Citroën C3 PureTech S&S 83
5MT C-Series

nu € 26.400
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Benzine

Belastingschaal

5.5

Kleur

Grijs

Motorinhoud

1.200 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

5,5 l/100km

Beschrijving
Dit is nu typisch een auto die u goed moet bekijken. Want hij
zal u beslist verrassen met zijn ruimte en zijn rijkwaliteiten. Het
gaat hier om een nieuwe auto, die uit voorraad leverbaar is.
Met zijn pittige benzinemotor stuurt u deze auto gemakkelijk
en vlot door het verkeer. Bij de rijke uitrusting horen ook
donker getint glas achter en elektrisch inklapbare
buitenspiegels.
Nooit meer te warm of te koud. De automatische
airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. De
parkeersensoren registreren alles. Ook dat ene paaltje dat net
buiten uw gezichtsveld valt. Zuinig zoeven, dat kan deze auto
dankzij de aanwezige cruise control.
Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om
de situatie op de weg te beoordelen. Deze systemen
waarschuwen u als er een riskante situatie ontstaat, en

kunnen in bepaalde gevallen ook zelf ingrijpen. Met lane
assist rijdt u altijd binnen de lijnen van uw rijstrook. Het
systeem waarschuwt als u onbedoeld over de wegmarkering
rijdt.
We kunnen ons voorstellen dat u deze auto wilt bekijken. We
laten de auto graag aan u zien, dan vertellen we u meteen
welke financieringsvormen we u eventueel kunnen bieden.
Dit voertuig komt binnenkort beschikbaar.
Disclaimer: LET OP: Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken
van de daadwerkelijke voorraadauto. Hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend. Vraag onze verkoopadviseurs
naar specificaties van deze auto.
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vestiging

Opening Hours
Maandag

Alleen afspraak Dinsdag

Alleen afspraak

Woensdag

Alleen afspraak Donderdag

Alleen afspraak

Vrijdag

Alleen afspraak Zaterdag

Alleen afspraak

Zondag

Alleen afspraak

Call:
Every effort has been made to ensure the accuracy of the information above, however, errors may occur. Do not rely entirely on
this information but check with your centre about items which may affect your decision to purchase.

