Citroen Berlingo multispace 1.6 vti tendance

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

Automobielbedrijf Dijkwel
Industrieweg 27 - 29
4382 NA
info@dijkwel.nl
0118-417711

Merk

Citroen

Model

Berlingo

Uitvoering

multispace 1.6 vti tendance

Prijs

€1

Bouwjaar

05-2012

Carrosserie

Onbekend

Brandstof

Benzine

Kleur

Gris Aluminium

Kenteken

--

Kilometerstand

72.704 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

1.598

Vermogen

98 kW

Gewicht

1.405 kg

Garantie

BOVAG Garantie
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Informatie:
Fraaie en ruime Citroen Berlingo Multispace 1.6 VTi Tendance. Deze
complete MPV is voorzien van o.a: airconditioning, Bluetooth telefoon,
USB, armsteunen, 2 schuifdeuren, LED-dagrijverlichting, mistlampen
voor etc. De verkoopprijs is compleet rijklaar inclusief Bovag-garantie,
onderhoudsbeurt, nieuwe APK en multi-point kwaliteitscontrole.
Meer informatie
Algemene informatie
Carrosserievorm: MPV (5 pers)
Modelreeks: 2012 - 2015
Technische informatie
Koppel: 152 Nm
Transmissie: 5 versnellingen, Handgeschakeld
Tankinhoud: 60 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 13,8 s
Topsnelheid: 166 km/u
Milieu
CO2 uitstoot: 155 g/km
Energielabel: D
Staat
Aantal sleutels: 2 (1 handzender)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 183 - 205 per kwartaal
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: 6 Bovag
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (6 maanden); BOVAG 40Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; Nieuwe APK; incl. halve tank
brandstof, gepoetst van binnen en buiten, leges
(tennaamstellingskosten)
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Opties:
Comfort & interieur
Achterbank neerklapbaar
Airconditioning
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Centrale deurvergrendeling afstandbediend
Elektrisch bedienbare ramen voor
Elektrisch bedienbare buitenspiegels
Radio/CD speler
Exterieur
Mistlampen voor
Zijschuifdeur links
Zijschuifdeur rechts
Veiligheid
Airbag bestuurder
Airbags voor
Alarmsysteem klasse I
Anti blokkeer systeem
Startonderbreking
Stuurbekrachtiging
Zij-airbags voor
Overig
Boordcomputer
Nieuwe APK bij aflevering
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