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Citroën C3 Aircross 1.2 PureTech Feel Geen
Import/ ECC/ Cruise/ PDC/ Navi/ Apple
Carplay/
08/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 13.800,-
Autogegevens

Merk, model: Citroën C3

Uitvoering: Aircross 1.2 PureTech ...

Kenteken: SH-025-S

Kilometerstand: 64.985 km

Bouwjaar: 08/2018

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.063 kg

Motor: 1.199 cc, 82 pk (60 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: onbekend

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, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 118 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 14,0 s
Topsnelheid: 165 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,9 l/100km (1 op 16,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,6 l/100km (1 op 21,7)
Energielabel: C
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - € 135 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (6 maanden)

Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Afleverbeurt (zonder meerprijs): De deelnemer garandeert dat het betreffende geadverteerde
voertuig wordt afgeleverd met een correct uitgevoerde BOVAG afleverbeurt. Deze afleverbeurt garandeert,
op het moment dat het deelnemerscontract wordt ondertekend, de navolgende punten: o Distributieriem
minimaal 10.000 km onderhoudsvrij o Zomer / all season banden minimaal 2,5 mm profiel (indien
afgeleverd op winterbanden dan minimaal 5,5 mm profiel) o Minimaal 6 maanden apk o Minimaal 6
maanden of 6.000 km onderhoudsbeurt vrij (wat het eerst komt is bepalend).
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf

Alle technologie in de Citroën C3 Aircross is er op gericht om uw rit veilig en gemakkelijk te laten verlopen.
Dit mooie exemplaar komt uit 2018. In deze SUV vindt u een driecilinder benzinemotor en een
handgeschakelde vijfversnellingsbak. Bij de uitrusting van deze Citroën horen onder meer aluminium
dakrailing, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting
en in delen neerklapbare achterbank.

Onderweg kunt u veilig genieten van het audiosysteem met DAB-radio en het full map navigatiesysteem.
Want in deze Citroën bedient u ze vanaf het stuurwiel of met uw stem. Onderweg uw smartphone opladen
zonder gedoe met stekkers en kabels? Dat kan, met de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons.
Dankzij automatische airconditioning is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. 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. Aan boord van deze Citroën C3
Aircross is een achteropkomend verkeer waarschuwing voor extra veiligheid. Met ingeschakelde cruise
control zit u ontspannen achter het stuur. Ook verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.

Geavanceerde technische systemen houden tijdens elke rit het verkeer in de gaten en reageren op
potentieel gevaarlijke situaties. Wat deze auto ook kan, is lezen. Hij 'leest' voor u de verkeersborden
tijdens de rit en attendeert u erop door ze op het dashboard te projecteren. De lane assist - of in gewoon
Nederlands rijstrookassistent - waarschuwt als u per ongeluk over de streep gaat.

U krijgt ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij deze auto, u weet dan zeker dat de kilometerstand
in orde is. Maak nu een afspraak voor een proefrit!

= Bedrijfsinformatie =

Fortis Automotive is een BOVAG-dealer met een zorgvuldig geselecteerde voorraad scherp geprijsde
kwaliteitsoccasions, met gegarandeerde kilometerstanden. Wij bieden onze auto's aan exclusief
afleverpakket. Vanzelfsprekend ruilen wij uw huidige auto ook graag in. Staat de gewenste auto er niet
tussen, dan kunnen wij u ook adviseren over de aanschaf van een importauto. Voor zowel particuliere als
zakelijke klanten hebben wij diverse lease- en financieringsmogelijkheden.
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Aanbieder
Fortis Automotive
Watergoorweg 90-92
3861 MA Nijkerk

Tel: 033 303 0264
E-mail: info@fortisautomotive.nl


