CITROËN C4 CACTUS
BLUEHDI 100PK AIRDREAM BUSINESS NAVIGATIE BLUETOOT

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 9 245

DAVO Leidschendam
Veurse Achterweg 22
2264 SG LEIDSCHENDAM

* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie Leeuwekeur Comfort (6 Maand)

070 8502400

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 96047 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Zwart
Garantie : Leeuwekeur Comfort
Din vermogen : 99 ch
Registratiedatum : 09/2015

Silhouette : Hatchback
Aantal zitplaatsen : 5
Brandstof : Diesel
Belasting : 14 %
CO2 : 82 g/km
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UITRUSTING

COMFORT
achteruitrijcamera
airco
automatische airconditioning
climate control
cruise control
cruise control met snelheidsregelaar
parkeersensoren achter
variable elektrische stuurbekrachtiging
EXTERIEUR
15'' wielen met wieldop ''clip''
automatisch inschakelende ruitenwissers
buitenspiegels noir brillant
deurgrepen in carrosseriekleur
elektrisch verstelbare buitenspiegels
extra getint glas achter
geblindeerde ruiten achter
inklapbare buitenspiegels
magic wash ruitenwissers
ruitenwisser achter
uitzetramen achter
verwarmbare buitenspiegels

7'' touchscreen tablet met grafisch weergave
''cubik''
bluetooth
bluetooth carkit
bluetooth verbinding
boordcomputer
chrome satin afwerking rijhulpbediening onder
7'' touchscreen tablet
connecting box met bluetooth
navigatie
navigatie geïntegreerd in 7'' touchscreen
tablet
radio met usb en 3mm jack aansluiting en
streaming audio
usb aansluiting
VEILIGHEID
airbag bestuurder
airbag in roof passagier (uitschakelbaar)
bas (brake assist system)
esp (electronic stability program)
vijf drie-puntsgordels
zij- en gordijnairbags
ANDERE

5 versnellingen
6 luidsprekers
bekerhouder tussen voorstoelen
7'' touch screen
buitentemperatuurmeter
12 volt aansluiting vóór
deurband interieur voorportieren met chrome
airbump® black
satin accenten
asr (anti slipregeling)
isofix-bevestigingspunten op buitenste
automatische inschakelende verlichting
zitplaatsen achterbank
aviation type handrem
neerklapbare rugleuning achterbank
bekerhouder vóór in middenconsole
regensensor
dakdragers noir brillant
stof mica grey bekleding
dashboard en deurpaneel met stone grey
two-tone lederen stuurwiel met chrome satin accenten
inleg
deurvakken achterportieren geschikt voor 1,5
liter fles
MULTIMEDIA
deurvakken bovenzijde achterportieren
2e usb aansluiting
...
INTERIEUR

