Citroën Grand C4 SpaceTourer PureTech 130
EAT8 C-Series | Navigatie | Airco |Automaat |
07/2021 - Benzine - Automaat

€ 36.890,Autogegevens
Merk, model:

Citroën Grand C4 SpaceTourer

Uitvoering:

PureTech 130 EAT8 C-Se...

Kenteken:

L-345-TZ

Kilometerstand: 5.500 km
Bouwjaar:

07/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.379 kg

Motor:

1.199 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

100%
Onderhouden:

Ja

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, Getint glas, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 230 Nm
Transmissie: 8 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 57 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 11,5 s
Topsnelheid: 200 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,0 l/100km (1 op 16,8)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
Energielabel: C

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Citroën Vos Waalwijk | Tel: 0416 333 321 | info@vosgewoongoed.nl

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 185 - 208 per kwartaal
Het elegante design onderstreept de uitstekende rijkwaliteiten van deze puur Franse auto. Deze auto heeft
maar weinig kilometers gemaakt, de teller staat op slechts 1500 kilometer. Met zijn benzinemotor en
automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Zijn geweldige zitcomfort dankt
deze auto onder meer aan de massagefunctie in de bestuurdersstoel, en daarbij stoelverwarming en
stoelventilatie. De panoramische voorruit geeft ook doordeweeks een vakantiegevoel. Wat een licht en
zicht! Deze Citroën Grand C4 SpaceTourer biedt dankzij de derde zitrij plek aan maar liefst zeven personen.
En voor meer laadruimte laat u die derde zitrij in een simpele handeling weer verdwijnen. Tot de uitrusting
behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, geluidsisolerende ramen, led-achterlichten,
verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en verschuifbare achterbank.
Een belangrijke veiligheidsvoorziening is de bediening van het audiosysteem en het full map
navigatiesysteem, via knoppen op het stuur en middels spraakbediening. Tot de standaard uitrusting van
deze auto hoort ook automatische airconditioning. De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor
zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Dankzij de
parkeersensoren achter kunt u met een gerust hart in de kleinste gaatjes inparkeren. Daarmee nemen ze u
veel werk uit handen. De Citroën is standaard voorzien van: verstelbaar stuur en bagage afdekhoes.
Tijdens de rit wordt u als bestuurder ondersteund door verschillende systemen die de weg en uw omgeving
in de gaten houden. De Brake Assist vergroot de veiligheid door bij een noodsituatie extra power te leveren
op het remsysteem. Vermoeid achter het stuur zitten vergroot de kans op een ongeval.
Vermoeidheidsherkenning waarschuwt tijdig als u aan een rustpauze toe bent.
Heeft u interesse in deze mooie Citroën? Bel ons dan of mail ons, om een afspraak te maken.
= 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
Citroën Vos Waalwijk
Zanddonkweg 2
5144 NX Waalwijk
Tel: 0416 333 321
E-mail: info@vosgewoongoed.nl
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