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Citroën C3 1.2 PureTech Shine**Navi**Camera
**Full-LED**Pdc**Climate**Apple-carplay**L
M-velg
07/2021 - Benzine - Handgeschakeld

€ 17.950,-
Autogegevens

Merk, model: Citroën C3

Uitvoering: 1.2 PureTech Shine**Na...

Kenteken: P-470-ZG

Kilometerstand: 13.739 km

Bouwjaar: 07/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 955 kg

Motor: 1.199 cc, 83 pk (61 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

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, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Groot is-ie niet. Om te zien dan. Want verder is er nergens op ingeleverd. Nou ja, het brandstofverbruik. En
de wegenbelasting. En de verzekering. En het onderhoud. De motor is zuinig maar pittig, en maakt een
vlotte rijstijl mogelijk. Ook is de auto voorzien van: 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, metallic
lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in
delen neerklapbare achterbank.

Terwijl het full map navigatiesysteem de ideale route voor u uitstippelt, geniet u van de kwaliteit van het
audiosysteem met DAB-ontvangst. De bediening is bovendien gemakkelijk via knoppen op het stuur of via
spraak. Of het buiten nu warm is of koud, dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd
behaaglijk. 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.
De cruise control geeft elke flitser het nakijken. Natuurlijk behoren lederen versnellingspook, verstelbaar
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stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening ook tot de uitrusting van deze complete auto.

Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving
in de gaten houden. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden. De
verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. Mindert een voorligger onverwachts te veel vaart, dan
komt de forward collision warning in actie en waarschuwt meteen. Bij concentratieverlies en toenemende
vermoeidheid van de bestuurder, geeft de auto een sterk signaal om u weer bij de les te houden. Hierdoor
kunnen veel ongelukken voorkomen worden. Dankzij de lane assist blijft u keurig binnen de lijnen op de
weg.

= Bedrijfsinformatie =

Auto Berkelland B.V. is een autobedrijf met jarenlange ervaring in de autobranche in Gelderland en
Overijssel.
Een goed geoutilleerd bedrijf met perfect opgeleid personeel, een combinatie die garant staat voor optimale
mobiliteit.
Wij repareren uw auto niet alleen, we onderhouden hem. Om reparaties voor te blijven adviseren we u.
Heeft u vragen over ons bedrijf of heeft u een mooie occasion gezien en wilt u daar meer informatie over?
Wees niet bang en neem contact met ons op! 0545-280200 of www.autoberkelland.nl

Aanbieder
Autobedrijf Berkelland
Ruurloseweg 45
7271 RS Borculo

Tel: 0545 280 200
E-mail: info@autobedrijfberkelland.nl


