20 190

225.43 EUR/mēn.

EUR

Mēneša maksājums

Cenā iekļauts PVN 21%

Citroen C3 Feel Pack

Odometra rādījums:
Pirmās reģ.datums:
Ātrumkārba:
Degviela:
Motors:
Šasijas numurs:

Krāsa:
Virsbūves tips:
Tehniskā apskate:
Piedziņa:
Jauda:
Akta numurs:

1 km
19.11.2021
Mehānika
Benzīns
1.2 PureTech
Benzīna dzinējs

Pelēks met. (Gris Artense )
Hečbeks
19.11.2023
Priekša
61kw / 83 zs

Aprīkojums

Iekļauts:
-Reģistrācija CSDD
-Signalizācija
-Drošības komplekts
Komplektācija:
ABS bremzes, palīdzība ārkārtas bremzēšanā un elektroniskais bremzēšanas spēka sadalītājs
ESP elektroniskā stabilitātes kontrole
Mainīgas darbības intensitātes stūres pastiprinātājs
Imobilaizers
Borta dators
Riepu spiediena uzraudzības sistēma
Palīgsistēma vadītāja uzmanības noturēšanai
Vadītāja un pasažiera drošības spilveni
Sānu drošības spilveni, aizkara tipa drošības spilveni
Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
Apsildāms aizmugurējais logs, stikla tīrītājs un apskalotājs
Elektriski vadāmi priekšējie logi
Automātiskie dienas gaitas lukturi
Apsildāmas priekšējās sēdvietas
Aizmugurējās 3 punktu drošības jostas
Pelēks priekšējā paneļa dizains
Metāliska krāsa
Galvas balsti, visas sēdvietas
1/3-2/3 aizmugurējās nolokāmās sēdvietu atzveltnes
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Isofix bērnu sēdeklīša stiprinājumi
Riepu remonta komplekts
Bezmaksas Citroën palīdzības pakalpojumi, derīgi garantijas laikā
LED dienas gaitas lukturi,
RD6 radio ekrāns C, 4 skandas, Bluetooth, USB
Apsildāmi elektriski vadāmi ārējie atpakaļskata spoguļi
Centralizētā aizslēgšana no attāluma, automātiskā aizslēgšanās (sākot no 10 km/h)
Vadītāja sēdvietas augstuma regulēšana
Virsbūves krāsas durvju rokturi un ārējie atpakaļskata spoguļi
Automātiskā klimata kontrole
7 collu skārienekrāns dažādu funkciju pārvaldīšanai
Apple CarPlay
Android Auto
Airbump MELNS, aplis jumta krāsā
Miglas lukturi
Elektriski nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi
16 collu alumīnija diski
Noir Onyx jumts, spoguļu ietvari
Ādas apdares Multi-funkciju stūre
Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori
Lietus sensors, automātiskā lukturu pārslēgšana
Vispārējā salona apdare Techwood
Blanc Opal jumts, spoguļu ietvari
Baltā krāsu kombinācija
Atpakaļskata kamera
Citroën Connect Box
Piedāvājam:
-Izdevīga līzinga noformēša uz vietas.
-Bezmaksas finansēšanas iespēju pārbaude.
-Vecā automašīna var kalpot kā daļa no samaksas.
-Nodrošinam garantijas un pēc garantijas apkopes.
-Konsultējam par automašīnas iegādes procesiem.
-Labākais kasko apdrošināšanas piedāvājums.
Veikt bezmaksas testa braucienu un apskatīt Citroën automašīnas varat Rīgā SIA Karlo Conversion salonā,
Mežciemā, Vecā Biķernieku ielā 3.
Laipni aicināti!

Kontaktinformācija:
Jānis Pumpurs
Korporatīvo klientu projektu vadītājs
Rīga, Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale
Tel.: +37126011160
janis.pumpurs@karlomotors.lv
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Kārlis Mošenkovs
Jaunu automašīnu reģionālais tirdzniecības konsultants
Rīga, Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale
Tel.: +37126566407
karlis.mosenkovs@karlomotors.lv
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