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Citroën C3
1.4 e-HDi Aut. Collection EGS
Bouwjaar:

2013 (31 januari 2013)

Massa:

1.055 kg

Max trekgewicht:

950 kg

Tellerstand:

127.346 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

64-ZSZ-4

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

68 PK

€ 6.740,Exterieur
Parkeersensor achter

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Infotainment
Audio-navigatiesysteem

Navigatiesysteem

Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Velours bekleding

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Brake Assist System

Overige
Elektronische remkrachtverdeling

Elektronisch Stabiliteits Programma

mistlampen voor

Franse auto’s zijn gemaakt om te genieten. Zoals deze Citroën C3 bijvoorbeeld. Het is een volledig onderhouden auto die 127.346 kilometer heeft
gelopen. Het bouwjaar is 2013. Met deze motor haalt u veel kilometers uit een tank brandstof. Natuurlijk behoren elektrisch bedienbare ramen
voor, elektrisch verstelbare buitenspiegels, in delen neerklapbare achterbank en armsteun voorin ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Met de routebegeleiding van het navigatiesysteem kunt u zich volledig op het verkeer concentreren. Ook is de auto voorzien van automatische
airconditioning. Geen parkeervak is te klein dankzij de assistentie van de parkeersensoren. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de
cruise control. Deze auto is voorzien van lederen stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Zoals u mag verwachten van deze Citroën C3 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. In een noodsituatie telt elke meter.
Het brake assist systeem van deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt.
Om te bevestigen dat de kilometerstand van deze auto klopt, krijgt u er ook het tellerrapport van Nationale Autopas bij. Heeft u interesse in deze
mooie Citroën? Bel ons dan of mail ons, om een afspraak te maken.

