Citroën C4 1.6 HDI 92PK NETTE COMPLETE
AUTO !!
02/2015 - Diesel - Handgeschakeld

€ 7.949,Autogegevens
Merk, model:

Citroën C4

Uitvoering:

1.6 HDI 92PK NETTE COM...

Kenteken:

KG-679-B

Kilometerstand: 176.261 km
Bouwjaar:

02/2015

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.180 kg

Motor:

1.560 cc, 92 pk (68 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control,
Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise
Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Zij airbags voor

Bijzonderheden
Voor auto's boven de € 4.500,=
Hiervoor krijgt de auto een onderhoudsbeurt conform het schema, nieuwe APK, complete poetsbeurt,
minimaal 20 liter brandstof en uw inruilauto wordt gevrijwaard.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)
Deze zeer nette Citroen C4 Turbo Diesel is van de 2e eigenaresse geweest. De vorige eigenaresse heeft de
auto uit België geïmporteerd toen die 1,5 jaar jong was. Zoek je een auto waar je heerlijk zuinig mee kunt
rijden en toch een zee aan ruimte hebt....dan is deze Citroen C4 de auto voor jou !
De auto is altijd aantoonbaar netjes bij Citroen dealer van Empel in Berlicum onderhouden.
Deze C4 is zeer compleet uitgerust met o.a.: climate control die de door jou ingestelde temperatuur regelt,
cruise control om de snelheid vast te zetten, navigatiesysteem die je in heel Europa de weg wijst, privacy
glass, parkeersensoren achter, bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, 16 inch lichtmetalen velgen, 4
elektrische ramen, regen-lichtsensor, buitenspiegels zijn elektrisch inklapbaar, reservewiel, bluetooth om
handsfree te kunnen bellen, ISOFIX om kinderstoelen veilig te monteren enz....
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V. | Tel: 0413 291 272 | info.dinther@autobedrijfhurkmans.nl

De motor is uitgerust met een distributieriem, deze hoeft pas vervangen te worden in februari 2025 of bij
240.000 KM
Deze auto staat bij onze vestiging in Heeswijk-Dinther. 0413-291272
= Bedrijfsinformatie =
Al onze occasions zijn bij binnenkomst door onze technische mensen gecontroleerd op minimaal 71 punten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat wij u een goede auto leveren incl garantie. Voor nog meer
zekerheid hebben we een uitgebreid afleverpakket voor € 779,= extra. Dit betreft een afleverbeurt volgens
onderhoudsschema, complete reiniging in en exterieur en een nieuwe APK. Voor auto's onder de € 4.500,=
bedraagt het afleverpakket € 379,=.
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V. is aangesloten bij de BOVAG.

Aanbieder
Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V.
Den Dolvert 1
5473 GP Heeswijk Dinther
Tel: 0413 291 272
E-mail: info.dinther@autobedrijfhurkmans.nl

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Hurkmans Dinther B.V. | Tel: 0413 291 272 | info.dinther@autobedrijfhurkmans.nl

