> Technické údaje
Najeto:

0 km

Rok:

2022

Kategorie:

osobní a terénní

Typ:

kombi

Objem:

1499 cm3

Palivo:

nafta

Výkon:

96 kW

Barva:

tmavě šedá metalíza

Počet dveří:

5

Počet míst k
sezení:

5

Převodovka:

automatická převodovka

> Výbava
autorádio, bluetooth, hands free, palubní počítač, USB, 6x airbag, ABS, airbag řidiče, aut. aktivace výstražných
světlometů, centrál dálkový, centrální zamykání, deaktivace airbagu spolujezdce, hlídání jízdního pruhu, isofix,
nouzové brzdění (PEBS), parkovací asistent, protiprokluzový systém kol (ASR), senzor světel, senzor tlaku v
pneumatikách, sledování únavy řidiče, stabilizace podvozku (ESP), asistent rozjezdu do kopce (HSA), automatické
přepínání dálkových světel, digitální příjem rádia (DAB), LED denní svícení, přední pohon, ukazatel rychlostního
limitu (SLIF), zadní stěrač, záruka, el. přední okna, senzor stěračů, tónovaná skla, 8 rychlostních stupňů, plní
'EURO VI', start-stop systém, tempomat, dělená zadní sedadla, polohovací sedadla, výškově nastavitelné sedadlo
řidiče, výsuvné opěrky hlav, klimatizace, multifunkční volant, nastavitelný volant, posilovač řízení, el. zrcátka,
mlhovky, venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, imobilizér

> Historie a poznámky
Servisní kniha, Koupeno v CZ
Nadstandardní výbava: kožený volant, automatická klimatizace dvouzónová s nezávislou regulací pro levou a
pravou stranu, CITROËN Connect Rádio FM/DAB (digitální rádio) - Dotykový 8" displej + konektor USB, Hands
free, Bluetooth, Apple Car Play/Android Auto, Mirror Screen (Mirror Screen vyžaduje kompatibilní telefon a
aplikace, Android Auto k dispozici dle dostupnosti aplikace v Google Play v ČR), metalický lak Cena platí při
financování Citroën úvěr při využití bonusu Privilege -15.000,-

> Prodejce:

ALGON PLUS - AUTO, a.s.
Adresa: Jateční 8, Plzeň, 31200
Telefon: 603360580
Mobilní telefon: 603360580
E-mail: richard.casa@algon.cz
Web: http://www.dealer.citroen.cz/algon-plzen

Cena: 763 500 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.

