1.6 VTi Klimatyzacja Manual - Gwarancja Raty
Zamiana

33 900 PLN

Marka

Citroën

Typ nadwozia

Auto miejskie

Rok produkcji

2011

Kolor

Brązowy

Pojemność skokowa

1598

Skrzynia

Manualna

Filtr cząstek stałych

Tak

Data pierwszej rejestracji

2011-08-29

Serwisowany w ASO

Tak

Liczba drzwi

Model

C4

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

133500

Finansowanie

Tak

Moc

120

Napęd

Na przednie koła

Kraj pochodzenia

Niemcy

Bezwypadkowy

Tak

Liczba miejsc

5

5

...
...
...

Radio

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Podłokietniki - przód

Podłokietniki - tył

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Czujnik deszczu

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Kontrola odległości z tyłu ...

Lusterka boczne ustawiane elek...

Wspomaganie ruszania pod gór...

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lampy przeciwmgielne

Oświetlenie drogi do domu

ABS

ESP

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

<b>CITROEN C4

Jak na wersję z 2011 roku - bardzo dobrze wyposażony, czysty i zadbany. Samochód jest w 100% sprawny, bezwypadkowy. Stan techniczny jest idealny, tak jak wizualny.
Wszystkie części (w tym płyny, klocki hamulcowe oraz filtry) były wymieniane na czas, dzięki czemu samochód jest przygotowany do jazdy i można nim wracać do domu
bez żadnych obaw. Samochód był regularnie serwisowany w ASO. C4 posiada dynamiczny silnik benzynowy o pojemności 1.6 litra i mocy 120KM, który idealnie
współpracuje z manualną skrzynią biegów. Silnik jest suchy i bez wycieków. Wnętrze auta jest zadbane. Opony są w bardzo dobrym stanie.
Rok produkcji: 2011
Przebieg: 133.000km
Udokumentowany, potwierdzony pełną historią przeglądów.
Manualna, 5-stopniowa skrzynia biegów, z możliwością ręcznej zmiany przełożeń.
Więcej informacji:
Adam - tel. 666-608-065
Dane techniczne:
Liczba miejsc: 5
Liczba drzwi: 4/5 drzwi
Zużycie paliwa. średnie: 6,9 l/100 km
Zużycie paliwa. miasto: 8,9 l/100 km
Zużycie paliwa. trasa: 5,4 l/100 km
Kolor: Brązowy Metalik
Wnętrze: Materiałowe
Wyposażenie:</b>
o <b>ABS + BAS + EBD</b>
o <b>Alarm</b>
o <b>Automatyczna blokada zamków po ruszeniu</b>
o <b>Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania</b>
o <b>Automatycznie włączane światła mijania</b>
o <b>Automatycznie włączane wycieraczki przednie</b>
o <b>ESP + ASR + wspomaganie ruszania na wzniesieniu + Inteligentny System Kontroli Trakcji</b>
o <b>Mocowania Isofix (dwa) na tylnych siedzeniach</b>

o <b>Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi (przód) i ogranicznikami napięcia (tył)</b>
o <b>Poduszka powietrzna kierowcy</b>
o <b>Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia</b>
o <b>Poduszki powietrzne boczne</b>
o <b>Poduszki powietrzne kurtynowe</b>
o <b>Programowany regulator / ogranicznik prędkości</b>
o <b>Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów</b>
o <b>Radar parkowania tyłem</b>
o <b>Reflektory ze światłami do jazdy dziennej</b>
o <b>Włącznik zamka centralnego na desce rozdzielczej</b>
o <b>Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość</b>
o <b>Dodatkowe oświetlenie w lusterkach bocznych</b>
o <b>Dywaniki przednie i tylne</b>
o <b>Filtr przeciwpyłkowy</b>
o <b>Fotel kierowcy regulowany na wysokość</b>
o <b>Fotel pasażera regulowany na wysokość</b>
o <b>Gniazdo 12V dla pasażerów 2 rzędu</b>
o <b>Gniazdo 12V w bagażniku</b>
o <b>Kanapa tylna dzielona 60/30 ze składanym oparciem i 3 zagłówkami</b>
o <b>Kieszenie w oparciach foteli przednich</b>
o <b>Kierownica skórzana</b>
o <b>Klimatyzacja automatyczna z funkcją REST</b>
o <b>Kolumna kierownicy regulowana dwuosiowo</b>
o <b>Komputer pokładowy</b>
o <b>Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane</b>
o <b>Lusterko wsteczne elektrochromatyczne</b>
o <b>Nakładki progowe z przodu</b>
o <b>Oświetlenie przestrzeni pod nogami kierowcy i pasażera</b>
o <b>Pilot zamka centralnego z funkcją oddzielnego otwierania klapy bagażnika</b>
o <b>Podłokietnik środkowy przedni</b>
o <b>Podłokietnik środkowy tylny z otworem na narty</b>
o <b>Reflektory z funkcją "Follow me home"</b>
o <b>Schowek otwarty w konsoli środkowej</b>
o <b>Schowek po stronie pasażera podświetlany</b>
o <b>Schowki w drzwiach przednich i tylnych</b>
o <b>Schowki pod siedzeniami przednimi</b>
o <b>Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów oraz uchwyt hamulca ręcznego</b>
o <b>Szyby sterowane elektrycznie, sekwencyjne z blokadą antyprzytrzaskową</b>
o <b>Wskaźnik zmiany biegów</b>
o <b>Wspomaganie kierownicy </b>
o <b>Zamek centralny sterowany pilotem</b>
o <b>Zapalniczka + popielniczka</b>
o <b>Zestaw zegarów z funkcją regulacji odcienia tła wskaźników</b>
o <b>Radio CD MP3 ze sterowaniem z kolumny kierownicy i z gniazdem jack</b>
o <b>Radio z bitunerem + antena ukryta w tylnej szybie</b>
o <b>Klamki zewnętrzne drzwi i bagażnika lakierowane</b>
o <b>Lakierowane osłony lusterek bocznych</b>
o <b>Listwa chromowana na zderzaku tylnym</b>
o <b>Listwy boczne lakierowane ze wstawkami chromowanymi</b>
o <b>Obręcze kół ze stopów lekkich 16"
i wiele innych...
Więcej informacji:
Adam - tel. 666-608-065
Na życzenie Klienta istnieje możliwość zamówienia wyceny rzeczoznawcy.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU - ZAMIANY.
Umożliwiamy Naszym klientom kompleksowe sprawdzenie samochodu
przed zakupem w dowolnie wybranej Stacji Kontroli Pojazdów lub Autoryzowanym Serwisie.</b>
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 6, liczba miejsc: 5, tapicerka: tkanina, kraj pochodzenia: Niemcy, status sprowadzonego: dorejestracji_oplacony
Numer oferty: VER17G3FB

