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Opel Zafira 1.8 Temptation 7 Persoons.
Merk

Opel

Model

Zafira

Type

1.8 Temptation 7
Persoons.

Bouwjaar

2008

Kilometerstand

188.928 km

Carrosserie

MPV

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Benzine

€5.990,00
Merk
Opel

Model
Zafira

Type
1.8 Temptation 7 Persoons.

Transmissie
H

Brandstof
B

Vermogen
140

Bouwjaar
2008

Kilometerstand
188928

Accessoires

• ABS

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Airco

• Anti Blokkeer Systeem

• Bagagedek

• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels in carrosseriekleur

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Dakrails

• Elektrische ramen voor

• Getint glas

• Halogeen mistlampen

• Hoofdsteunen actief

• Lichtmetalen velgen 16"

• Metallic lak

• Radio-CD/MP3 speler

• Startblokkering

• Stuurbekrachtiging

• Stuur verstelbaar

• Trekhaak

https://www.autohuislimburg.nl/occasion/187868306-opel-zafira-1-8-temptation-7-persoons/
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Opmerkingen
We mogen absoluut zeggen dat deze Opel Zafira in een zeer betrouwbare, goed onderhouden en mooie staat verkeert, afkomstig van
de tweede eigenaar. Hetgeen uiteraard aantoonbaar is middels de complete onderhoudshistorie.
- De Opel dealer heeft bij een kilometerstand van 145.616 km de complete distributieriem vervangen.
- En bij 178.173 km heeft de Opel dealer de laatste grote beurt uitgevoerd: olie, oliefilter, interieurfilter, bougies, thermostaat zijn toen
vervangen.
Aan werkelijk alles is te zien dat er met liefde met de auto is omgegaan. Alle boekjes, facturen en dergelijke zijn bij de auto bewaard.
Maar vooral: de auto verkeert zoals aangegeven in een sublieme staat op alle punten. Als u een Opel Zafira zoekt dan zou ik u erg
graag uitnodigen om deze te komen bekijken en uiteraard met de garantie dat de auto in een sublieme staat verkeert, mocht dit niet zo
zijn dan betalen wij uw reiskosten naar Sittard.
Een complete set winterbanden op stalen velgen zijn tegen een kleine meerprijs over te nemen.

AutoHuisLimburg is specialist in de verkoop van kwalitatief hoogwaardige tweedehands auto's. Inruil is mogelijk en wij hanteren geen
afleverings/ rijklaar kosten. Bij vragen staan wij u graag van maandag t/m zondag te woord.
Voor verdere informatie kunt u ook onze website bezoeken.
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