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€ 26.465,Autogegevens
Merk, model:

Citroën C3

Uitvoering:

PureTech 110 S&S Shine...

Kenteken:

L-040-JP

Kilometerstand: 1.250 km
Bouwjaar:

05/2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.065 kg

Motor:

1.199 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur:

Rood

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

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: 205 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 45 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,0 s
Topsnelheid: 191 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,6 l/100km (1 op 17,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,1 l/100km (1 op 24,4)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Citroën Vos Den Bosch | Tel: 073 621 9023 | info@vosgewoongoed.nl

Energielabel: C
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 119 - 133 per kwartaal
In vorm en stijl zijn Franse auto?s onovertroffen, bovendien bieden ze uitstekende rijkwaliteiten. In deze
Citroën vindt u een benzinemotor en een automatische transmissie. Bij de uitrusting van deze auto horen
onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Terwijl het navigatiesysteem de ideale route voor u uitstippelt, geniet u van de kwaliteit van het
audiosysteem met dab-ontvangst. De bediening is bovendien gemakkelijk via knoppen op het stuur. Ook is
de auto voorzien van automatische airconditioning. In deze Citroën kunt u zich concentreren op het
verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting
zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor
schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Cruise control houdt automatisch
de ingestelde snelheid vast. Zo kunt u zich volledig op het verkeer concentreren. Deze auto is voorzien van
lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer,
isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om de situatie op de weg te beoordelen. Deze
systemen waarschuwen u als er een riskante situatie ontstaat, en kunnen in bepaalde gevallen ook zelf
ingrijpen. Tijdens de rit hebt u altijd een bijrijder, want de verkeersbord-detectie leest de borden langs de
weg en projecteert ze voor u op het instrumentarium. Forward collision warning helpt u om kop-staart
aanrijdingen te voorkomen. Bij concentratieverlies van de bestuurder geeft vermoeidheidsherkenning
automatisch een waarschuwingssignaal.
Daarbij wordt deze auto aan u geleverd met BOVAG Garantie. Wilt u deze auto bekijken en er eventueel
mee rijden? Mail ons dan of bel ons, zodat we de auto voor u klaar kunnen zetten.
= 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 Den Bosch
Rietveldenweg 58A
5222 AS 's Hertogenbosch
Tel: 073 621 9023
E-mail: info@vosgewoongoed.nl
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Citroën Vos Den Bosch | Tel: 073 621 9023 | info@vosgewoongoed.nl

