Citroën C4 1.2 PureTech Ligne
Business,Navigatie,Trekhaak,Climate
control,Cruise control
01/2015 - Benzine - Handgeschakeld

€ 10.950,Autogegevens
Merk, model:

Citroën C4

Uitvoering:

1.2 PureTech Ligne Bus...

Kenteken:

1-ZKJ-62

Kilometerstand: 108.394 km
Bouwjaar:

01/2015

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.180 kg

Motor:

1.199 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Traction control, Trekhaak

Bijzonderheden
Zeer nette geheel dealer onderhouden Citroen C4.
Dit is een originele Nederlandse auto en heeft o.a. Climate control, Cruise control,
L.M.Velgen, Middenarmsteun, Radio/cd-speler met USB en AUX aansluiting, Isofix,
Centr.deurvergrendeling op afstand, Parkeersensoren, Regensensor, Dimlichtenautomatisch, Electr.verstelbare en inklapbare spiegels, Trekhaak met afneembarekogel, In hoogte verstelbare voorstoelen en stuur en Navigatie systeem.
Als uw klant vraagt hoe belangrijk kwaliteit voor u is, wijs dan even naar deze zakenauto. Dat zegt genoeg.
In deze auto vindt u een driecilinder motor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Tot de
voorzieningen van deze auto behoren 16 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, verstelbare
lendensteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in
delen neerklapbare achterbank.

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf van Burken | Tel: 0318 571 719 | verkoop@vanburken.nl

Ook lekker handig is de audiobediening op het stuur. Beste route, verwachte aankomsttijd: uw eigen
navigatiesysteem vertelt u alles! Ook is de auto voorzien van automatische airconditioning. 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. De cruise control
zorgt voor een mooie, gelijkmatige snelheid die u zelf instelt. Dat is relaxt! Ook lederen versnellingspook,
verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening en bagage afdekhoes zijn aan boord.
De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Pragmatisch en veilig als deze
auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Mocht zich een gevaarlijke situatie voordoen, dan
geeft de Brake Assist extra remkracht en verkort de remweg. Stilstaan op een aflopend of schuin stuk weg?
De hill hold control zorgt dat je probleemloos op je plek blijft. En zodra je het gaspedaal activeert, rijd je zo
weg.
Weet u genoeg? Is dit de auto die u wilt? Dan kunt u hem nu gaan ervaren. Druk op de proefritknop en wij
nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl
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