Citroën C1 1.0 VTi Feel 5-drs Pack Comfort |
Airco | Bluetooth | Led
10/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 9.480,Autogegevens
Merk, model:

Citroën C1

Uitvoering:

1.0 VTi Feel 5-drs Pac...

Kenteken:

G-575-JV

Kilometerstand: 15.233 km
Bouwjaar:

10/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

815 kg

Motor:

998 cc, 72 pk (53 kW)

Kleur:

Stof zebra red (Grijs)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare
ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Metallic lak, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 93 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 35 liter
Acceleratie (0-100): 12,6 s
Topsnelheid: 160 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,3 l/100km (1 op 23,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,4 l/100km (1 op 29,4)
Energielabel: B
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 56 - 63 per kwartaal
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Eurocars | Tel: 0412 631 919 | info@eurocars.nl

Beschikbare afleverpakketten:
- Standaard (inbegrepen):
- Controleren vloeistof niveaus, indien nodig op niveau brengen
- Geldige APK keuring.
- Kosten tenaamstelling
- Vrijwaringsbewijs van de (mogelijke) inruilauto
- Eurocars aanvullend pakket A/B (€ 495 meerprijs):
-

BOVAG-garantie 6 maanden
Afleveringsbeurt volgens fabrieksvoorschrift
Direct vervangend vervoer bij garantie / onderhoud
Professioneel poetsen van de auto binnen / buiten
Zomer / wintercheck
Gratis ruitreparatie
Vrijwaringsbewijs van de (mogelijke) inruilauto
Tenminste 15 liter brandstof
30 dagen niet goed geld terug garantie (informeer bij uw adviseur)

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Standaard"): BOVAG garantie (6 maanden); Nieuwe
APK
Meldcode: 3030
Betreft een company car / demonstratieauto. Voor een bezichtiging, proefrit en de actuele kilometerstand
kun je contact opnemen met ons bel: 0412-631919 of mail: verkoop@eurocars.nl
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Met zijn pittige benzinemotor stuurt u deze
auto gemakkelijk en vlot door het verkeer. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door
onder meer metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, buitenspiegels in carrosseriekleur,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Een goede veiligheidsvoorziening is de stuurbediening voor belangrijke functies. Het audiosysteem biedt
glasheldere geluidskwaliteit. Ja, ook airconditioning is in deze auto aanwezig. Natuurlijk behoren lederen
versnellingspook, lederen stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ook
tot de uitrusting van deze complete auto.
Het zal u verbazen hoe deze auto in staat is om voor u de omgeving en het verkeer om u heen in de gaten
te houden. In een noodsituatie telt elke meter. Het brake assist systeem van deze auto zorgt ervoor dat uw
remweg korter wordt. Nooit meer gedoe met de hellingproef. Deze auto heeft hill hold control, een
automatische handremfunctie voor steile wegen. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof
te besparen en om de kans op een klapband te verminderen.
We kunnen u wel duizend dingen over deze auto vertellen, maar het is beter als u hem zelf komt bekijken
en ervaren. Neemt u snel contact met ons op?
Hij is stijlvol en elegant, maar hij zit ook boordevol slimme technieken. Zijn pittige prestaties dankt deze
auto aan zijn compacte en zuinige motor. U wordt in deze auto ook getrakteerd op metallic lak, elektrisch
bedienbare ramen voor, buitenspiegels in carrosseriekleur, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.
U bedient het audiosysteem via knoppen op het stuur. Zo kunt u steeds uw aandacht gericht houden op de
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weg. Natuurlijk heeft deze auto ook airconditioning. En deze auto heeft ook lederen versnellingspook,
lederen stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard
uitrusting.
Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico's in.
Brake assist is uw redder in een noodsituatie. Bij een dreigend ongeval zorgt het systeem ervoor dat u
sneller stilstaat. Soepel wegrijden op een helling is eenvoudig met de hulp van hill hold control. Het
bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt bij drukverlies in een van de banden.
We kunnen u wel duizend dingen over deze auto vertellen, maar het is beter als u hem zelf komt bekijken
en ervaren. Neemt u snel contact met ons op?

Inruil van uw personenauto of bedrijfswagen is altijd mogelijk! Eurocars biedt een assortiment van ruim
250 occasions aan met een scherpste prijsgarantie. Tevens heeft u de mogelijkheid een auto bij ons aan te
schaffen inclusief BOVAG garantie. Ook leveren wij diverse nieuwe auto's uit voorraad. Ondanks
zorgvuldige ingaven zijn specificaties en leverbaarheid voorbehouden.
Onze showroom is te vinden aan de Havenstraat 28 in Oss.
U kunt ons ook telefonisch bereiken op: +31 (0) 412 631 919 of via e-mail: verkoop@eurocars.nl.
Met vriendelijke groet,
Verkoopteam: Ruud Reinders Folmer, Niels Harmsen en Dani van Doorn

Aanbieder
Eurocars
Havenstraat 28
5347 KK Oss
Tel: 0412 631 919
E-mail: info@eurocars.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Eurocars | Tel: 0412 631 919 | info@eurocars.nl

