Citroën C5 Aircross 1.2 PureTech Feel
360-CAMERA NAVI HALFLEER CRUISE 2xPDC
CLIMA 18"LMV EN
04/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 24.895,Autogegevens
Merk, model:

Citroën C5

Uitvoering:

Aircross 1.2 PureTech ...

Kenteken:

K-314-SG

Kilometerstand: 38.152 km
Bouwjaar:

04/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.379 kg

Motor:

1.199 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Wit

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 230 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 53 liter
Acceleratie (0-100): 10,5 s
Topsnelheid: 188 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,1 l/100km (1 op 16,4)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,7 l/100km (1 op 21,3)
Energielabel: B
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 183 - 205 per kwartaal
Beschikbare afleverpakketten:
- Scherpe deal prijs (inbegrepen):
- Pakket 1 (€ 295 meerprijs):
-

1 Maand garantie op motor er versnellingsbak
Minimaal 6 maanden APK
Algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
Tenaamstelling nieuwe auto
Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie)
- Pakket 2 (€ 495 meerprijs):
-

3 Maanden garantie op motor / versnellingsbak / airco
Minimaal 6 maanden APK
Kleine beurt + algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
Was en poetsbeurt
Tenaamstelling nieuwe auto
Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): kleine beurt + algehele controle
+ minimaal 6 maanden APK ! (3 maanden garantie)
- Pakket 3 (BOVAG) (€ 695 meerprijs): Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal
prijs"): BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Nieuwe APK
Overige informatie
Basiskleur: wit / zwart
Prachtige C5 Aircross welke bij de dealer in onderhoud is geweest. Voorzien van een half stoffen/lederen
interieur + stoelverwarming + elektrische verstelling + fraaie afwerking met rode bies!
Beschikt over een 360 graden rondom zicht camera, parkeersensoren voor- en achter, climate control,
cruise control, isofix, elektrisch inklapbare spiegels met instapverlichting, elektrisch bedienbare achterklep,
enz.
Het navigatiesysteem is niet alleen in het dashboard te zien maar ook in de cockpit! Moderne
kleurcombinatie wit met een zwart dak!
Diverse rij-veiligheidsopties zoals verkeersborddetectie, dodehoekdetectie, afstandsmeter tot voorligger,
enz.
U bent van harte welkom om deze representatieve C5 Aircross te bezichtigen en/of een proefrit te maken.
Neemt u gerust contact met ons op.
www.schoenmakersautos.nl
Tel: 0492-351030
Wij zijn een bij de Bovag aangesloten autobedrijf en leveren uitsluitend auto's van dealerkwaliteit. Al onze
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auto's zijn voorzien van een onderhoudshistorie en een kloppende kilometerstand. Zo heeft u optimale
zekerheid van een goed onderhouden auto!
-Diverse garantiemogelijkheden: BOVAG garantie , DEALER garantie !!
-Inruil van uw oude auto is mogelijk, vraag om een voorstel
-Financiering mogelijk vraag naar de voorwaarden
-Graag bellen vooraf i.v.m. beschikbaarheid
Disclaimer: Ondanks dat onze advertenties met de grootste zorg worden samengesteld blijven deze onder
voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.

==
==

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp
Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl
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