CITROËN C4 CACTUS
E-THP 110PK FEEL

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 24 040

Van Beek Bergen op Zoom
Oude Moerstraatsebaan 25
4614RN BERGEN OP ZOOM

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

Garantie Select XL (24 Maand)

0164-242050

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 4075 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Zwart
Garantie : Select XL
Din vermogen : 110 ch
Registratiedatum : 04/2019

Silhouette : hatchback
Aantal zitplaatsen : 5
Energie : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 104 g/km
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UITRUSTING

COMFORT
airco
asr (anti slipregeling)
bekerhouder vóór in middenconsole
cruise control
cruise control met snelheidsregelaar
handmatige airconditioning
schakelindicator
variable elektrische stuurbekrachtiging
EXTERIEUR
16'' wielen met wieldop ''corner''
airbump® black
buitenspiegels noir brillant
dakdragers laten vervallen
deurgrepen in carrosseriekleur
elektrisch verstelbare buitenspiegels
halogeen koplampen geïntegreerd in
airbump®
magic wash ruitenwissers
ruitenwisser achter
uitzetramen achter
INTERIEUR

top box opbergvak in het dashboard met
chrome satin accent
two-tone lederen stuurwiel met chrome satin
inleg
MULTIMEDIA
7'' touch screen
7'' touchscreen tablet met grafisch weergave
''cubik''
boordcomputer
chrome satin afwerking rijhulpbediening onder
7'' touchscreen tablet
connecting box met bluetooth
digitaal instrumenten tablet (snelheid,
dagteller, totaalteller)
navigatie
radio met usb en 3mm jack aansluiting en
streaming audio
VEILIGHEID
airbag bestuurder
airbag in roof passagier (uitschakelbaar)
bas (brake assist system)
ebd (elektronische remkrachtverdeling)
esp (electronic stability program)
interactief instructieboekje
kinderveiligheidssloten op achterportieren
vijf drie-puntsgordels
zij- en gordijnairbags

aviation type handrem
bekerhouder tussen voorstoelen
deurband interieur voorportieren met chrome
satin accenten
deurvakken achterportieren geschikt voor 1,5 ANDERE
liter fles
12 volt aansluiting vóór
deurvakken bovenzijde achterportieren
climate control
deurvakken voorportieren geschikt voor 1,5
dashboard en deurpaneel met stone grey
liter fles
accenten
hoedenplank (uitneembaar)
elektrisch bedienbare ruiten vóór
in hoogte verstelbaar stuurwiel
indirect bandenspanningsdetectiesysteem
isofix-bevestigingspunten op buitenste
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
zitplaatsen achterbank
inleg custode achter noir brillant
neerklapbare rugleuning achterbank
led dagrijverlichting
open opbergvak onderzijde dashboard
led dagrijverlichting
passagierszijde
mistlampen voorzijde met statische
stof mica grey bekleding
bochtverlichting
...

