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Citroën C3 PureTech 82 You | Airco |
Stoelverwarming | Bluetooth |
07/2022 - Benzine - Handgeschakeld

€ 18.740,-
Autogegevens

Merk, model: Citroën C3

Uitvoering: PureTech 82 You | Airc...

Kenteken: R-339-DJ

Kilometerstand: 12.889 km

Bouwjaar: 07/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 955 kg

Motor: 1.199 cc, 83 pk (61 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

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, Mistlampen voor,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 118 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 13,3 s
Topsnelheid: 166 km/u

Milieu
Energielabel: B

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



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Citroën Vos Den Bosch | Tel: 073 621 9023 | info@vosgewoongoed.nl

Aantal sleutels: 2 (1 handzender)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 98 - € 110 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: SPOTiCAR Premium (24 maanden)

Dit is een demonstratieauto. Bel voor beschikbaarheid en actuele kilometerstand.

Betrouwbaar in kwaliteit, een topper in rijprestaties en qua conditie in blakende vorm. Deze Citroën C3
staat voor u klaar! Hebt u een vlotte rijstijl? Dan is deze Citroën met zijn zuinige maar pittige motor geknipt
voor u. ?s Winters komen de verwarmbare voorstoelen heerlijk van pas. Tot de voorzieningen van deze
auto behoren elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Voor een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde dab-ontvanger. Onderweg wil je zo min
mogelijk onnodige of afleidende handelingen verrichten. Vandaar ook de audiobediening op het stuur.
Allicht is er in deze auto ook airconditioning. Op een drukke weg heeft u soms ogen in uw achterhoofd
nodig. De sensoren aan de achterzijde nemen die functie over en geven een achteropkomend verkeer
waarschuwing als een achterligger te dicht op u zit. De cruise control zorgt voor zorgeloos, ontspannen en
zuinig rijgedrag. Ook is de Citroën uitgerust met: verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.

Met de nieuwste technologieën aan boord is deze Citroën in staat om zelf te reageren op potentieel
gevaarlijke situaties op de weg. 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. In een noodsituatie telt elke meter. Het brake assist systeem van deze auto zorgt ervoor dat uw
remweg korter wordt. Met de vermoeidheidsassistent bent u ook op lange ritten veilig op pad. Het systeem
geeft een waarschuwing zodra het tijd is voor een pauze. De lane assist dirigeert u weer naar het midden
van uw rijstrook als u buiten de lijnen dreigt te gaan.

Klinkt dit allemaal aantrekkelijk? Maak dan een afspraak met onze verkoper!

= 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
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