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Citroën C4 Cactus
1.2 PureTech Shine | Navi | Privacyglass | PDC |
Bouwjaar:

2017 (12 januari 2017)

Massa:

940 kg

Max trekgewicht:

720 kg

Tellerstand:

66.503 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

NF-534-D

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

82 PK

€ 12.400,Exterieur
Extra getint glas

Lichtmetalen velgen 16"

16 Inch Lichtmetalen Velgen

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Buitenspiegels verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dakrails

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

LED dagrijverlichting

mistlampen voor

Parkeersensor achter

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Bluetooth telefoonvoorbereiding

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Radio

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Airco (automatisch)

Cruise control

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Buitentemperatuurmeter

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel

Regensensor

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Veiligheid
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

Deze keurige Citroën C4 Cactus is nieuw geleverd door Citroën dealer Dijkstra te Almere. Het onderhoud is volgens schema uitgevoerd.
Plaats voor vijf personen of genoeg plek voor uw aankopen bij de bouwmarkt, de veelzijdige Citroën C4 Cactus biedt het allemaal. Dit
ruimtewonder is van het bouwjaar 2017 en heeft 66.503 kilometer op de teller staan. Een krachtige motor zorgt voor de aandrijving van deze
SUV. In deze Citroën proﬁteert u onder andere ook van: 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, elektrisch bedienbare
ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Voor de belangrijkste functies van het geluidssysteem hoeft u uw blik niet van de weg te halen. De audiobediening bevindt zich op het stuur. Het
full map navigatiesysteem loodst u snel naar uw reisdoel. Nooit meer te warm of te koud. De automatische airconditioning zorgt altijd voor de
temperatuur die u kiest. Natuurlijk is een complete auto als deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze Citroën
heeft niet alleen een automatisch inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een regensensor en natuurlijk zijn er ook parkeersensoren
achter. Er is cruise control aan boord, voor veilige en zuinige kilometers. De uitrusting van deze auto is met verstelbaar stuur, boordcomputer,
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter behoorlijk compleet.
Deze Citroën is voorzien van verschillende intelligente veiligheidsvoorzieningen. Een noodstop maken doet u liever niet. Maar áls het nodig is,
geeft de Brake Assist maximale ondersteuning.
Er is ook een tellerrapport van Nationale Autopas, dat geeft u zekerheid over de kilometerstand van deze auto. Neem contact op en we regelen
een afspraak!

