Citroën C4 Aircross 1.6i Collection
€ 12.900,Jaar: 2014

Transmissie: Hand

Conditie: Zo goed als nieuw

KM. stand: 87.000

Deuren: 5

Voorraad: Op voorraad

Brandstof: Benzine

Zitplaatsen: 5

Type prijs: Rijklaar

Vermogen: 117 PK

Kleur: Wit

Garantie: BOVAG Garantie
(12 Maanden)

Scan deze QR code met de camera op uw telefoon en bekijk direct
alle informatie over deze auto, of vraag online direct een offerte aan.
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Overzicht
De C4 Aircross is een ruime en stoere SUV waar u mee gezien mag worden! De 18”
lichtmetalen velgen en witte parelmoer kleur maken de auto helemaal af. Met de 1.6i benzine
motor rijdt u vlot in het verkeer mee en met 117 pk heeft u een fijn vermogen tot uw
beschikking. Deze auto hebben wij eerder geleverd aan een van onze klanten in 2019 en sinds
die tijd altijd in onderhoud gehad, wij hebben dus een volledige historie en 2 sleutels
beschikbaar voor u als nieuwe eigenaar van dit prachtige voertuig. Wij werken met heldere all-in
prijzen, zonder kleine lettertjes. Koopt u een auto bij ons dan bent u verzekerd van de
onderstaande zekerheden, inbegrepen in de prijs die aangeboden wordt; Inclusief een nieuwe
onderhoudsbeurt volgens het schema van de fabrikant Inclusief een nieuwe APK Inclusief
herstellen geconstateerde defecten tijdens bovenstaande controles Inclusief een professionele
reiniging van het interieur en exterieur Minimaal een halve tank brandstof in de tank Is de prijs
van de auto boven de € 4.500,- dan ontvangt u naast bovenstaande zekerheden ook nog eens;
12 maanden BOVAG garantie 12 maanden pechhulp in Nederland en Europa inclusief thuis
hulp voor de deur. (Deze pechhhulp verlengen wij gratis voor u als u terug komt voor het
onderhoud van de auto) Wij zijn u graag van dienst en ons streven is 100% klanten
tevredenheid en een langdurige relatie met u op te bouwen. Daarvoor hebben wij de volgende
sterke punten; Sterk in elk merk! Specialist in Citroën en Peugeot (PCA merkspecialist) Gratis
haal en breng service in de regio bij onderhoud of reparatie Gratis pechhulp in Nederland,
Europa en thuis voor de deur na aankoop van een auto en na een onderhoudsbeurt (jaarlijks)
Vervangend vervoer mogelijk bij reparatie of onderhoud Unieke zoek – en lever service van uw
droomauto als deze niet in onze voorraad staat Leasing en financiering via onafhankelijke
partners voor de beste voorwaarden Heldere all-in prijzen voor zowel het onderhoud als de
aankoop van uw auto Al ruim 75 jaar de specialist in de regio Zierikzee op het eiland SchouwenDuiveland, Zeeland voor uw auto(‘s)
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Inbegrepen opties
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
ABS
USB
Bluetooth
Cruise control
ESP
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Bandenspanningscontrole
Elektrisch bediende ramen voor
Parkeersensoren achter
Half lederen bekleding
Elektrische bediende buitenspiegels
Zij arbags
Audio bluetooth systeem
Navigatiesysteem
Stuurbekrachtiging
Elektronische remkrachtverdeling
Geïntegreerde fabrieksradio
Getint glas
Brake assist systeem
Lichtmetalen velgen
Automatische verlichting
Mistlampen voor en achter
LED dagrijverlichting
Premium audio installatie
Achterbank in delen neerklapbaar
Airbags voor
Regensensor
Climate control airco
Alarm klasse 1 (startblokkering)
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Contact
Adres: Oudeweg 1, Zierikzee, 4301 TC Telefoon: +31111414951 Whatsapp: +31682311282
E-mail: info@autogoedbloed.nl
Klik op de gegevens om direct te bellen, e-mailen of te navigeren naar ons bedrijf.
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