> Technické údaje
Najeto:

68 207 km

Rok:

01 / 2017

Kategorie:

osobní a terénní

Typ:

MPV

Objem:

1997 cm3

Palivo:

nafta

Výkon:

110 kW

Barva:

červená metalíza

Počet dveří:

5

Počet míst k
sezení:

5

Převodovka:

automatická převodovka

> Výbava
AUX, bluetooth, Digitální přístrojový štít, Dotykové ovládání palubního počítače, originál autorádio, palubní
počítač, repro, satelitní navigace, USB, ABS, automatické parkování, bezklíčové startování a odemykání, centrál
dálkový, denní svícení, hlídání jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu, indikátor parkování, isofix, parkovací
kamera, protiprokluzový systém kol (ASR), senzor světel, stabilizace podvozku (ESP), asistent rozjezdu do kopce
(HSA), automatické přepínání dálkových světel, bezklíčové startování, elektronická ruční brzda, řazení pádly pod
volantem, el. okna, senzor stěračů, zadní stěrač, záruka, adaptivní tempomat, startování tlačítkem, dělená zadní
sedadla, sedadla s funkcí masáže - přední, vyhřívaná sedadla, pevná střecha, aut. klimatizace, dvouzónová
klimatizace, multifunkční volant, posilovač řízení, bi-xenonové světlomety, el. sklopná zrcátka, el. víko
zavazadlového prostoru, el. zrcátka, litá kola, natáčecí světlomety, venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka,
imobilizér

> Historie a poznámky
Servisní kniha, První majitel, Koupeno v D
První majitel, CITROEN CARLING DEALER VOZŮ CITROËN, možnost protiúčtu, CarGantie na 12 měsíců

> Prodejce:

CARLING AUTO
Adresa: HVIEZDOSLAVOVA 1308/51, BRNO, 62700
Telefon: 515900900
E-mail: prodej@carling.cz
Web: http://www.dealer.citroen.cz/carlingauto

Cena: 479 900 Kč

> FOTOGALERIE MODELU

PROGRAM CLASSIC
CLASSIC - Vozidla v tomto programu jsou maximálně 8 let stará a mají najeto do 150 000 km.
Výhody pro zákazníky:
Záruka Citroën na 12 měsíců zdarma s možností prodloužení až na 24 měsíců
Asistenční služba Citroën k dispozici 24 hodin denně
Ověření původu vozidla
Protokol o technickém stavu
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.

