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Citroën C3 Aircross
1.2 PureTech Feel
€ 17.850,-

2019

38.561 KM

Kenmerken
Merk

Citroën

Bouwjaar

17-08-2019

Tellerstand

-

Model

C3 Aircross

Kleur

grijs metallic

Vermogen

82 PK

Type

1.2 PureTech Feel

Brandstof

Benzine

Cilinderinhoud

1199 CC

Prijs

€ 17.850,-

Transmissie

Handgeschakeld

Gewicht:

1063 KG

Exterieur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels
verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Dakrails, Dimlichten automatisch, Extra getint glas, Getint glas,
LED dagrijverlichting, Metaalkleur, mistlampen voor adaptief, Parkeersensor achter, Parkeersensor achter, Zwart dak

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, DAB ontvanger, DAB ontvanger, Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map,
Navigatiesysteem full map, Radio, Spraakbediening, Spraakbediening, Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Cruise control, Elektrische
ramen achter, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Lederen stuurwiel, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur
verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Alarm klasse
1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Bandenspanningscontrolesysteem, Elektronisch Stabiliteits Programma, Hill hold
functie, Rijstrooksensor, Verkeersbord detectie, Vermoeidheids herkenning

Overige
Achteropkomend verkeer waarschuwing, Apple Carplay/Android Auto, Apple Carplay/Android Auto, Connected services, Pack City,
Pack Navigatie

Opmerkingen
Deze Citroën C3 Aircross staat garant voor vele veilige en comfortabele kilometers. In deze SUV vindt u een driecilinder
benzinemotor en een handgeschakelde versnellingsbak. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer
aluminium dakrailing, extra getint glas, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, leddagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Geniet van een ruime selectie digitale radiostations met de dab-ontvanger. Het infotainmentsysteem bedient u met uw vingers of
met uw stem, met dank aan de geïntegreerde stembediening. Waarheen gaat de reis? Het navigatiesysteem brengt u trefzeker ter
plekke! Connected drive services speelt uw lievelingsmuziek draadloos af. En natuurlijk is er ook gedacht aan airconditioning. Aan
boord van deze Citroën C3 Aircross is een achteropkomend verkeer waarschuwing voor extra veiligheid. Soms heeft u meer
parkeerruimte dan u denkt. Maar soms ook niet. De parkeersensoren vertellen precies hoeveel. De cruise control zorgt voor een
prettige, gelijkmatige koers en minder brandstofgebruik. Ook verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze auto.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. In het instrumentarium ziet u tijdens de rit
ook de belangrijkste verkeersborden aangegeven, die de auto automatisch voor u leest. Vermoeidheidsherkenning is een systeem
dat met verschillende sensoren tekenen van vermoeidheid bij de chauﬀeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een waarschuwing, wat
ongelukken kan voorkomen. Wanneer u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt, geeft lane assist een waarschuwingssignaal.
Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. Nieuwsgierig geworden? Neem snel contact op om een afspraak te
maken.

