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Citroën C3
1.6 e-HDi 92pk Business
Bouwjaar:

2014 (23 juli 2014)

Massa:

1.060 kg

Max trekgewicht:

750 kg

Tellerstand:

120.439 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

6XGD57

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

92 PK

€ 6.940,Exterieur
Parkeersensor achter

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Chroom delen exterieur

Elektronische remkrachtverdeling

Extra getint glas

LED dagrijverlichting

mistlampen voor

Infotainment
Navigatiesysteem

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Airco (automatisch)

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Wij hebben voor u reeds de onderhoudsbeurt uitgevoerd. Apk t/m 11-08-2021.
Het elegante design onderstreept de uitstekende rijkwaliteiten van deze puur Franse auto. Deze Citroen C3 is van het bouwjaar 2014 en heeft
120.439 kilometer op de teller. Deze goed onderhouden auto is van de eerste eigenaar. Als u een laag brandstofverbruik en goede prestaties
belangrijk vindt, dan bent u uitstekend bediend met de viercilinder motor. Natuurlijk behoren extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen voor,
elektrisch verstelbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Het navigatiesysteem brengt u soepel en vlot naar uw bestemming. Automatische airconditioning verwarmt of koelt het interieur met een druk op
de knop. Stel de cruise control in op de gewenste snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Ook lederen versnellingspook, verstelbaar stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.
In de Citro&euml;n C3 heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. In een noodsituatie telt elke meter. Het brake assist systeem van
deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt. Het bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij
drukverlies in een band krijgt u automatisch een waarschuwing.
De kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Natuurlijk kunt u de kwaliteiten van deze
auto pas echt beoordelen na een proefrit. Neem nu contact met ons op, dan zetten wij hem voor u klaar.

