CITROËN C3 AIRCROSS
PURETECH 110PK EAT6 SHINE

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 28 640

Van Beek Vlissingen
Marie Curieweg 25
4389WB VLISSINGEN

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

Garantie Select XL (24 Maand)

0118 629955

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 137 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Beige
Garantie : Select XL
Din vermogen : 110 ch
Registratiedatum : 07/2019

Silhouette : Sports Utility Vehicle
Aantal zitplaatsen : 5
Energie : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 131 g/km

UITRUSTING
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achterlichten met '3d' effect
active safety brake
automatische airconditioning, regensensor en
automatische vergrendeling van portieren
zelfdimmende binnenspiegel
vanaf een snelheid van 10 km/h
cruise control met snelheidsbegrenzer
automatisch inschakelende alarmverlichting bij
noodstop
elektronische stuurbekrachtiging
automatisch inschakelende verlichting
parkeersensoren achter
buitenspiegelkappen uitgevoerd in de kleur
noir
onyx
EXTERIEUR
centrale portiervergrendeling met
17'' lichtmetalen wielen '4 ever'
afstandsbediening
elektrisch verstel-, inklap- en verwarmbare
citroën connect box (voor
buitenspiegels
noodoproep/pechhulp met lokalisatiefunctie, eco
driving/virtueel onderhoudsboekje via
INTERIEUR
www.mycitroen.nl)
ambiance standaard met bekleding ‘mica grey’ coffee break alert
comfort richtingaanwijzers 1x selecteren = 3 x
ambiance verlichting in opbergvak vóór
knipperen
versnellingspook
dakkleur ink black
in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
dakrails uitgevoerd in de kleur noir onyx
in twee delen verschuifbare achterbank 60/40
met ski-luik
dashboardkastje met verlichting
kofferbakplank verstelbaar in twee hoogtes om dashboardstrip uitgevoerd in de kleur ‘solid
bij neergeklapte achterbank een vlakke
grey’
laadvloer te creëren
elektrische raambediening vóór
met leer bekleed stuurwiel met ‘noir brillant’ /
esp met hill start assist
‘orange’ / ‘chrome’ accent
extra getinte zijruiten en achterruit
opbergvak in vóór- en achterportieren
follow me home verlichting
forward collision alert
MULTIMEDIA
gekoeld dashboardkastje
2 isofix aansluitingen op buitenste zitplaatsen
handgrepen met kledinghaakje in plafond
2e zitrij
(passagier
en buitenste zitplaatsen achter)
audiobediening op het stuur
handmatige airconditioning met pollenfilter en
boordcomputer met o.a.
luchtrecirculatie
buitentempratuursensor
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
citroËn connect nav 7'' touchscreen
instrumentenpaneel voorzien chromen
citroËn connect nav dab+ 7'' touchscreen
afwerking en een lcd scherm tussen de meters
keyless entry (ontgrendelen, vergrendelen en
VEILIGHEID
starten zonder sleutel)
6 airbags (bestuurders-, passagiers-, gordijnkunststof wielkast omlijsting
en zijairbags)
lane departure warning system
abs
led dagrijverlichting
bandenreparatiekit
luchtroosters voorzien van white accent
bandenspanningscontrolesystem
metallic- of parelmoerlak
reservewiel thuiskomer (met
mistlampen met statische bochtverlichting
snelheidsbeperking) met bandenmaat 125/85
geïntergreerd
in koplampen
r16
omlijsting koplampen uitgevoerd in de kleur
waarschuwing niet dragen gordel bestuurder
noir
onyx
en passagiers
COMFORT

...

ANDERE
12 volt aansluiting 2e zitrij
12 volt aansluiting in middenconsole
36 maanden citroën connected services

