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KENTEKENGEGEVENS
SIGNALEMENT

Merk CITROEN
Model 2 CV 6 SPECIAL S6
Kleur blauw
Brandstof benzine
Classificatie personenauto
Carrosserie sedan
Aantal deuren 4
Aantal wielen 4
Versnellingsbak
BPM € 0

REGISTRATIE

Datum eerste toelating 12 september 1986
Datum eerste tenaamstelling 12 september 1986
Datum laatste tenaamstelling 26 januari 2016
Soort eigenaar Particulier
Volgnummer eigenaar 3

APK

APK vervaldatum 4 oktober 2000

MOTOR

Motorcode A06/664
Aantal cilinders 2
Cilinderinhoud 602 cc
Vermogen 20 kW (27 pk)

MILIEU

Roetuitstoot  mg/km
Energielabel -
Roetfilter nee

GEWICHTEN

Massa leeg 560 kg
Maximum toelaatbare massa 930 kg
Aanhangermassa geremd 400 kg
Aanhangermassa ongeremd 280 kg
Wielbasis 2,40 m
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EIGENAAR HISTORIE
1. Verkoop nieuw voertuig

Registratie datum 12 september 1986
Volgnummer eigenaar 1
Soort eigenaar Particulier
Dagen in bezit 6622

2. In bedrijfsvoorraad

Registratie datum 29 oktober 2004
Volgnummer eigenaar 1
Soort eigenaar Autobedrijf
Dagen in bezit 3133

3. Verkoop

Registratie datum 28 mei 2013
Volgnummer eigenaar 2
Soort eigenaar Particulier
Dagen in bezit 973

4. Verkoop

Registratie datum 26 januari 2016
Volgnummer eigenaar 3
Soort eigenaar Particulier
Dagen in bezit 30
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SPECIFICATIES
ALGEMEEN

laatste nieuwprijs € 5.241
afleveringskosten n.v.t.
wegenbelasting/3mnd € 34 - € 39
carrosserie 4-deurs, sedan
transmissie 4 v., handgeschakeld
brandstof benzine
algemene garantie 1 jaar, onbeperkt
carrosserie garantie 1 jaar
introductie  1970
eind  1987
CO2-uitstoot - g/km
energielabel -

MOTOR

cilinders 2, boxer
kleppen per cilinder 2
cilinderinhoud 602 cc
boring x slag 74,0 x 70,0 mm
compressieverhouding 8,5 :1
max. vermogen 21 kW (29 pk)
 5750 tpm
max. koppel 38 Nm
 3500 tpm
brandstofsysteem carburateur
klepbediening ohc
turbo nee
katalysator nee

ONDERSTEL

aandrijving voor
wielophanging voor onafh., McPherson
wielophanging achter onafhankelijk
vering voor schroefveren
vering achter schroefveren
stabilisator voor nee
stabilisator achter nee
remmen voor schijven
remmen achter trommels
bandenmaat voor 125SR15
bandenmaat achter 125SR15
draaicirkel 10,7 m

VEILIGHEID

botsproef resultaat niet getest

PRESTATIES

topsnelheid 115 km/h
acceleratie 0-100 km/h 35,0 s
verbruik binnen beb. kom - l/100km

1 op -
verbruik buiten beb. kom - l/100km

1 op -
verbruik gemiddeld - l/100km

1 op -
CO2-uitstoot - g/km
energielabel -

GEWICHTEN

massa leeg 560 kg
max. toelaatbare massa 930 kg
max. laadvermogen 370 kg
max. aanhangermassa geremd 400 kg
max. aanhangermassa ongeremd 280 kg
max. kogeldruk - kg
max. dakbelasting 30 kg

INHOUDEN

inhoud 220 l
brandstoftank 25 l

EXTERIEURMATEN

lengte 3830 mm
breedte 1480 mm
hoogte 1600 mm
wielbasis 2400 mm
spoorbreedte voor 1260 mm
spoorbreedte achter 1260 mm

