Klaver Autogroep
Berenkoog 2, 1822 BJ Alkmaar

Citroen C4
1.6 VTi Ligne Bns

Specificaties

Op deze auto krijgt u 6 maanden BOVAG Garantie op

Prijs:

€ 8.250,-

BTW/marge:

marge

Bouwjaar:

03-2011

Kilometerstand:

158.055 km

Kenteken:

90-PNR-6

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1180 kg

Motor:

1598 cc, 88 kW

Kleur:

Blauw

Lak soort:

metallic

Bekleding:

stof

onder meer verborgen gebreken. Neem voor de
garantievoorwaarden contact met ons op.

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Centrale deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen,
Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensorarmsteun voor, ASR,
audio-navigatie full map, automatische airco, bestuurdersairbag, binnensp. aut. dimmend, Bluetooth telefoonvoorb., buitensp.
elekt. inklapb., buitensp. elektr. + verw., c.deurv. met afst.bed., chroom delen ext., dimlichten aut., EBD, elek.ramen voor en
achter, ESP, extra getint glas, hill hold functie, hoofd airbag(s) a., hoofd airbag(s) v., led. stuurw+versn. pook, lendesteunen
(verstelb.), mistlampen v. adaptief, multifunctioneel stuur, passagiersairbag, regensensor, startblokkering, stoelen in hoogte
verst., verstelbaar stuur, zij airbag(s) v.

Opmerkingen
Deze nette C4 hebben wij door inruil verkregen. De auto is goed onderhouden en is voorzien van een trekhaak.
Ervaar deze auto tijdens een uitgebreide proefrit.
Wij verwelkomen u graag op de Berenkoog 2, te Alkmaar.
De prijs van deze auto is inclusief het service pakket twv 495 euro. Hierin zijn de volgende zekerheden inbegrepen:
•Voldoet aan de 40 punten checklist;
•Minimaal 11 maanden APK-keuring;
•6 maanden Bovag garantie;

•14 dagen / 750 km omruilgarantie;
•Inclusief de kosten voor het tenaamstellen.
•Professionele reiniging
Optioneel kunt u kiezen voor:
•Een afleverbeurt voor 250 euro;
•12 maanden Bovag garantie voor 350 euro;
•Of 24 maanden Bovag garantie voor 800 euro;
•12 maanden hulp bij pech onderweg in Europa voor 64 euro;
•Waxguard lakpantser met 3 jaar glans garantie voor 250 euro;
•Volle tank brandstof tegen kostprijs.
Voor een goede auto bent u bij Klaver altijd aan het juiste adres, al ruim 80 jaar. Onze merken zijn Citroën, DS en James
Autoservice. Zakelijke en privé leasen kan bij ons eigen Klaver Lease. En in het geval van schade hebben wij ons eigen
Autoschade Herstel Roos Alkmaar.
Kortom: Klaver, een garage die het snapt.

Deze auto is door u geselecteerd op www.klaverautogroep.nl

Tel: 072 5208898, Fax: 072 5111945

Voor meer informatie en een proefrit: Klaver Autogroep, Berenkoog 2, 1822 BJ Alkmaar

E-mail: verkoop@klaverautogroep.nl

