> Technické údaje
Najeto:

11 823 km

Rok:

06 / 2020

Kategorie:

osobní a terénní

Typ:

sedan

Objem:

1968 cm3

Palivo:

nafta

Výkon:

110 kW

Barva:

modrá metalíza

Počet dveří:

5

Počet míst k
sezení:

5

Převodovka:

automatická převodovka

> Výbava
autorádio, bluetooth, palubní počítač, satelitní navigace, USB, ABS, aut. zabrzdění v kopci, automatické
parkování, brzdový asistent, centrální zamykání, deaktivace airbagu spolujezdce, EDS, hlídání jízdního pruhu,
isofix, parkovací asistent, parkovací kamera, parkovací senzory přední, parkovací senzory zadní, protiprokluzový
systém kol (ASR), senzor světel, senzor tlaku v pneumatikách, stabilizace podvozku (ESP), 7x airbag, ambientní
osvětlení interiéru, Android Auto, Apple CarPlay, asistent rozjezdu do kopce (HSA), digitální příjem rádia (DAB),
digitální přístrojový štít, elektronická ruční brzda, LED denní svícení, paměť nastavení sedadla řidiče, příprava
pro telefon, řazení pádly pod volantem, třízónová klimatizace, vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla, zadní
stěrač, zatmavená zadní skla, el. okna, senzor stěračů, 7 rychlostních stupňů, adaptivní tempomat, start-stop
systém, startování tlačítkem, tempomat, dělená zadní sedadla, el. seřiditelná sedadla, vyhřívaná sedadla, výškově
nastavitelná sedadla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, aut. klimatizace, bezdrátová nabíječka mobilních
telefonů, multifunkční volant, nastavitelný volant, posilovač řízení, potahy kůže, vyhřívaný volant, automaticky
zatmavovací zrcátka, el. zrcátka, litá kola, mlhovky, natáčecí světlomety, ostřikovače světlometů, přední světla
LED, regulace tuhosti podvozku, tažné zařízení, venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, zadní světla LED

> Historie a poznámky
Servisní kniha, Koupeno v CZ
Výbava: Adaptivní podvozek DCC, Infotainment Columbus 9,2' s navigací, Kola z lehké slitiny PERSEUS 18'
antrac., Třízonová klimatizace Climatronic, PARK ASSIST, CREW PROTECT ASSIST, KESSY s alarmem, SOUND
SYSTEM CANTON, Zadní stěrač AERO, LIGHT AND VIEW paket, head-up displej, virtuální pedál, atd..

> Prodejce:

AUTO KÁPL S.R.O.
Adresa: MALÉ NEPODŘICE 41, PÍSEK, 39701

Telefon: +420382201330
Mobilní telefon: +420730871444
E-mail: citroenselect@autokapl.cz
Web: http://www.dealer.citroen.cz/autokapl

Cena: 849 000 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.

