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Citroën C3 110 Shine Automaat | Navi | Camera
| Keyless |
10/2022 - Benzine - Automaat

€ 29.950,-
Autogegevens

Merk, model: Citroën C3

Uitvoering: 110 Shine Automaat | N...

Kenteken: R-098-RH

Kilometerstand: 10 km

Bouwjaar: 10/2022

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.065 kg

Motor: 1.199 cc, 110 pk (81 kW)

Kleur: Polar White (Wit)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Half leder/stof

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Transmissie
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat

Milieu
Energielabel: C

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

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 125 - € 141 per kwartaal

Garantie
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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

Hij is stijlvol en elegant, maar hij zit ook boordevol slimme technieken. Met zijn benzinemotor en
automatische transmissie is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Tot de voorzieningen van deze
auto behoren 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

De DAB-ontvanger zorgt voor een ruime keuze uit digitale radiozenders en een kristalheldere
geluidsweergave. De radio harder of zachter zetten of iemand uit uw contactenlijst bellen. Dankzij de
spraakbediening doet u dit allemaal met uw stem. Zorgeloos en geconcentreerd rijden? Het
navigatiesysteem wijst de weg! Het spreekt voor zich dat een auto als deze ook van automatische
airconditioning is voorzien. De achteruitrijcamera levert eersteklas parkeerservice. U weet precies hoeveel
ruimte u nog heeft, in beeld en geluid. De automatisch inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat
onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden ingeschakeld. Daarmee nemen ze u veel
werk uit handen. De sensoren van de achteropkomend verkeer waarschuwing registreren wat er gebeurt in
de dode hoeken en achter u. U krijgt meteen een waarschuwing als u een achterligger over het hoofd ziet.
Nooit meer last van een slapende rechtervoet dankzij de uitgekiende cruise control! Extra opties op deze
auto zijn: lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch dimmende spiegels, boordcomputer en
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten
houden en die desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. Dat de auto steeds meer taken van de
bestuurder overneemt, merkt u bijvoorbeeld aan het systeem voor verkeersbord-detectie in deze auto.
Voor meer veiligheid detecteert deze auto het risico van een aanrijding tijdig via de forward collision
warning. Om te voorkomen dat u tijdens lange ritten achter het stuur in slaap valt, is deze auto voorzien
van vermoeidheidsherkenning. Het Lane-keeping systeem doet precies wat nodig is: waarschuwen en
corrigeren bij onbedoelde overschrijding van de rijstrooklijnen.

Uiteraard is een proefrit altijd mogelijk. Bel onze verkoper voor een afspraak!

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
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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


