Citroën C5 2.0-16V Ligne Prestige | Trekhaak | Winterbanden 2002

Deze dealer onderhouden Citroen C5 Break wordt geleverd met een nieuwe APK en een set

Kenteken

21JLFB

Merk

Citroën

Model

C5 Break

dakrailing, warmtewerend glas, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels,

Type

2.0-16V Ligne Prestige | Trekhaak | Winterband

in delen neerklapbare achterbank en armsteun voorin zijn aan boord. Met de ingebouwde airconditioning

Carrosserie

Stationwagon

Aantal deuren

5

Kilometerstand

267667

parkeren en voorkomen schade aan de auto. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de

Brandstof

Benzine

cruise control. Natuurlijk behoren in hoogte verstelbaar stuur, boordcomputer, centrale

Transmissie

Automaat

winterbanden.Dit betreft een meeneemprijs zonder garantie.Stijlvolle vormgeving en comfortabele luxe,
dat hoort ook bij Franse auto&rsquo;s van deze generatie. Deze Citro&euml;n C5 Break is van het
bouwjaar 2002 en heeft 267667 kilometer op de teller staan. Ook 15 inch lichtmetalen velgen, aluminium

zit u altijd ontspannen achter het stuur. In de regen hoeft u niet langer zelf de ruitenwissers in te
schakelen. De regensensor zorgt ervoor dat de ruitenwissers altijd op de juiste snelheid werken.
Parkeersensoren zijn een waardevolle toevoeging aan deze auto. De sensoren waarschuwen tijdens het

deurvergrendeling met afstandsbediening en bagage afdekhoes ook tot de uitrusting van deze complete

Aantal versnellingen

auto. De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Met het bijgeleverde

Basiskleur

blauw

te vertellen over deze auto, maar dan moet u hem ook zelf ervaren. U bent van harte welkom om hem te

Laksoort

metallic

bekijken en om een proefrit te maken. Hij zorgt voor een ontspannen rijervaring, deze Citro&euml;n C5

Bouwjaar

2002

max. Trekgewicht

1500

tellerrapport van Nationale Autopas weet u dat de kilometerstand van deze auto zuiver is. Er is nog meer

Break. Het is een auto uit 2002. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer
15 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, warmtewerend glas, elektrisch bedienbare ramen

Massa

1349

maakt niet uit hoe warm het buiten is, want met de airconditioning bepaalt u zelf de binnentemperatuur.

Aantal cilinders

4

De automatische ruitenwissers schakelen zichzelf automatisch in en uit en houden de voorruit schoon.

Cilinder inhoud

1997

Vermogen KW

100

Vermogen PK

136

bagage afdekhoes. De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. De

Aantal zitplaatsen

5

kilometerstand van deze auto klopt, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas.

Interieurkleur

Donker grijs

Bekleding

Stof

NAP label

n

wordt op naam overgeschreven en tevens heeft de auto een pre inspectie en vloeistof controle gehad.

Onderhoudsboekjes

ja

Onderhoud en aanvullende garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aanWij rekenen

100% onderhouden

Ja

Prijs

€ 1950

voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels, in delen neerklapbare achterbank en armsteun voorin. Het

Met de hulp van de parkeersensoren kost inparkeren en uitparkeren u geen enkele moeite. Cruise
control verlaagt de brandstofkosten en verhoogt het rijcomfort. U bent in deze Citro&euml;n ook voorzien
van in hoogte verstelbaar stuur, boordcomputer, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en

Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Bel of mail ons nu voor een proefrit.

Van harte welkom bij Autohuis de Poort! De prijs voor deze auto is inclusief een geldige APK. De auto

&euro; 95,00 afleverkosten, deze kosten zitten al verwerkt in de prijs van de auto. Informeer hiernaar bij
de verkoopadviseur.OPENINGSTIJDEN: 9.00 UUR TOT 17:00 uur. Zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur.
Voor informatie , Autohuis de Poort Woudenberg, Europaweg 2, 3931 NJ, telefoonnummer
033-2472791. verkoop@autohuisdepoort.nlAlle moeite is genomen om de informatie op internet zo
nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Afdrukdatum:
Vertrouw daarom
16/07/2020 17:37
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