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Citroën C4 Cactus
1.6 BlueHDi 100pk Business Plus
Bouwjaar:

2017 (20 mei 2017)

Massa:

1.045 kg

Max trekgewicht:

825 kg

Tellerstand:

122.511 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

NZ-905-R

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

101 PK

€ 11.440,Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dakrails

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Extra getint glas

LED dagrijverlichting

Metaalkleur

mistlampen voor

Panoramadak

Parkeer assistent

Parkeersensor voor en achter

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Radio

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar

Airco (automatisch)

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Buitentemperatuurmeter

Cruise control

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Apk is geldig t/m 26-05-2021.
Pure lijnen en een verzorgd interieur, het is de typische charme van een Franse auto. Dit is een Citroen C4 Cactus met 122.511 kilometer op de
teller, het bouwjaar is 2017. Deze goed onderhouden auto is van de eerste eigenaar. Onder de motorkap ligt een zuinige viercilinder motor. Het
glazen panoramadak laat meer licht binnen in het interieur en zorgt voor een magniﬁek uitzicht naar buiten. Tot de uitrusting behoren ook
aluminium dakrailing, extra getint glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, leddagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
De bediening van het audiosysteem en het full map navigatiesysteem gebeurt met knoppen op het stuur. De audio is overigens voorzien van dabradio voor een altijd heldere ontvangst. De automatische airconditioning zorgt onder alle omstandigheden voor een prettige temperatuur. Een
handige optie is de achteruitrijcamera. Achteruitrijden, inparkeren en manoeuvreren gaat gemakkelijker dan ooit. Het drukke verkeer eist
onderweg al uw aandacht op. Daarom is het goed dat deze Citroen is voorzien van diverse systemen die u assisteren tijdens de rit. Een
automatisch inschakelbare verlichting neemt het waar als het donker wordt of gaat schemeren, en schakelt dan automatisch de verlichting in. Op
dezelfde manier "ziet" de regensensor de eerste spatjes regen en schakelt dan de ruitenwissers in, en als het harder gaat regenen zet hij de
ruitenwissers ook in een snellere stand. Met cruise control rijdt u rustiger en meer ontspannen, en bovendien zuiniger. Natuurlijk behoren
verstelbaar stuur, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter ook tot de uitrusting van deze
complete auto.
Deze auto is voorzien van innovatieve systemen die u onderweg begeleiden en beschermen. In een noodsituatie telt elke meter. Het brake assist
systeem van deze auto zorgt ervoor dat uw remweg korter wordt. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch in en uit op een helling. Zo
rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg. Het bandenspanningscontrolesysteem waakt over de hoeveelheid lucht in de banden. Bij drukverlies
in een band krijgt u automatisch een waarschuwing.
Wij leveren u deze auto natuurlijk met een tellerrapport van Nationale Autopas. Als u nieuwsgierig bent naar deze Citroen C4 Cactus, neem dan
snel contact met ons op.

