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Citroën C3 Aircross PureTech 110 C-Series
Navigatie | Airco | Parkeerhulp |
07/2022 - Benzine - Handgeschakeld

€ 28.890,-
Autogegevens

Merk, model: Citroën C3

Uitvoering: Aircross PureTech 110 ...

Kenteken: R-338-DJ

Kilometerstand: 4.500 km

Bouwjaar: 07/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.154 kg

Motor: 1.199 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur: Zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

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, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 205 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 45 liter
Acceleratie (0-100): 11,5 s
Topsnelheid: 190 km/u

Milieu
Energielabel: C

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Aanvullende garantielabels: SPOTiCAR Premium (24 maanden)
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja

Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (zonder meerprijs): Auto's tot 2 jaar oud en maximaal 50.000KM: -24 maanden
Citroën Premium garantie
Dit afleverpakket bevat: SPOTiCAR Premium; BOVAG garantie (12 maanden); Nieuwe APK

Dit betreft een demonstratie auto, bel of mail voor beschikbaarheid en actuele kilometerstand met onze
afdeling verkoop.

Laat u veroveren door de charmes van deze puur Franse auto. Dit is een nieuwe auto, hij is nu direct
leverbaar. De aandrijving komt voor rekening van een benzinemotor en een handgeschakelde
zesversnellingsbak. Bij de uitrusting van deze Citroën horen onder meer 16 inch lichtmetalen velgen,
dakdraagsysteem, aluminium dakrailing, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
Waarheen gaat de reis? Het navigatie met apple carplay/android brengt u trefzeker ter plekke! Connected
drive services speelt uw lievelingsmuziek draadloos af. Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van
automatische airconditioning is voorzien. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van
sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze Citroën heeft niet alleen een automatisch
inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een regensensor. Te weinig afstand tussen u en de
achterligger? De sensoren registreren het direct en de achteropkomend verkeer waarschuwing geeft een
signaal. Op een rustige weg komt de cruise control helemaal tot z?n recht. Wat u ook in deze auto kunt
vinden zijn verstelbaar stuur, boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

De geavanceerde technologie in deze Citroën is in staat om onderweg het verkeer om u heen te monitoren
en er op te reageren. Zo hebt u als het ware een automatische co-piloot aan boord. Bij de
veiligheidssystemen van deze Citroën 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. Brake assist
is uw redder in een noodsituatie. Bij een dreigend ongeval zorgt het systeem ervoor dat u sneller stilstaat.
Bij concentratieverlies van de bestuurder geeft vermoeidheidsherkenning automatisch een
waarschuwingssignaal. Lane assist waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook dreigt te raken.

Hebben we uw interesse gewekt? Deze C3 Aircross staat nu voor u klaar, u bent van harte welkom om hem
te komen bekijken. Dan vertellen we u ook meteen over de financieringsvormen die we u kunnen
aanbieden. Belt u ons vandaag nog?

= 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
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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


