CITROËN C4 PICASSO
1.6 E-HDI 115PK INTENSIVE NAVIGATIE

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 12 450

Auto Roggeveen B.V.
Kompasstraat 4
2901AM CAPELLE A/D IJSSEL

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

Garantie Select Comfort (6 Maand)

010-4508900

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 99303 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Zwart
Garantie : Select Comfort
Din vermogen : 116 ch
Registratiedatum : 09/2013

Silhouette : MPV
Aantal zitplaatsen : 5
Energie : Diesel
Belasting : 22 %
CO2 : 105 g/km
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UITRUSTING

COMFORT
achteruitrijcamera
cruise control & snelheidsbegrenzer
(programmeerbaar)
hill start assist
parkeersensoren achter
schakelindicator
variabele stuurbekrachtiging
EXTERIEUR
16'' lichtmetalen wielen notos
automatisch inschakelende ruitenwissers
buitenspiegels in kleur carrosserie
elektrisch bedienbare en verwarmbare
buitenspiegels
elektrisch inklapbare buitenspiegels
led richtingaanwijzers geïntegreerd in
buitenspiegels
ruitenwisser achter

digitaal instrumentenpaneel
radio/mp3-speler met 6 luidsprekers (bituner)
touch screen navigatie systeem
VEILIGHEID
6 airbags: bestuurder-, passagier- (uit- en
inschakelbaar), zij- en gordijnairbag
abs + bas (brake assist system)
handmatig kinderslot
in hoogte verstelbare veiligheidsgordels voor
reservewiel thuiskomer
waarschuwingssignaal (optisch en
akoestisch) niet vastmaken gordels op 5
zitplaatsen
vijf drie-punts gordels
ANDERE

3 individuele inklapbare volwaardige
zitplaatsen op 2e zitrij van gelijke grootte
3 isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes
12'' panoramadisplay
INTERIEUR
12v aansluiting in centrale console
12v aansluiting in kofferbakruimte
ambianceverlichting in interieur (verlichte
opbergvakken voorportieren, verlichte
12v aansluiting tbv passagiers achterin
portiergrepen, accentverlichting dashboard en
automatische deurvergrendeling bij snelheid
deurpanelen)
hoger dan 10km/h
bekleding stof ''chaine et trame ondulice''
automatische inschakelende verlichting
buitentemperatuurmeter
bandenreparatiekit met 12v compressor
elektrisch bediende handrem
black panel functie
in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
bi-zone automatisch geregelde airconditioning
hoedenplank (uitneembaar)
incl. pollenfilter en actief actief carbonfilter
in hoogte verstelbare middenarmsteunen op
bumpers in kleur carrosserie
voorstoelen
chromen omlijsting zijruiten
opberglades onder voorstoelen
dashboardkastje met ventilatie
parfumeur
uitstroomopening
opbergvakken in dubbele bodem vóór 2e zitrij elektrisch bedienbare ruiten vóór met
anti-klemvoorziening
opbergtassen op achterzijde voorstoelen
elektrisch bedienbare ruiten achter
toerenteller (digitaal)
esp
uitklapbare tafeltjes aan achterzijde
voorstoelen met geïntegreerde leeslampjes
extra binnenspiegel voor zicht naar 2de zitrij
follow me home verlichting
MULTIMEDIA
halogeen koplampen met elektrische hoogte
regeling
7'' touch screen
boordcomputer
connecting box 2 (2 usb aansluitingen, 3,5
mm mini-jack aux aansluiting voor mp3 speler,
streaming audio bluetooth®, bluetooth
handsfree, jukebox)
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