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Citroën C3 1.2 VTi 82PK FEEL EDITION NL-AUTO
NAVI
01/2020 - Benzine - Handgeschakeld

€ 15.885,-
Autogegevens

Merk, model: Citroën C3

Uitvoering: 1.2 VTi 82PK FEEL EDIT...

Kenteken: H-127-DV

Kilometerstand: 37.487 km

Bouwjaar: 01/2020

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 955 kg

Motor: 1.199 cc, 83 pk (61 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

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, Zij airbags voor

Bijzonderheden
Deze leuke Citroen C3 is een origineel Nederlands geleverde auto ( geen import ) en we hebben deze
gekozen vanwege de schitterende kleurencombinatie ! Een mooie muisgrijze kleur in combinatie met het
zwarte dak is toch geweldig !
Dit betreft een Feel Edition uitvoering met o.a.: navigatie die u in heel Europa de weg wijst, climate control
die de door u ingestelde temperatuur regelt, parkeersensoren achter, bluetooth om handsfree te kunnen
bellen, ISOFIX om veilig kinderstoelen vast te zetten, privacy glass, rijbaanassistentie, elektrische ramen
en buitenspiegels, bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, USB aansluiting met stuurbediening enz.....

Het betreft een uitleenauto van ons, bel daarom even voor de beschikbaarheid en huidige kilometerstand
naar onze vestiging in 's-Hertogenbosch, 073 - 711 04 21.

= Bedrijfsinformatie =

Al onze occasions zijn bij binnenkomst door onze technische mensen gecontroleerd op minimaal 71 -
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punten. Voor nog meer zekerheid hebben we een uitgebreid afleverpakket voor € 779,= extra. Dit betreft
een afleverbeurt volgens onderhoudsschema, complete reiniging in en exterieur, 20 liter brandstof en een
nieuwe APK. Voor auto's onder de
€ 4.500,= bedraagt het afleverpakket € 379,=.
De Dames van Hurkmans is aangesloten bij de BOVAG.

Aanbieder
De Dames van Hurkmans
Afrikalaan 1a
5232 BD 's-Hertogenbosch

Tel: 073 711 0421
E-mail: info@ddvh.nl


