Citroen C4 Picasso vti 120pk selection

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Aangeboden door

van Fraassen Citroen dealer
Voorstad 79
4461 KM
verkoop@vanfraassen.nl
0113-227353

Merk

Citroen

Model

C4 Picasso

Uitvoering

vti 120pk selection

Prijs

€ 9.150

Bouwjaar

02-2012

Carrosserie

Onbekend

Brandstof

Benzine

Kleur

Grijs

Kenteken

70-TKP-1

Kilometerstand

69.406 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

1.598

Vermogen

120 kW

Gewicht

1.390 kg

Garantie

BOVAG Garantie

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Informatie:
Carrosserievorm: MPV (5 pers)
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Constructiejaar: 2012-02
Modeljaar: 2012
Topsnelheid: 186 km/u
CO2 uitstoot: 159 g/km
Energielabel: C
Motorrijtuigenbelasting: € 185 - 208 per kwartaal
Optioneel afleverpakket (€ 475): Afleverpakket 6 maanden Bovag:
De vraagprijs van deze occasion is inclusief 6 maanden BOVAGgarantie.
Bovenop de vraagprijs rekenen wij €475,- afleverkosten. Deze kosten
bestaan uit:
• Afleverbeurt volgens fabrieksschema
• Uitgebreide technische controle met reparaties waar nodig
• Uitgebreide poetsbeurt (inclusief WAX-behandeling)
• Halve tank brandstof
• Nieuwe matset
Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij u naar de
beschikbaarheid van de auto te informeren alvorens uw bezoek.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG 40Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt
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kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Opties:
Comfort & interieur
Airconditioning
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Centrale deurvergrendeling
Climate control
Cruise Control
In hoogte verstelbaar stuur
Lederen stuurwiel
Navigatiesysteem
Radio/CD speler
Warmtewerend glas
Exterieur
Lichtmetalen velgen
Mistlampen voor
Veiligheid
Airbag bestuurder
Airbags voor
Anti blokkeer systeem
Automatische Stabiliteits Controle
Buitentemperatuurmeter
Gordijn Airbags voor
Parkeersensoren
Regensensor
Traction control
Zij-airbags voor
Overig
Boordcomputer
Nieuwe APK bij aflevering
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