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Citroën C3
1.2 PureTech 110pk Shine
Bouwjaar:

2017 (7 augustus 2017)

Massa:

1.025 kg

Max trekgewicht:

600 kg

Tellerstand:

34.698 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

ZH514Z

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

110 PK

€ 13.940,Exterieur
Lichtmetalen velgen 16"

Parkeersensor achter

Afwijkende dakkleur

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

LED dagrijverlichting

mistlampen voor

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Airco (automatisch)

Cruise control

Achterbank in delen neerklapbaar

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Elektrische ramen achter

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Rijstrooksensor

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Verkeersbord detectie

Vermoeidheids herkenning

Overige
Apple Carplay/Android Auto

Connected services

Apk t/m 07-08-2023.
Deze Citroën C3 is ontwikkeld om uw leven gemakkelijker te maken. En comfortabeler. En veiliger. Kijk maar naar zijn ruimtelijke interieur, zijn
stijlvol gelijnde carrosserie en zijn krachtige motor. Deze goed onderhouden Citroën heeft slechts 34.698 kilometer gelopen, het bouwjaar is 2017.
Hij rijdt lekker, deze Citroën. Pittig ook, met dank aan de compacte en zuinige motor. Ook is de auto voorzien van: 16 inch lichtmetalen velgen,
elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.
Volumeknoppen, zenderschakelen, muten… U doet alles met de audiobediening op het stuur. Veilig en gemakkelijk. Zorgeloos en geconcentreerd
rijden? Het full map navigatiesysteem wijst de weg! Connected drive services maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Of het buiten
nu warm is of koud, dankzij automatische airconditioning is het binnen altijd behaaglijk. De achteruitrijcamera brengt precies in zicht wat zich
achter u bevindt en toont een glashelder beeld op hoge resolutie. Een geluidssignaal waarschuwt hoeveel ruimte u nog heeft. Het luxeniveau in
deze Citroën is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De
automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels
erg handig is. En de regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. De aanwezige cruise control scheelt lekker in
brandstofkosten. En ook bij de ﬂitspaal. U bent in deze Citroën ook voorzien van lederen versnellingspook, verstelbaar stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
In de Citroën C3 heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Bij de veiligheidssystemen van deze Citroën hoort ook de verkeersborddetectie. Die leest tijdens het rijden als het ware met u mee en attendeert u op de signiﬁcante verkeersborden langs en boven de weg. Om de
veiligheid extra te vergroten, heeft deze Citroën C3 Brake Assist. In een noodsituatie treedt dit hulpremsysteem in werking wanneer extra
remkracht nodig is. Bij concentratieverlies en toenemende vermoeidheid van de bestuurder, geeft de auto een sterk signaal om u weer bij de les
te houden. Hierdoor kunnen veel ongelukken voorkomen worden. De sensoren van de lane assist registreren de lijnen op de weg en waarschuwen
als u onbedoeld in de andere strook dreigt te belanden.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Als u nieuwsgierig bent naar deze Citroën C3, neem dan snel contact met ons op.

