CITROEN C3
Type

Hatchback 5 drs

Kleur

BRUIN Metallic

Transmissie

Handgeschakeld

KM Stand

91157 Km

Bouwjaar

06-2013

Brandstof

Benzine

Motorinhoud

1199 cc

Vermogen

60 Kw

Wegenbelasting

€ 78 p/kw

Rijklaarmaakkosten Inclusief

€ 7.420,00 Marge
6 maanden BOVAG garantie

Fijn dat u een auto op onze website aan het bekijken bent. Bij het ontwerpen van de CitroÃ«n C3 stonden
comfort en praktische bruikbaarheid centraal. De compacte maar pittige motor heeft een bescheiden
dorst maar levert prima prestaties. In deze auto profiteert u onder andere ook van: elektrisch bedienbare
ramen voor, elektrisch verstelbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
Nooit meer te warm of te koud. De automatische airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur die u
kiest. Met ingeschakelde cruise control zit u ontspannen achter het stuur. En deze auto heeft ook
verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbedieing als standaard
uitrusting.
In de CitroÃ«n C3 heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Brake assist is uw redder in een
noodsituatie. Bij een dreigend ongeval zorgt het systeem ervoor dat u sneller stilstaat.
Is de prijs van deze auto hoger dan 4500 euro, dan heeft deze BOVAG garantie. Bij Bovag garantie is de
prijs inclusief: Bovag afleverbeurt en Bovag 40-puntencheck. Inruil is mogelijk. Voor nog meer zekerheid
kiest u voor een onderhoudsbeurt bij aflevering, zie hiervoor onze pakketten. Vragen of wilt u meer info?
Belt u dan met ons op 074-243 25 96.
Audio
Aux aansluiting, Bluetooth carkit, Radio/CD/MP3 speler, USB aansluiting

Comfort
Airconditioning, Airconditioning, automatisch, Buitentemperatuurmeter, Hoofdsteunen achter, Middenarmsteun,
Middenarmsteun voor

Exterieur
APK bij aflevering, Buitenspiegels inklapbaar, Bumpers in kleur van de carrosserie, El. verstelbare spiegels,
Onderhoudsboekje aanwezig, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, vast, Warmtewerend getint glas

Interieur
Bekerhouder achter, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Comfort stoelen, Deelb. achterbank (ongelijke
delen), Lederen stuur, Multifunctioneel stuur, Rokersvrije auto, Verstelbaar stuur

Veiligheid
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Gordijn/hoofd
airbags voor, Mistlampen

Techniek
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ABS, Boordcomputer, Cruise control, Elektrische ramen voor, ESP, Startonderbreking, Traction control

Diversen
Airbag uitschakelbaar, Dubbele iso-fix in achterbank, Bestuurders stoel in hoogte verstelbaar, Trekhaak met 13 polige
aansluiting, Chroomline, Lederen stuurwiel, Bluetooth telefoon, Max 1100 kg trekgewicht, Mistlampen voor, Hoofd airbag(s)
voor, Elektronische remkrachtverdeling, Brake Assist System
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