armsteun
voorin.
Met een druk op de knop blaast de airconditioning een koele bries door het interieur. Cruise contol houdt automatisch de ingestelde
snelheid vast. Zo kunt u zich volledig op het verkeer concentreren. Verder is de Opel uitgerust met: lederen stuur, boordcomputer,
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes.
In de Opel Zafira heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Brake assist herkent een noodsituatie en voert de remdruk op
om de remweg te verkorten.
Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Bel of mail ons nu voor een proefrit.
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