> Technické údaje
Najeto:

7 km

Rok:

2022

Kategorie:

osobní a terénní

Typ:

MPV

Objem:

1998 cm3

Palivo:

nafta

Výkon:

120 kW

Barva:

šedá

Počet dveří:

5

Počet míst k
sezení:

7

Převodovka:

automatická převodovka

> Výbava
autorádio, AUX, bluetooth, hands free, palubní počítač, paměťová karta, satelitní navigace, USB, 12x airbag, ABS,
aut. aktivace výstražných světlometů, aut. zabrzdění v kopci, centrál dálkový, centrální zamykání, deaktivace
airbagu spolujezdce, denní svícení, hlídání mrtvého úhlu, isofix, nouzové brzdění (PEBS), parkovací kamera,
parkovací senzory přední, parkovací senzory zadní, protiprokluzový systém kol (ASR), senzor světel, senzor tlaku
v pneumatikách, stabilizace podvozku (ESP), digitální příjem rádia (DAB), digitální přístrojový štít, dotykové
ovládání palubního počítače, elektronická ruční brzda, hlasové ovládání palubního počítače, kožené čalounění,
LED denní svícení, řazení pádly pod volantem, volba jízdního režimu, zadní stěrač, el. okna, senzor stěračů, el.
startér, start-stop systém, startování tlačítkem, tempomat, dělená zadní sedadla, vyhřívaná sedadla, výškově
nastavitelné sedadlo řidiče, aut. klimatizace, dvouzónová klimatizace, multifunkční volant, nastavitelný volant,
posilovač řízení, automaticky zatmavovací zrcátka, el. sklopná zrcátka, el. zrcátka, litá kola, mlhovky, venkovní
teploměr, vyhřívaná zrcátka, imobilizér

> Historie a poznámky
Servisní kniha, Koupeno v CZ
Využijte aktuální nabídky financování, včetně financování Citroen Privilege s bonusem 10000,-\\\\\\\\nO sestavení
nejvýhodnějšího pojištění se také postaráme.\\\\\\\\nBonus za starý vůz 20000,-\\\\\\\\nPro více informací volejte : p.
Pecka 605800800

> Prodejce:

AUTA MOTOL, S.R.O.
Adresa: Za Opravnou 1, PRAHA 5 - STODŮLKY,
15000
Telefon: 605800800

Mobilní telefon: 605800800
E-mail: pecka@autamotol.cz
Web: http://www.dealer.citroen.cz/praha

Cena: 830 000 Kč

> FOTOGALERIE MODELU

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.

