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Citroën C3
1.2 PureTech S&S Shine
Bouwjaar:

2019 (29 mei 2019)

Massa:

955 kg

Max trekgewicht:

450 kg

Tellerstand:

87.777 km

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

ZH-841-X

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

83 PK

€ 13.945,Exterieur
Afwijkende dakkleur

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Grootlichtassistent

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 17"

mistlampen voor

Parkeersensor achter

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Elektronische remkrachtverdeling

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

DAB ontvanger

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Navigatiesysteem full map

Navigatiesysteem full map

Stuurwiel multifunctioneel

Radio

Interieur
Airco (automatisch)

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Regensensor

Achterbank in delen neerklapbaar

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Cruise control

Elektrische ramen achter

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Verkeersbord detectie

Vermoeidheids herkenning

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Autonomous Emergency Braking

Bandenspanningscontrolesysteem

bots waarschuwing systeem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Rijstrooksensor

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing

Apple Carplay/Android Auto

Connected services

Connect Nav DAB

Pack Navigatie

Stoere en zeer complete Citroen C3 Shine die is uitgevoerd in de chique exterieursamenstelling, namelijk ”Wit” gecombineerd met een zwart dak,
zwart gelakte spiegels en zwart uitgevoerde ”airbumps”’. Voeg daar de gepolijste 17 inch lichtmetalen velgen type ”Shine” aan toe, wat maakt
dat hier een bijzonder elegante Citroen staat, een waarmee u ten alle tijden voor de dag kan komen. Deze C3 wordt aangedreven door de zuinige
en soepele 1.2 83 pk PureTech benzinemotor .
Met deze aandrijﬂijn beweegt de C3 zich vlot en veilig door de stad, maar dat betekend niet direct dat de Citroen zich op hogere snelheden niet
thuis voelt, integendeel, mede dankzij het uitgebalanceerde comfortabele onderstel en extra veiligheidsvoorzieningen zoals o.a. de
rijstrookdetectie bewijst Citroen dat een ”kleine” auto zich ook prima op de autobaan kan handhaven.
Dit exemplaar is op 30- april 2019 nieuw uitgeleverd door Citroen dealer en is keurig volgens schema onderhouden.
Het laatste onderhoud heeft plaatsgevonden bij 81.565 kilometer op 21-04-2022 factuur bedrag 284 euro.
Het volgende onderhoud dient nu pas plaats te vinden bij 101.000 kilometer.
De APK keuring is nog geldig tot 29 mei 2023.
Deze Shine, de meest luxe uitvoering, is voorzien van o.a. de volgende opties: navigatiesysteem via externe bron (carplay: altijd up-to-date routes
en informatie via uw telefoon geprojecteerd op het centrale display), bluetooth autotelefoon en DAB radio ontvanger, parkeersensoren aan de
achterzijde met achteruitrijcamera, automatisch geregelde airconditioning, cruise control, elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels,
rijstrookdetectie, multifunctioneel stuurwiel, 17 inch lichtmetalen velgen, lichtsensor, regensensor, airbumps, ISOFIX aansluitingen enz..
De originele boordmap is aanwezig met daarin de bijbehorende instructieboekjes, ingevuld onderhoudsboekje, 2 sleutels .
De auto wordt afgeleverd met een onderhoudsservice en zes maanden basis autotrust landelijke garantie en 2 sleutels.
Als u al weet dat dit de auto is die u wilt hebben, dan hoeft u niet langer te wachten.
U kunt nu al besluiten om deze Citroen C3 te kopen.
Wij reserveren de auto dan voor u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

