> Technické údaje
Najeto:

5 km

Rok:

2022

Kategorie:

osobní a terénní

Typ:

hatchback

Objem:

1199 cm3

Palivo:

benzin

Výkon:

61 kW

Barva:

béžová metalíza

Počet dveří:

5

Počet míst k
sezení:

5

Převodovka:

manuální převodovka

> Výbava
výškově nastavitelné sedadlo řidiče

> Historie a poznámky
Servisní kniha, Koupeno v CZ
Uvedená cena je vč.DPH.Výbava YOU!+Písková barva SABLE.Telefon přímo na Vašeho prodejce pí.Šmídková:703
144 762.Cenová nabídka je informativní povahy a není právně závaznou nabídkou.Každý vůz je vybaven povinnou
výbavou v ceně 1.100,- Kč.Cena této výbavy není zahrnuta do ceny vozu. 2x výškově nastavitelné opěrky hlavy v
předu, 3x o,Bez Paketu Bi-Color,Elektricky ovládaná okna předních,Elektricky vyhřívaná a ovládaná vnější zpětná
zrcá,Kryt zavazadlového prostoru,Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě Černá Perl,Manuálně ovládaná okna
zadních dveří,Manuální klimatizace,Ocelové disky kol Arrow 15' - 185/65 R15,Panel palubní desky Černá ONYX,
dekor Šedá MIUM,Přední mlhové světlomety,Přední stěrače (rychlost stírání v závislosti na r,Přídavná denní
světla s LED optikou,Rádio RD6, AM/FM/DAB konektor USB,Sada pro bezdemontážní opravu defektu
pneumatiky,Specifický polep předních dveří - YOU!,Tempomat + omezovač rychlosti,Tónovaná boční
okna,Varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu,,Vnitřní zpětné zrcátko (den/noc),Výškově a podélně
nastavitelný volant,Výškově nastavitelné sedadlo řidiče,Zadní světla s efektem 3D,Čelní a boční airbagy řidiče a
spolujezdce, Hlavov,5let/ 60.000KM ZNAČKOVÁ ZÁRUKA ZDARMA ES. DRIVE,Akční sleva září,Sleva financování
Privilege 15

> Prodejce:

AUTO KÁPL S.R.O.
Adresa: MALÉ NEPODŘICE 41, PÍSEK, 39701
Telefon: +420382201323
Mobilní telefon: +420724503672
E-mail: prodej.citroen@autokapl.cz
Web: http://www.dealer.citroen.cz/autokapl

Cena: 350 001 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.

