CITROËN BERLINGO
1.2 PURETECH 110PK XTR | NAVI | CLIMA |

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 25 950

Auto Palace Citroën Zwolle
Marconistraat 17
8013PK ZWOLLE

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

Garantie Select XL (24 Maand)

088-0035545

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 150 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Grijs
Garantie : Select XL
Din vermogen : 110 ch
Registratiedatum : 08/2019

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

COMFORT
automatische airconditioning
cruise control
parkeersensoren voor & achter
parkeercamera achter
stuurbekrachtiging (variabele)
EXTERIEUR

bandenreparatiekit
kinderveiligheidssloten op achterportieren
waarschuwing niet gebruiken
veiligheidsgordels
veiligheidsgordels voor met pyrotechnische
gordelspanners met spankrachtbegrenzers
zij-airbags
ANDERE

10mm verhoogde vering
12v aansluiting vóór
afsluitbaar dashboardkastje
aluminium afwerking rond
instrumentenpaneel
armsteunen voor
automatische inschakeling alarmverlichting bij
noodsituatie
automatisch inschakelend dimlicht
INTERIEUR
bandenspanningcontrolesysteem
2 isofix bevestigingspunten voor kinderzitjes
beschermingsplaat onder mototcompartiment
op achterbank
chevron in gris shadow uitgevoerd
3 hoofdsteunen achter
centrale deurvergrendeling met
3 losse stoelen op de 2de zitrij
afstandsbediening
bekleding stof ''liberia"
climate control
hoedenplank
dakrails
opbergplank boven voorruit
elektrische raambediening voor, met
opbergtassen op achterzijde voorstoelen
one-touch bediening en anti-klemvoorziening
neerklapbare achterbank in delen 1/3 - 2/3
follow me home verlichting
opbergvakken in dubbele bodem vóór 2e zitrij halogeen koplampen
ruime opbergvakken in de portieren
esp
stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
flankbeschermingstrips zwart
toerenteller
iso-fix
in hoogte verstelbare bestuurderstoel
MULTIMEDIA
metallic/pearllak
7'' touchscreen navigatiesysteem, audio,
middenarmsteun
bluetooth, usb en aux aansluiting, apple
led dagrijverlichting
carplay mirrorlink
led dagrijverlichting
boordcomputer
mistlampen voorzijde met statische
radio cd speler met mp3 afspeelmogelijkheid
bochtverlichting
en 6 luidsprekers
stoffen vloerbedekking (zitrij 1 en 2)
...
VEILIGHEID
16'' wieldoppen "rangiroa"
achterklep met ruitenwisser en verwarming
automatisch inschakelende ruitenwissers
buitenspiegels in lak zwart
elektrisch bedienbare ramen voor
(sequentieel)
elektrisch verstelbare buitenspiegels

abs + ebd + bas
airbag bestuurderszijde en passagierszijde

