CITROËN C5 AIRCROSS
130PK SHINE (NAVIGATIE - 19"LICHTMETALEN WIELEN -

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 30 945

Driessen Citroën Eindhoven
Pietersbergweg 6
5628BT EINDHOVEN

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

Garantie Select XL (24 Maand)

040-2646450

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 11609 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Zwart
Garantie : Select XL
Din vermogen : 131 ch
Registratiedatum : 04/2019

Silhouette : Sports Utility Vehicle
Aantal zitplaatsen : 5
Energie : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 119 g/km
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UITRUSTING

COMFORT
achteruitrijcamera
achteruitrijcamera met top rear vision (180 gr.
we
adaptieve cruise control
airco (automatisch)
automatische dual zone airconditioning
cruise control adaptief
draadloze telefoonlader in middenconsole
hill start assist
schakelindicator (igv handgeschakelde
versnellings
parkeersensoren achter
parkeersensor achter
parkeersensor voor
parkeersensoren voor
variabele electrische stuurbekrachtiging
stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
EXTERIEUR
'shiny black' afwerking grille voorbumper en
onder
19 inch lichtmetalen velgen "art"
19 inch lichtmetalen velgen "art black"
achteruitenwisser met automatsche activatie
bij in
airbump
buitenspiegels elektrisch verstelbaar
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels verwarmbaar
buitenspiegels met verlichting
buitenspiegels in carrosseriekleur
chroom delen exterieur
elektrische ramen voor
elektrisch inklapbare buitenspiegels met led
insta
elektrische ramen achter
magic wash ruitenwissers voor
one-touch elektrisch bedienbare ramen voor
en acht

onderzijde achterbumper met chrome
accenten
INTERIEUR
2 isofix bevestigingspunten op achterbank
5 in hoogte verstelbare hoofdsteunen
achterstoelen verschuifbaar
achterstoelen drie
elektronisch bediende handrem
led ambianceverlichting (plafonniere voor,
bekerho
lederen stuurwiel
opbergvakken in portieren voor (met ruimte
voor 1,
opbergvakken in portieren achter (met ruimte
voor
opbergvak (gekoeld en verlicht) onder
middenarmste
opbergtassen aan achterzijde voorstoelen
stoelen voor met hoge dichtheid
schuimvulling (hd6
stuurwiel bekleed met nerfleder en voorzien
van 2
stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
stuurwiel multifunctioneel
MULTIMEDIA
8" capacitief touchscreen
autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
citroen connect nav dab+:
navigatiesyst./spraakbes
navigatiesysteem full map
radio
volledig digitaal instrumentenpaneel
VEILIGHEID
5 driepuntsgordels
6 airbags (bestuurder + passagier /zij-airbags
voo
abs met elektronische remkrachtverdeling
(ebd) en
airbag(s) hoofd voor
airbag(s) hoofd achter
airbag bestuurder
airbag(s) side voor
...

