CITROËN C1
e-VTi 68 Airscape Airco/Bluetooth/LED

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 10 950
* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie Select XL (24 Maand)

Autobedrijf Van Schie B.V.
Werkplaats) Dresdenweg 20Showroom)
Sand-Ambachtstraat 119
2692AB 'S-GRAVENZANDE
0174-415601

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 12339 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Wit
Garantie : Select XL
Din vermogen : 69 ch
Registratiedatum : 09/2017

Silhouette : hatchback
Energie : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 88 g/km
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UITRUSTING

COMFORT
airconditioning
bekerhouder vóór in middenconsole
hill start assist
schakelindicator
EXTERIEUR
15'' stalen wielen met wieldop 'cornet'
buitenspiegels kleur lak dak
buitenspiegels van binnenuit verstelbaar
deurgrepen in carrosseriekleur
elektrisch bedienbare ramen voor
glazen achterklep
grille afgewerkt in noir brillant
ruitenwisser voor met drie standen
ruitenwisser achter
uitzetbare ramen achter
INTERIEUR
achterbank met 50/50 deelbare rugleuning
bekleding 'zebra light'
buitentemperatuurmeter
geintegreerde hoofdsteunen voor
hoedenplank
inleg stuurwiel in 'noir brillant'
neerklapbare achterbank
opbergvak in voordeuren
twee hoofdsteunen achter
stuurwiel in hoogte verstelbaar
MULTIMEDIA
2 isofix bevestigingspunten (beiden met 2
bevestigingsbeugels en 1 top tether
aansluiting)
bluetooth handsfree met streaming audio
a2dp
bluetooth carkit
bluetooth telefoonsysteem
bluetooth streaming audio

boordcomputer
usb-ingang/i-pod aansluiting
VEILIGHEID
4 drie-punts gordels
abs met ebd(elektronische remkracht
verdeling)
airbag bestuurderszijde
airbag passagierszijde met
uitschakelingsfunctie
bandenreparatiekit
bas (brake assist system)
gordijnairbags
zij-airbags
ANDERE
12 volt aansluiting in middenconsole
12v aansluiting in centrale console
afsluitbaar dashboardkastje
afsluitbare tankdop
akoestisch waarschuwingssignaal vergeten
verlichting
canvas zwart open dak en
buitenspiegelkappen in zwart
bumpers in kleur carrosserie
dashboardstrips uitgevoerd in gris satin
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening op sleutel
derde remlicht achter
elektrische variabele stuurbekrachtigng
elektronische startblokkering
deurgrepen interieur uitgevoerd in 'noir mat'
esp (electronic stability program) inclusief asr
(anti-slipregeling)
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
instelbare snelheidsbegrenzer
led dagrijverlichting
in lengte verstelbare bestuurders- en
passagiersstoel
omlijsting multimedia uitgevoerd in 'gris satin'
omlijsting instrumentenpaneel uitgevoerd in
'noir mat'
...

