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OPEL ASTRA HYBRIDE

SPECIFICATIES
Type: Business Elegance 

Transmissie: Automaat

Vermogen: 185 pk

Verbruik: 3.85 l / 100 km

Acceleratie: 0-100 km/h in 7,9 sec.

Topsnelheid: 225 km/u (begrensd)

Uitrusting: panorama schuif kantel dak, 

adaptieve cruise control, achteruitrij-

camera, vol automatische airco, 19 inch 

lichtmetalen velgen, line en park assist

Gewoon mooi? Vergeet het maar! De 
nieuwe Opel Grandland Plug-in Hybrid 
overtreft alle verwachtingen, met zijn zelf-
verzekerde design, iconische vizor, ultiem 
rustige interieur met het volledig digitale 
pure panel en innovatieve technologie 
zoals het night vision-camerasysteem en 
Intelli-Lux LED® Pixel Light-koplampen. 
Kortom: vergeet alles wat je weet over 
plug-in hybrides! De Grandland Plug-in 
Hybrid is grensverleggend. Dankzij de 
nieuwste hybride-technologie kun je 
meer kilometers 100% elektrisch rijden, 
met 0% uitstoot. Opladen gaat bij deze 
crossover eenvoudiger en sneller dan ooit. 

Olaf Langens: “Een mooi interieur! Hij rijdt 
lekker en het instrumentenpaneel is niet  
alleen erg mooi, maar ook nog eens gebruiks-
vriendelijk.”
Marcel Kasteleijn: “Een leuk model en netjes 
afgewerkt. De prestaties van de motor zijn 
prima. Bovendien klinkt hij lekker rustig.  
Het instrumentenpaneel is ook al erg netjes 
en gebruiksvriendelijk.”
Frank Hermens: “Het klassieke interieur 
spreekt me aan. De motor presteert goed,  
zowel qua vermogen en verbruik. Interessant 
om in deze hybride auto te rijden, het was de 
enige van de dag! De bediening is erg prak-
tisch door de fijne knoppen.”

OPEL GRANDLAND 
HYBRIDE
DEALER: BROEKHUIS ARNHEM

VERTEGENWOORDIGERS: SIMKO CRUM (026 369 22 11)

SPECIFICATIES
Type: GS Line

Transmissie: Automaat

Vermogen: 225 pk

Verbruik: 4 l / 100 km

Acceleratie: 0-100 km/h in 8,9 sec.

Topsnelheid: 225 km/u

Uitrusting: adaptieve cruise control, achter 

en voor camera, voorruitverwarming,  

volautomatische airco, leren bekleding, 

stoelen met geheugen, line en park assist 4948

Verkoopprijs: € 38.750,-

Vanaf prijs € 31.949,- 

Vanaf prijs full operational lease: € 495,-

Bijtelling: 22%

Informatie: www.broekhuis.nl 

Verkoopprijs: € 46.000,-

Vanaf prijs € 39.499,- 

Vanaf prijs full operational lease: € 535,- 

Bijtelling: 22%

Informatie: www.broekhuis.nl 

Klaar voor een volledig nieuwe rij-erva-
ring? Maak dan kennis met de nieuwe 
Opel Astra Plug-in Hybrid. De eerste  
compacte plug-in hybride van Opel die 
helemaal ontwikkeld en geproduceerd is 
in Duitsland. Geniet van zijn atletische 
stijl en toonaangevende technologie.
Ontdek ook het baanbrekende, volledig 
digitale Pure Panel® met een breed scherm 
en intuïtieve bediening. De nieuwe Opel 
Astra Plug-in Hybrid stelt volkomen 
nieuwe normen en voert je binnen in  
een nieuw tijdperk van maximale  
mobiliteit met minimale uitstoot. Het 
systeem zorgt dat je in één oogopslag  
op de hoogte blijft van zaken als het ver-
wachte rijbereik en je energieverbruik. 

Sander Baardemans: “Voor mij is deze auto 
de winnaar van vandaag. Stoer van buiten, 
een top weggedrag, een fijne besturing en 
heerlijke wegligging. De motor is heel stil en 
trekt lekker door. Het instrumentenpaneel is 
mooi en overzichtelijk.” 

Bart van Slooten: “Wat een mooie, ‘gekke’  
lijnen! Een mooi strak en sportief weggedrag 
ook. Het vermogen, verbruik en geluid van de 
motor? Netjes! Ik heb geen verbeterpunten! 
Het instrumentenpaneel is gebruiksvriendelijk.”

Marcel Kasteleijn: “Mijn eerste indruk van 
zowel het in- als exterieur? Prima! Net als het 
weggedrag van deze auto. En het display vóór 
de voorruit is bijzonder handig.”

DEALER: BROEKHUIS ARNHEM

VERTEGENWOORDIGERS: THIJS HARMSEN (026 369 22 11)


