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Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S Shine |
Navi | Leder | Parkeerhulp | Airco | LM Velgen
06/2022 - Benzine - Handgeschakeld

€ 28.900,-
Autogegevens

Merk, model: Citroën C3

Uitvoering: Aircross PureTech 110 ...

Kenteken: P-444-XZ

Kilometerstand: 8.510 km

Bouwjaar: 06/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.154 kg

Motor: 1.199 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

100%
Onderhouden: Ja

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, Lederen bekleding, Lichtmetalen
velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 205 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 11,5 s
Topsnelheid: 190 km/u

Milieu
Energielabel: C

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Aanvullende garantielabels: SPOTiCAR Premium (24 maanden)
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): Auto's tot 2 jaar oud en maximaal 50.000KM: -24 maanden
Citroën Premium garantie
Dit afleverpakket bevat: SPOTiCAR Premium; BOVAG garantie (12 maanden); Nieuwe APK

Dit betreft een demonstratieauto, bel voor beschikbaarheid en actuele kilometerstand onze afdeling
verkoop.

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Een krachtige driecilinder benzinemotor en
een prettige handgeschakelde zesversnellingsbak zorgen voor de aandrijving van deze stoere Citroën. Elke
rit de perfecte zit met de heerlijke comfortstoelen. Ook 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing,
extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank zijn aan boord.

Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
Ingebouwde spraakbediening maakt het mogelijk om de auto te bedienen zonder dat uw aandacht wordt
afgeleid. Het full map navigatiesysteem brengt u soepel en vlot naar uw bestemming. Met connected drive
services kunt u muziek draadloos afspelen. De automatische airconditioning zorgt voor een behaaglijk
klimaat in de auto. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een
regensensor en een automatisch inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het
licht aan moeten. Onbedoeld snijden na het inhalen gebeurt niet meer, dankzij de achteropkomend verkeer
waarschuwing. Voorzien van cruise control, dus vriendelijk voor de inzittenden én de benzinetank. Extra
opties op deze auto zijn: verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

Aan boord van deze Citroën houden verschillende geavanceerde systemen voor u de weg in de gaten. Ze
waarschuwen u voor noodsituaties en kunnen in een aantal gevallen ook zelf ingrijpen. U rijdt ook veiliger
omdat deze auto voor u de verkeersborden langs de weg kan lezen. De belangrijkste borden worden op uw
instrumentarium geprojecteerd, zodat u ze niet kunt missen. Deze Citroën C3 Aircross blijft altijd alert. Zo
wordt gebruik gemaakt van forward collision warning. Bij het mogelijke risico op een aanrijding met een
voertuig voor u, slaat het systeem alarm. Vermoeidsheidsherkenning herkent tekenen van vermoeidheid bij
de bestuurder. Het systeem voorkomt dat er ongelukken gebeuren doordat de bestuurder in slaap valt. Met
lane assist rijdt u altijd binnen de lijnen van uw rijstrook. Het systeem waarschuwt als u onbedoeld over de
wegmarkering rijdt.

Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Bel of mail ons nu voor een proefrit.

= Bedrijfsinformatie =

Welkom bij Vos Citroën "50 jaar Citroën Ervaring!" Wij bieden een totaalpakket op het gebied van
autorijden in één van het meest vooruitstrevende automerk in de geschiedenis. Dit totaalpakket omvat
o.a.: verkoop van nieuwe en gebruikte auto's, reparaties en onderhoud, schadeherstel, leasing, financiering
en verzekering, snelservice en accessoires. Dit alles geschiedt in een zeer sfeervolle en hartelijke ambiance
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met vakkundige medewerkers.

Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te
geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar
controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Aanbieder
Citroën Vos Waalwijk
Zanddonkweg 2
5144 NX Waalwijk

Tel: 0416 333 321
E-mail: info@vosgewoongoed.nl


