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Opel Vivaro 1,6 CDTi 90hk L1H1 KB Special
212.375 SEK, 2016, 1000 Mil, Vit Ej angiven
Säkerhet:
Dimljus, Antispinnsystem
Interiör och bekvämligheter:
Luftkonditionering: automatisk, Stereo
Annat:
Dragkrok: löstagbar, Regnsensor

Tillägsuppgifter:
Tidur till Dieselvärmaren, AC, Dimljus, Regnsensor, Radio med blåtand och USB, Genomlastnings lucka i mellanvägg, Inklätt
skåp, ESP, Antispinn och antisladd, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Ring Glenn Mossblad för mer frågor samt provkörning,
Opels 3 x 3 paket, 3-års Service, LÄGG TILL VINTERHJUL OCH DRAGKROK FÖR ENDAST 11.900:- Exkl moms, Samma bil som
Renault Trafic och ett bra alternativ till Fiat Scudo, Assistans och garanti Vi vet att din transportbil är till för att hålla din
verksamhet rullande. Därför nöjer vi oss inte med att sälja bra transportbilar. Väljer du en Opel får du en trygghetslösning
som ger tre års problemfritt ägande där kostnadsfri service, assistans och garanti ingår. Det lönar sig att välja Opel. 3-års
Opel Underhållsservice kostnadsfritt I tjänsten ingår kostnadsfri underhållsservice i tre år, alternativt upp till 90 000 km
enligt rekommendationerna som anges i fordonets servicehäfte. Den inkluderar kostnader för arbete och material såsom
oljor, vätskor och Opel originaldelar. Tjänsten kan utnyttjas hos samtliga av Opel Sverige Auktoriserade Å terförsäljare. 3 års
Opel Assistans Med Opel Assistans säkerställer vi att du inte bil stående under de tre första åren av ditt bilägande, alternativt
upp till 90 000 km. Du får hjälp direkt vid ett ev. driftstopp, hjälp med bärgning och ersättningsbil vid behov. I tjänsten ingår
även hotellövernattning om driftstoppets karaktär eller situation kräver det. 3 års Garanti Med Opels nybilsgaranti får du ett
tryggt och bekymmersfritt bilägande i 3 år. Garantin består av 2 års fabriksgaranti plus 1 års förlängd garanti som gäller i
hela EU. (Den förlängda garantin gäller upp till 90 000 km). För att garantin ska gälla så måste självfallet all
Underhållsservice enligt fordonets servicehäfte vara utförd. Med den 3-åriga garantin kan du känna dig trygg även vid ev
utlandstransport då den gäller hos Opels samtliga Auktoriserade reparatörer inom Europiska Unionen och i länder som Norge
och Schweiz. Se fordonets garantihäfte för fullständiga villkor., Stereo
Län: Kronoberg
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