Citroën C3 Aircross 1.2 PureTech 82pk
10/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 14.900,Autogegevens
Merk, model:

Citroën C3

Uitvoering:

Aircross 1.2 PureTech ...

Kenteken:

TV-892-J

Kilometerstand: 28.226 km
Bouwjaar:

10/2018

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.063 kg

Motor:

1.199 cc, 82 pk (60 kW)

Kleur:

Wit

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur, Mistlampen voor, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Traction control, Zij airbags voor

Bijzonderheden
Verder heeft deze auto LED-dagrijverlichting, draadloos opladen van de telefoon, bluetooth en
USB-aansluiting, App-connect en elektrisch inklapbare spiegels. We adverteren al onze auto's met de
meeneemprijs op basis van geen inruil en geen garantie. Wilt u wel garantie dan betaalt u een meerprijs
van € 300,=. Hiervoor krijgt de auto een grote beurt en 6 maanden BOVAG-garantie. Heeft u wel iets in te
ruilen dan is dit in overleg mogelijk. Graag bellen naar 06-53141732. Nu ook financial lease mogelijk, kijk
op onze site www.doolautos.nl/financial-lease en zie meteen wat uw maandlasten zijn.
= Bedrijfsinformatie =
Als u langs wilt komen bent u 6 dagen per week welkom. We zijn ook 3 avonden open. Wel altijd even
bellen voordat u komt rijden. (De mail wordt niet altijd direct gelezen) We houden dan de auto voor u vast
gedurende uw reistijd, zo komt u nooit voor niets. Kijk voor onze openingstijden op www.doolautos.nl bij
"contact". Op biedingen via mail wordt niet gereageerd, bel 06-53141732 of kom vrijblijvend kijken. Wilt u
kopen met een (deel-)financiering? Kijk op onze site onder de knop "Financial Lease" voor welke auto's dit
mogelijk is.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Jan van den Dool | Tel: 0183 582 900 | info@doolautos.nl

Aanbieder
Autobedrijf Jan van den Dool
Noordzijde 26-A
4225 PH Noordeloos
Tel: 0183 582 900
E-mail: info@doolautos.nl
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