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Citroën C5 1.8-16V Ligne Prestige | Airco |
Trekhaak | Lederen bekleding | Nieuwe APK |
Mee
07/2005 - Benzine - Handgeschakeld

€ 2.995,-
Autogegevens

Merk, model: Citroën C5

Uitvoering: 1.8-16V Ligne Prestige...

Kenteken: 81-RR-HT

Kilometerstand: 234.531 km

Bouwjaar: 07/2005

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.352 kg

Motor: 1.749 cc, 116 pk (85 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

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, Lederen bekleding, Stuurbekrachtiging,
Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 160 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 66 liter
Acceleratie (0-100): 12,7 s
Topsnelheid: 196 km/u

Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 11,3 l/100km (1 op 8,8)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6 l/100km (1 op 16,7)
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 3
Aantal sleutels: 1 (1 handzender)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 186 - € 211 per kwartaal

Laat u niets wijsmaken, deze Citroën C5 biedt alles wat u van een auto verlangt. De aandrijving komt voor
rekening van een benzinemotor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De leren bekleding straalt
klasse en goede smaak uit. Ook elektrisch bedienbare ramen achter en elektrisch verstelde en verwarmde
buitenspiegels horen tot de voorzieningen op deze auto.

De automatische airconditioning zorgt voor een prettige binnentemperatuur. Altijd goed zicht dankzij de
regensensor, onder alle weersomstandigheden. De aanwezige cruise control scheelt lekker in
brandstofkosten. En ook bij de flitspaal. De uitrusting van deze Citroën is met verstelbaar stuur,
boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening behoorlijk compleet.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker.

U bent van harte welkom om deze auto te komen bekijken, neemt u snel contact met ons op?

= 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
Automobielbedrijf Aart Vos
Genderensedijk 11
4265 JJ Genderen

Tel: 0416 351 105
E-mail: vos@aartvos.nl


