Citroen C5 2.0 Diesel

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Aangeboden door

Autobedrijf Bram van Gurp
Oranjeplaatweg 1a
4458 NM
bramenjanneke@outlook.com
0113-612290

Merk

Citroen

Model

C5

Uitvoering

2.0 Diesel

Prijs

€ 1.250

Bouwjaar

05-2004

Carrosserie

Stationwagen

Brandstof

Diesel

Kleur

Blauw

Kenteken

06-PD-NK

Kilometerstand

166.244 km

Transmissie

Handgeschakeld

Informatie:
Citroen C5 diesel uit 2004 met 166.244 km op de teller. Auto wordt
afgeleverd met nieuwe APK. Inruil mogelijk. Autobedrijf van Gurp,
Lewedorp 0113 - 61 22 90 / 06 - 50 45 57 00
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kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze site
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Opties:
Comfort & interieur
airco
climate control
elektr. buitenspiegels
elektr. ramen
radio
radio - cd
Exterieur
dakrailing
metallic
Veiligheid
ABS
airbag
centrale vergrendeling
cruise control
regensensor
startonderbreker
stuurbekrachtiging
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