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Citroën Ë-C4 Shine 50KWH 136PK | Navi |
Camera | Panorama dak | full options
12/2021 - Elektrisch - Automaat

€ 42.450,-
Autogegevens

Merk, model: Citroën Ë-C4

Uitvoering: Shine 50KWH 136PK | Na...

Kenteken: R-418-BK

Kilometerstand: 3.000 km

Bouwjaar: 12/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.536 kg

Motor: 136 pk (100 kW)

Kleur: Noir Perla (zwart)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Elektrisch bedienbare ramen,
Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Aandrijving
Plug-in hybride: Ja
Actieradius: 350 km

Accu
Accu: 50 kWh
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 81 km actieradius per uur, compleet vol in 5 uur
Accu snelladen: Combined Charging System, 100 kW, compleet vol in 0 uur en 24 minuten

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 1.290 kWh/100km
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
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100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Garantie: De prijs van deze auto is inclusief het service pakket twv 800 euro. Hierin zijn de volgende
zekerheden inbegrepen: - 12 maanden Bovag garantie; - Aflevercontrole: 40 punten check; - Minimaal
6000 km / 6 maanden onderhoudsvrij; - Minimaal 11 maanden geldige APK; - Tenaamstellingskosten; - 14
dagen / 750 km omruilgarantie; - Professioneel gereinigd

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Afleverpakket Standaard
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; De
prijs van deze auto is inclusief het service pakket twv 800 euro. Hierin zijn de volgende zekerheden
inbegrepen: - 12 maanden Bovag garantie; - Aflevercontrole: 40 punten check; - Minimaal 6000 km / 6
maanden onderhoudsvrij; - Minimaal 11 maanden geldige APK; - Tenaamstellingskosten; - 14 dagen / 750
km omruilgarantie; - Professioneel gereinigd ; Nieuwe APK

Overige informatie
Elektrisch maximum continu vermogen: 57.00 kW
Soort accu: li
Accu aanschaf: onbekend
Bruikbare accucapaciteit geschat: 47.5 kWh
Ingeschat actieradius: 298 km
Ingeschat verbruik: 15.97 kWh/km
Actieradius zomer: 312 km
Actieradius winter: 263 km
Verbruik zomer: 15.25 kWh/km
Verbruik winter: 18.05 kWh/km

Iedere rit in een elektrische auto is een weldaad: u rijdt ontspannen en in alle rust, er is volop vermogen en
u komt verkwikt op uw bestemming aan. Gas geven is er met de elektromotor niet meer bij. Stil snelheid
maken wel! Als u blij wordt van licht en ruimte dan zult u zeker genieten van het elektrisch bediende
panoramadak. Het verwarmbare stuurwiel is een teken van ultieme luxe. Deze voorziening is een topklasse
auto waardig. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 18 inch lichtmetalen velgen, extra
getint glas, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Met de dab-ontvanger luistert u naar glasheldere digitale radio. Schakel simpel en veilig naar uw favoriete
artiest met de audiobediening op het stuur. U rijdt snel, zuinig en zeker naar uw bestemming met het
navigatiesysteem. Met connected drive services kunt u muziek draadloos afspelen. Of het buiten nu warm
is of koud, dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd behaaglijk. Overzichtelijk en veilig
parkeren met de achteruitrijcamera. Overal en altijd. 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. Radarsensoren aan de achterkant van de auto zorgen voor een
achteropkomend verkeer waarschuwing als de afstand tot het verkeer achter te klein wordt. Heeft u de
elektronische token op zak, dan herkent deze auto z?n baasje en de keyless start zorgt dat een druk op de
startknop voldoende is. Geen sleutel meer nodig! De cruise control zorgt voor zorgeloos, ontspannen en



Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Klaver Autogroep | Tel: 072 520 8898 | verkoop@klaverautogroep.nl

zuinig rijgedrag.

Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico?s in. Bij
de veiligheidssystemen van deze auto hoort ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als
het ware met u mee en attendeert u op de significante verkeersborden langs en boven de weg. Blijf voor u
kijken, terwijl u de rij-informatie afleest op uw voorruit. Daarvoor zorgt de head-up display! Forward
collision warning is een automatisch waarschuwingssysteem dat direct in werking treedt bij gevaar voor
een kop-staartbotsing. Vermoeidsheidsherkenning herkent tekenen van vermoeidheid bij de bestuurder.
Het systeem voorkomt dat er ongelukken gebeuren doordat de bestuurder in slaap valt. Dreigt u onbedoeld
buiten de rijstrook te gaan, dan waarschuwt de lane assist.

Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Altijd al elektrisch willen rijden? Het moment
voor een proefrit is nu!

Standaard krijgen onze auto's waarvan de verkoopprijs boven de €4500,- euro ligt het Afleverpakket
Standaard t.w.v. € 800,= Bevattend;
- 12 maanden Bovag garantie;
- Aflevercontrole: 40 punten check;
- Minimaal 6000 km / 6 maanden onderhoudsvrij;
- Minimaal 11 maanden geldige APK;
- Tenaamstellingskosten;
- 14 dagen / 750 km omruilgarantie;
- Professioneel gereinigd

Tevens kunt u ook kiezen voor het Afleverpakket Compleet.
Voor slechts €495,- ontvangt u;

Afleverpakket Compleet 12 maanden garantie (extra t.o.v. Afleverpakket Standaard):
- Onderhoudsbeurt volgens onderhoudsschema;
- Nieuwe APK keuring;
- Volle tank brandstof;
- 12 maanden Europese pechhulp

Voor een goede auto bent u bij Klaver altijd aan het juiste adres, al sinds 1937. Onze merken zijn Citroën,
DS, en James Autoservice. Zakelijke en privé leasen kan bij ons eigen Klaver Lease. En in het geval van
schade hebben wij ons eigen Autoschade Herstel Roos Alkmaar.
Kortom: Klaver: Compleet uitgerust.

Disclaimer: Wij besteden grote zorg aan het juist adverteren van de aangeboden auto's.
Wij kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele afwijkingen.

Aanbieder
Klaver Autogroep
Berenkoog 2
1822 BJ Alkmaar

Tel: 072 520 8898
E-mail: verkoop@klaverautogroep.nl


