Citroën C3 1.2 PureTech 110k S&S EAT6 Euro 6.2
FEEL
Cena: 365 400 Kč

Karoserie: hatchback

Najeto: 5 Km

Palivo: Benzín

Objem: 1199 ccm

Rok výroby: 2019

Výkon: 81 kW

V provozu od: 11/-0001

Počet dveří: 5

STK: 11/-0001

Počet míst: 5

Barva: červená metalíza

Země původu: CZ

Servisní knížka: ano

Výbava vozu
6 rychlostních stupňů
centrál dálkový
el. zrcátka
palubní počítač

8x airbag
centrální zamykání
klimatizace
posilovač řízení

ABS
denní svícení
nastavitelný volant
protiprokluzový
systém kol (ASR)
repro
stabilizace podvozku
tempomat
(ESP)
výškově nastavitelné
zadní stěrač
záruka
sedadlo řidiče

aut. převodovka
el. přední okna
otáčkoměr
přední světla LED
vyhřívaná zrcátka

Doplňující informace
Prodloužená značková záruka EssentialDrive na 5 let nebo 60 000 km, Využití úvěru CITROËN PRIVILEGE se
skutečnou výhodou ve formě slevy ve výši 10 000Kč vč. DPH, Příplatková výbava v ceně vozu: Červená
metalíza Rubi; Airbump; Paket Viditelnost; Zadní parkovací senzory; Connect rádio, Euro 6.2, Bezpečnostní
pásy vpředu s pyrotechnickým přepínačem a omezovačem tahu, 3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu,
Akustická a vizuální signalizace nezapnutí a rozepnutí bezpečnostního pásu, 2x výškově nastavitelné opěrky
hlavy vpředu, 3x opěrky hlavy vzadu, 2x bezpečností úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky, Automatické
zamykání dveří a zavazadlového prostoru za jízdy, Ukazatel vnější teploty, Coffee Brake Alert, Systém
rozpoznávání značek omezujících rychlost, Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách, Zadní světla s efektem 3D,
Osvětlení interiéru a zavazadlového prostoru, Čalounění Látka Mica šedá, Kryt zavazadlového prostoru,
Zásuvka 12V, Odkládací a úložné prostory v předních dveřích + centrálním panelu palubní desky, Sada pro
bezmontážní opravu defektu pneumatiky, Elektricky ovládaná okna předních, Manuálně ovládaná okna zadních
dveří, Ocelové disky kol Arrow 15", Přídavná denní světla s LED optikou, Varování před neúmyslným

opuštěním jízdního pruhu, Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce, Rádio RD6; AM/FM (4x repro); Hands
free Bluetooth®; konektor USB a audio zásuvka typu Jack, Pack Look - FEEL: přední a zadní nárazníky v barvě
karoserie; kliky dveří v barvě karoserie; kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě Černá Perla Nera; stojky
zpětných zrcátek v Černé barvě; lišty okenního rámu a sloupků B a C v černé barvě; ochranné lemy blatníků a
prahů karoserie; panel palubní desky v barvě Černá Onyx s rámečkem v barvě Šedá Mium

Informace o prodejci
C-KODECAR, spol. s r.o.
Nad Porubkou 2355
Ostrava - Poruba (průmysl. zóna), 70800
tel: 596 134 287
mobil: 739 521 903
e-mail: landiga@kodecar.cz

