CITROËN C4
1.2 PURETECH S&S 130PK EAT6 FEEL COLLECTION

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 16 900

Automobielbedrijf P. en D. Broere B.V.
Lekdijk 73
2921AC KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

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

Garantie Select (12 Maand)

0180-515055

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 58299 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Blauw
Garantie : Select
Din vermogen : 131 ch
Registratiedatum : 02/2017

Silhouette : hatchback
Aantal zitplaatsen : 5
Energie : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 113 g/km
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UITRUSTING

COMFORT

MULTIMEDIA

bi-zone automatische airconditioning met rest 7'' touchscreen tablet
functie en 3 voorkeursstanden incl. carbonfilter boordcomputer
chromen afwerking bedieningsknoppen
navigatiesysteem 7'' touchscreen tablet met
middenconsole
dab+
hill start assist
radio cd mp3 met bediening aan het stuur
parkeersensoren vóór en achter
VEILIGHEID
schakelindicator
stuurbekrachtiging (variabele)
6 airbags : bestuurder, passagier, zij- en
gordijnairbags
EXTERIEUR
abs met elektronische remkrachtverdeling en
remassistent
16'' lichtmetalen wielen "boston"
bas (brake assist system)
achterruitenwisser
esp (electronic stability program)
afstandsbediening (twee) voor vergrendelen
en ontgrendelen portieren + separaat
handmatig kinderslot
vergrendelen en ontgrendelen achterklep
in hoogte verstelbare gordels voor met
automatische vergrendeling van portieren en pyrotechnische gordelspanners
achterklep vanaf 10 km/h
reservewiel thuiskomer
chromen afwerking grille, mistlampen en
vijf 3-puntsgordels
achterbumper
waarschuwingssignaal (optisch en
chroom accent achterbumper
akoestisch) bij het niet vastmaken gordels op 5
elektrisch bedienbare en verwarmbare
zitplaatsen
buitenspiegels, spiegelvoet in kleur carrosserie
elektrisch inklapbare buitenspiegels met led ANDERE
accentverlichting
3 isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes
12 volt aansluiting in bagageruimte
INTERIEUR
12 volt aansluiting in middenconsole
1/3 - 2/3 deelbare rugleuning achterbank
12v aansluiting in kofferbakruimte
3 hoofdsteunen achter
achterlichten met 3d effect
bekleding halfleder "chaine & trame saint cry
automatische sluiten en openen van
& cuir"
elektrische portierruiten op afstand dmv
buitentemperatuurmeter
afstandbediening
centrale instelbare middenarmsteun vóór met automatisch inschakelende verlichting met
afsluitbaar opbergvak
'follow me home' functie
hoedenplank (uitneembaar)
bandenspanningcontrolesysteem
mechanische handrem
black panel functie
opberglades onder voorstoelen
bumpers in kleur carrosserie
opbergtassen op achterzijde voorstoelen
centrale middenarmsteun achter, inclusief
opbergvak in centrale console
skiluik
opbergvakken in portieren achter (0,5 liter
chromen omlijsting zijruiten
fles)
dagrijverlichting
opbergvakken in portieren en 1.5l fles houder dashboardkastje met ventilatie
portiergrepen interieur chroom uitgevoerd
uitstroomopening
stoffen bekleding 'rayodos mistral'
elektrische raambediening achter
stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
elektrische raambediening voor, met
one-touch
bediening en anti-klemvoorziening
toerenteller (digitaal)
...

