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Citroën Jumpy
2.0 BlueHDi 122 Pk L2 Dubbele Cabine
Bouwjaar:

2018 (20 juli 2018)

Massa:

1.744 kg

Tellerstand:

48.896 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Bestelauto

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

V037RF

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

122 PK

€ 17.850,Exterieur
Parkeersensor achter

Zijschuifdeur rechts

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Getint glas

Metaalkleur

Infotainment
Bluetooth

Navigatiesysteem

Multimedia-voorbereiding

Radio

Spraakbediening

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Airco

Cruise control

2 zitplaatsen rechtsvoor

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Hoofdsteunen achter

Lendesteunen (verstelbaar)

Regensensor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Aangeboden prijs is exclusief 21% BTW.
Deze complete en ruime Citroen Jumpy is afkomstig van de 1e eigenaar. Het onderhoud is keurig volgens schema uitgevoerd, de laatste
onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 39.540. De APK is geldig tot en met 20-07-2021. Hiermee bieden wij deze CItroen
Jumpy rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie.Met zijn dynamische eigenschappen belooft deze Citroën Jumpy u een heleboel
rijplezier. Hij is ontwikkeld op een geavanceerd onderstel en biedt altijd een veilig weggedrag. De auto is van het bouwjaar 2018 en is van de
eerste eigenaar. De handige schuifdeur biedt u toegang tot de ruime dubbele cabine. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook
getint glas, verstelbare lendensteunen, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen voor en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels.
Onderweg kunt u veilig genieten van het audiosysteem en het navigatiesysteem. Want in deze Citroën bedient u ze vanaf het stuurwiel of met uw
stem. U vindt in deze auto ook airconditioning. 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. De regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te
denken. En dan zijn er ook nog parkeersensoren achter die u helpen om veilig en schadevrij in te parkeren. Een constante snelheid is goed voor
de ontspanning onderweg, en de cruise control zorgt ervoor. Met verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening is deze Citroën helemaal compleet. De geavanceerde technologie in deze Citroën is in staat om onderweg het verkeer om u
heen te monitoren en er op te reageren. Het bandenspanningscontrolesysteem helpt om brandstof te besparen en om de kans op een klapband te
verminderen.

