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Citroën C3 82 PureTech Feel Edition | Navi |
Sensoren | DAB+ |
01/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 13.750,-
Autogegevens

Merk, model: Citroën C3

Uitvoering: 82 PureTech Feel Editi...

Kenteken: RL-213-Z

Kilometerstand: 72.004 km

Bouwjaar: 01/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 955 kg

Motor: 1.199 cc, 82 pk (60 kW)

Kleur: Noir Perla Nera (zwart...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,7 l/100km (1 op 17,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,1 l/100km (1 op 24,4)

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 98 - € 110 per kwartaal

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
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Garantie: De prijs van deze auto is inclusief het service pakket twv 800 euro. Hierin zijn de volgende
zekerheden inbegrepen: - 12 maanden Bovag garantie; - Aflevercontrole: 40 punten check; - Minimaal
6000 km / 6 maanden onderhoudsvrij; - Minimaal 11 maanden geldige APK; - Tenaamstellingskosten; - 14
dagen / 750 km omruilgarantie; - Professioneel gereinigd

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Afleverpakket Standaard
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; De
prijs van deze auto is inclusief het service pakket twv 800 euro. Hierin zijn de volgende zekerheden
inbegrepen: - 12 maanden Bovag garantie; - Aflevercontrole: 40 punten check; - Minimaal 6000 km / 6
maanden onderhoudsvrij; - Minimaal 11 maanden geldige APK; - Tenaamstellingskosten; - 14 dagen / 750
km omruilgarantie; - Professioneel gereinigd ; Nieuwe APK

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. De motor maakt een vlotte rijstijl mogelijk en
is toch zuinig met brandstof. Ook is de auto voorzien van: extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen
voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.

Geniet van een ruime selectie digitale radiostations met de dab-ontvanger. Het stuur heeft diverse extra
functies, zodat u altijd met twee handen rijdt. De audiobediening is daar een voorbeeld van. Veilig en
makkelijk. Met de routebegeleiding van het navigatiesysteem (up to date!) kunt u zich volledig op het
verkeer concentreren. Connected drive services verbindt uw smartphone draadloos met het audiosysteem.
Dankzij automatische airconditioning is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. Parkeersensoren
zijn een handig hulpmiddel om parkeerschades te voorkomen. Met cruise control rijdt u rustiger en meer
ontspannen, en bovendien zuiniger. En dan is deze auto ook nog eens voorzien van verstelbaar stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Geavanceerde systemen kunnen tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo kijken er als het ware
steeds extra ogen met u mee, zodat u tijdig kunt reageren op noodsituaties. In het instrumentarium ziet u
tijdens de rit ook de belangrijkste verkeersborden aangegeven, die de auto automatisch voor u leest. Brake
assist verhoogt de remdruk in een noodsituatie zodat u sneller stil staat. Bij concentratieverlies van de
bestuurder geeft vermoeidheidsherkenning automatisch een waarschuwingssignaal. Even afgeleid? De lane
assist waarschuwt als u over de streep dreigt te gaan.

Nieuwsgierig geworden? Neem snel contact op om een afspraak te maken.

Standaard krijgen onze auto's waarvan de verkoopprijs boven de €4500,- euro ligt het Afleverpakket
Standaard t.w.v. € 800,= Bevattend;
- 12 maanden Bovag garantie;
- Aflevercontrole: 40 punten check;
- Minimaal 6000 km / 6 maanden onderhoudsvrij;
- Minimaal 11 maanden geldige APK;
- Tenaamstellingskosten;
- 14 dagen / 750 km omruilgarantie;
- Professioneel gereinigd

Tevens kunt u ook kiezen voor het Afleverpakket Compleet.
Voor slechts €495,- ontvangt u;

Afleverpakket Compleet 12 maanden garantie (extra t.o.v. Afleverpakket Standaard):
- Onderhoudsbeurt volgens onderhoudsschema;
- Nieuwe APK keuring;
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- Volle tank brandstof;
- 12 maanden Europese pechhulp

Voor een goede auto bent u bij Klaver altijd aan het juiste adres, al sinds 1937. Onze merken zijn Citroën,
DS, en James Autoservice. Zakelijke en privé leasen kan bij ons eigen Klaver Lease. En in het geval van
schade hebben wij ons eigen Autoschade Herstel Roos Alkmaar.
Kortom: Klaver: Compleet uitgerust.

Disclaimer: Wij besteden grote zorg aan het juist adverteren van de aangeboden auto's.
Wij kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele afwijkingen.

Aanbieder
Klaver Autogroep
Berenkoog 2
1822 BJ Alkmaar

Tel: 072 520 8898
E-mail: verkoop@klaverautogroep.nl


