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Citroën C3 1.2 PureTech Shine Camera Keyless
Entry Climate control 2e Pinksterdag open!
02/2022 - Benzine - Automaat

€ 21.900,-
Autogegevens

Merk, model: Citroën C3

Uitvoering: 1.2 PureTech Shine Cam...

Kenteken: P-290-VF

Kilometerstand: 1.562 km

Bouwjaar: 02/2022

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.065 kg

Motor: 1.199 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: onbekend

Garantie: Garantie

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, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 205 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 10,0 s
Topsnelheid: 191 km/u

Milieu
Energielabel: C

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 125 - € 141 per kwartaal
Leaseprijs: € 219 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)
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Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Klap de achterbank van deze hatchback neer en er ontstaat een riante laadvloer, gemakkelijk te bereiken
via de achterste deur. Deze auto heeft maar weinig kilometers gemaakt, de teller staat op slechts 1562
kilometer. Met de pittige benzinemotor en de automatische transmissie manoeuvreert u moeiteloos door
het verkeer. Tot de voorzieningen van deze auto behoren extra getint glas, metallic lak, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.

In deze C3 vindt u niet alleen schakelaars op het stuur om het full map navigatiesysteem te bedienen en
het audiosysteem met dab-ontvangst, maar er is ook spraakbediening. Of het buiten nu warm is of koud,
dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd behaaglijk. 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. De sensoren van de achteropkomend verkeer
waarschuwing registreren wat er gebeurt in de dode hoeken en achter u. U krijgt meteen een
waarschuwing als u een achterligger over het hoofd ziet. Lekker makkelijk: de keyless start. Geen gedoe
met een contactsleutel. Uw auto herkent u aan de elektronische sleutel die u meedraagt. Even op de
startknop drukken en rijden maar! Ook is de Citroën uitgerust met: lederen versnellingspook, verstelbaar
stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Bij de
veiligheidssystemen van deze Citroën hoort ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als
het ware met u mee en attendeert u op de significante verkeersborden langs en boven de weg. Het forward
collision warning-systeem waarschuwt indien een botsing dreigt met een voorliggend of tegemoetkomend
voertuig. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in deze auto is de vermoeidheidsherkenning, die
waarneemt wanneer de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont. Met lane assist rijdt u altijd binnen
de lijnen van uw rijstrook. Het systeem waarschuwt als u onbedoeld over de wegmarkering rijdt. Verder is
deze auto uitgerust met autonoom remsysteem en dodehoekdetectie.

Hebben we u overtuigd? Maak dan nu van de gelegenheid gebruik om direct een proefrit in te plannen.
Druk op de knop hiernaast en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


