> Technické údaje
Najeto:

4 700 km

Rok:

05 / 2021

Kategorie:

osobní a terénní

Typ:

SUV

Objem:

1598 cm3

Palivo:

benzin

Výkon:

133 kW

Barva:

bílá metalíza

Počet dveří:

5

Počet míst k
sezení:

5

Převodovka:

automatická převodovka

> Výbava
autorádio, bluetooth, hands free, palubní počítač, satelitní navigace, USB, 8x airbag, ABS, brzdový asistent,
centrál dálkový, deaktivace airbagu spolujezdce, denní svícení, hlídání jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu,
isofix, parkovací asistent, parkovací kamera, parkovací senzory přední, parkovací senzory zadní, protiprokluzový
systém kol (ASR), regulace rychlosti při jízdě ze svahu, senzor světel, senzor tlaku v pneumatikách, stabilizace
podvozku (ESP), Android Auto, Apple CarPlay, asistent jízdy v jízdním pruhu, asistent rozjezdu do kopce (HSA),
automatické přepínání dálkových světel, bezklíčové odemykání, bezklíčové startování, digitální přístrojový štít,
dotykové ovládání palubního počítače, elektronická ruční brzda, hlasové ovládání palubního počítače, LED denní
svícení, řazení pádly pod volantem, volba jízdního režimu, záruka, zatmavená zadní skla, el. okna, senzor stěračů,
vyhřívané přední sklo, 8 rychlostních stupňů, adaptivní tempomat, startování tlačítkem, tempomat, dělená zadní
sedadla, el. seřiditelná sedadla, vyhřívaná sedadla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, aut. klimatizace,
bezdrátová nabíječka mobilních telefonů, dvouzónová klimatizace, multifunkční volant, nastavitelný volant,
posilovač řízení, el. sklopná zrcátka, el. víko zavazadlového prostoru, el. zrcátka, litá kola, mlhovky, natáčecí
světlomety, přední světla LED, venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, imobilizér

> Historie a poznámky
Servisní kniha, První majitel, Koupeno v CZ
Výbava SHINE + indukční dobíjení tel, vyhřívané přední sklo, HF otevírání kufru, GripControl, vyhřívaná sedadla,
bílá NACRÉ. Vůz se nachází v programu Select Premium. 1. majitel, nové v CZ, nehavarováno, pravidelný servis,
serviska, 2x klíče. letní pneu.Údržba dle manuálu komplexně provedena, vše plně funkční, vůz bez závad. Zde víte
co bylo provedeno a co v dalším období je třeba dál servisovat stejně, jako když máte vůz od nového.

> Prodejce:

M SERVIS, S.R.O.
Adresa: KOTOJEDY 53, KROMĚŘÍŽ, 76701

Telefon: 573331444
Mobilní telefon: 731991212
E-mail: prodejvozu@mservis-citroen.cz
Web: http://www.dealer.citroen.cz/mservis-citroen

Cena: 799 000 Kč

> FOTOGALERIE MODELU

PROGRAM PREMIUM
PREMIUM - Vozidla v tomto programu jsou maximálně 2 roky stará a mají najeto do 60 000 km
Výhody pro zákazníky:
Záruka Citroën na 12 měsíců zdarma s možností prodloužení až na 60 měsíců
Asisteční služba Citroën k dispozici 24hodin denně
Ověření původu vozidla
Protokol o technickém stavu
Kontrola vozidla po 12 měsících nebo 10.000 km zdarma
Okamžitá testovací jízda
Výkup stávajícího vozidla protiúčtem
Zvýhodněné financování a pojištění

Tato část internetových stránek Citroën slouží zejména autorizovaným prodejcům Citroën v České
republice k prezentaci vozů značky Citroën určených k prodeji. Zřizovatel těchto internetových stránek
nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů uvedených v této části internetových
stránek. Odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů týkajících se daného vozidla uvedeného v
této části internetových stránek nese výhradně prodejce, jež je uveden v detailní specifikaci vozu
zvoleného uživatelem k prohlédnutí.

