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Citroën C3 Picasso 1.6 VTi 120pk Exclusive
03/2015 - Benzine - Handgeschakeld

€ 11.750,-
Autogegevens

Merk, model: Citroën C3

Uitvoering: Picasso 1.6 VTi 120pk ...

Kenteken: 7-ZVK-97

Kilometerstand: 81.409 km

Bouwjaar: 03/2015

BTW/marge: Marge

Carrosserie: MPV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.179 kg

Motor: 1.598 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare buitenspiegels, Lichtmetalen velgen, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Dit is een hele fijne stadsauto. Pittig, wendbaar en toch een stuk ruimer dan je denkt. Perfect in conditie,
een top-occasion! De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een handgeschakelde
vijfversnellingsbak. Met de panoramische voorruit voelt het alsof u in een cabrio zit. Bij de zeer complete
uitrusting van deze auto behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, donker getint glas
achter, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare
achterbank.

Ook is de auto voorzien van automatische airconditioning. De automatisch inschakelbare verlichting en
regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld.
Dankzij de parkeersensoren achter kunt u met een gerust hart in de kleinste gaatjes inparkeren. Daarmee
nemen ze u veel werk uit handen. U bedient de cruise control eenvoudig zonder uw handen van het stuur
te halen. Natuurlijk behoren in hoogte en diepte verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnen- en
buitenspiegels, boordcomputer, 2 isofix-aansluitingen, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening,
bagage afdekhoes en signaal bij niet-gedoofde lichten ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Een kortere remweg
verkleint de kans op een aanrijding. Brake assist helpt actief mee tijdens een noodstop.
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Probeer deze auto uit en maak een proefrit. We zetten 'm graag voor u klaar!

Aanbieder
Bosch Car Service Jos Bongers
Veerweg 3
5441 PL Oeffelt

Tel: 0485 362 688
E-mail: info@josbongers.nl


