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Citroën C3 PureTech 110 S&S Feel | Airco |
Bluetooth | Elek. ramen | Rijklaar | Incl. garan
11/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 12.250,-
Autogegevens

Merk, model: Citroën C3

Uitvoering: PureTech 110 S&S Feel ...

Kenteken: TZ-200-L

Kilometerstand: 62.961 km

Bouwjaar: 11/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.060 kg

Motor: 1.199 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

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, Mistlampen voor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 205 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 9,4 s
Topsnelheid: 198 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,8 l/100km (1 op 17,2)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Energielabel: C

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
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Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - € 135 per kwartaal

Garantie
Aanvullende garantielabels: SPOTiCAR Advanced (12 maanden)

Franse auto?s zijn gemaakt om te genieten. Zoals deze Citroën C3 bijvoorbeeld. Hij heeft 62961 kilometer
gelopen en is van het bouwjaar 2018. Met zijn pittige benzinemotor stuurt u deze auto gemakkelijk en vlot
door het verkeer. Tot de uitrusting behoren ook extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen voor,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.

Laat u onderweg niet afleiden, de bediening van het audiosysteem gaat met knoppen op het stuur.
Natuurlijk is de audio-installatie voorzien van dab-ontvangst. airconditioning koelt het interieur zodat u
altijd ontspannen op uw bestemming aankomt. De achteropkomend verkeer waarschuwing geeft een
signaal als degene achter u te dicht op u zit. Ook handig en veilig bij het wisselen van rijbaan. De cruise
control levert een mooie, gelijkmatige koers. Dat rijdt prettig. Ook verstelbaar stuur, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze auto.

De intelligente veiligheidssystemen in deze auto waken continu over uw veiligheid. Onderweg fungeert de
verkeersbord-detectie als het ware als uw bijrijder en attendeert u op de verkeersborden langs de weg.
Brake assist herkent een noodsituatie en voert de remdruk op om de remweg te verkorten. Deze auto
waarschuwt de bestuurder als die tekenen van vermoeidheid vertoont en kan zo ernstige ongelukken
voorkomen. Het veiligheidssysteem lane assist waarschuwt als u per ongeluk buiten uw rijbaan
terechtkomt.

U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand
in orde is. Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Grijp dan uw kans en plan direct online 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
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 Den Bosch
Rietveldenweg 58A
5222 AS 's Hertogenbosch

Tel: 073 621 9023
E-mail: info@vosgewoongoed.nl


