Citroën C3 1.6 VTi Exclusive / panoramische
voorruit / airco- ecc / cruise / pdc / lmv
01/2011 - Benzine - Handgeschakeld

€ 6.495,Autogegevens
Merk, model:

Citroën C3

Uitvoering:

1.6 VTi Exclusive / pa...

Kenteken:

09-PJH-8

Kilometerstand: 131.507 km
Bouwjaar:

01/2011

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.050 kg

Motor:

1.598 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur:

of parelmoerlak mativo...

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen,
Metallic lak, Mistlampen voor, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 156 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 8,9 s
Topsnelheid: 190 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,9 l/100km (1 op 12,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,8 l/100km (1 op 20,8)
Energielabel: C
Financiële informatie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autoservice Van de Zande B.V. | Tel: 0411 601 488 | info@autoservicevandezande.nl

Motorrijtuigenbelasting: € 96 - 107 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Standaard: Wettelijke garantie, geldige APK, en RDW-leges.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Frans van de Zande
Onze verkoopprijs is rijklaar inclusief de wettelijke garantie en geldige APK. Wij bieden daarnaast 3 service
pakketten.
1) standaard "Autoservice pakket" à €195.- bestaande uit: een geldige APK, RDW autopas, uitgebreide 40
punten BOVAG check, overschrijven, matten en brandstof (geen garantie)
2)"Autoservice extrapakket" à €395.- voor voertuigen boven de €1500.- deze omvat een reguliere
onderhoudsbeurt, 3 maanden garantie,min. 1/4 tankinhoud,nieuwe APK, en 1 Jaar Bovag pechhulp
Nederland, RDW autopas,40 punten BOVAG check, mattenset, Poetsen interieur en exterieur),
overschrijven in eigen huis.
3)"Autoservice extrapluspakket à €695.- voor auto's boven de €4500.- Deze Variant bestaat uit een
grotebeurt, 6/12 maanden BOVAG Garantie, een 1/2 volle brandstof tank, nieuwe APK, 1 jaar Bovag
pechhulp Nederland,RDW autopas,40 punten BOVAG autocheck, poetsen (interieur en exterieur), minimaal
2 sleutels, luxe matten op maat, overschrijven in eigen huis.
Voor Bedrijfswagens Hebben we een apart "Bedrijfswagenservicepa
PANORAMA VIEUW VANUIT UW VOORRUIT
Dit is nu typisch een auto die u goed moet bekijken. Want hij zal u beslist verrassen met zijn ruimte en zijn
rijkwaliteiten. Met zijn benzinemotor en handgeschakelde vijfversnellingsbak is dit een prima auto voor nog
vele kilometers. Topklasse: daar hoort leren bekleding absoluut bij. De panoramische voorruit biedt u een
breed zicht op de omgeving. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 16 inch lichtmetalen velgen,
extra getint glas, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen
neerklapbare achterbank.
De automatische airconditioning zorgt onder alle omstandigheden voor een prettige temperatuur. Met de
hulp van de parkeersensoren kost inparkeren en uitparkeren u geen enkele moeite. De cruise control
betekent gemak, comfort en zuinig rijden. Ook verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. De brake assist zorgt
voor een kortere remweg tijdens een noodstop.
Meer weten? Neem nu contact met ons op voor een afspraak.

Aanbieder
Autoservice Van de Zande B.V.
Broxven 6
5296 NV Esch
Tel: 0411 601 488
E-mail: info@autoservicevandezande.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autoservice Van de Zande B.V. | Tel: 0411 601 488 | info@autoservicevandezande.nl