INTERIEURMATEN

afstand rugleuning/pedalen -
hoofdruimte voor -
lengte rugleuning voor -
lengte zitting voor -
instaphoogte voor -
interieurbreedte voor -
afstand rugleuning voor/achter -
gem. afstand rugleuning voor/achter -
hoofdruimte achter -
lengte rugleuning achter -
lengte zitting achter -
hoogte zitting achter -
interieurbreedte achter -
afstand rugleuning 2e/3e zitrij -
hoofdruimte 3e zitrij -
lengte rugleuning 3e zitrij -
lengte zitting 3e zitrij -
hoogte zitting 3e zitrij -
interieurbreedte 3e zitrij -
hoogte tildrempel -
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UITRUSTING
VEILIGHEID

ABS -
remkrachtverdeling -
remassistent -
noodremassistentie -
precrash remsysteem -
stabiliteitsregeling -
tractiecontrole -
sperdifferentieel -
airbag bestuurder -
airbag passagier -

COMFORT

centrale deurvergrendeling -
keyless entry/start -
elektrische ramen -
stuurbekrachtiging -
cruise control -
airconditioning -
links/rechts gesch. temperatuurreg. -
parkeersensoren -
achteruitrijcamera -

INTERIEUR

hoogteverstelling stoel -
lendensteun stoel -
elektrische stoelverstelling -
verwarmde zitplaatsen -
sportstoelen -
met leer bekleed stuur -
verstelbaar stuur -
verwarmd stuurwiel -
leren bekleding -
hoofdsteunen achter -
neerklapbare achterbank -
verschuifbare achterbank -
middenarmsteun -
automatisch dimmende binnenspiegel -
leeslampje(s) -
verlichte make-up spiegel -
regelbare dashboardverlichting -
toerenteller -
dagteller -
koelwatertemperatuurmeter -
buitentemperatuurmeter -
boardcomputer -
audioinstallatie -
digitale radio (DAB) -

EXTERIEUR

interval ruitenwisser(s) -
lichtmetalen velgen -
schuif/kanteldak -
panoramadak -
dakrails -
metallic lak -
meegespoten bumpers -
getint glas -
privacy glas achter -
elektrische spiegels -
inklapbare buitenspiegels -
automatisch dimmende buitenspiegels -
richtingaanwijzer in buitenspiegels -
mistlampen voor -
automatisch inschakelende verlichting -
xenon koplampen -
led koplampen -
led verlichting achter -
dagrijverlichting -
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MEDIA
EXTERIEUR

INTERIEUR
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ALTERNATIEVEN
Onderstaande auto's zijn afgelopen maand het meest vergeleken met de Citroen 2CV door bezoekers van de AutoWeek-website.

Citroen AX

3-deurs,hatchback
1991-1996

Citroen C3

5-deurs,hatchback
2013-...

Citroen C1

5-deurs,hatchback
2014-...
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PRIJZEN/KOSTEN
NIEUWPRIJZEN

nieuwprijs 1987 € 5.082
nieuwprijs 1986 € 4.987
nieuwprijs 1985 € 4.842
nieuwprijs 1984 -
nieuwprijs 1983 -
nieuwprijs 1982 -
nieuwprijs 1981 -
nieuwprijs 1980 -
nieuwprijs 1979 -
nieuwprijs 1978 -

OCCASIONPRIJZEN

GEBRUIKSGEGEVENS

Kilometerstand 0 km
Kilometers per jaar 0 km
Gebruiksperiode  jaar
Provincie
Accessoires 0
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ONDERHOUDSGEGEVENS
KOSTEN

APK € 19,00
Accu € 87,00
Accu Check
Airco Check € 4,00
Distributieriem Prijs is niet beschikbaar
Grote onderhoudsinspectie € 116,00
Grote onderhoudsinspectie (incl. gratis APK) € 116,00
Katalysator   Prijs is niet beschikbaar
Kleine inspectie € 61,00
Koppeling € 433,00
Olie Check
Remblokken voorzijde € 77,00
Remschijven en -blokken voorzijde € 297,00
Ruitenwissers achterzijde Prijs is niet beschikbaar
Ruitenwissers voorzijde € 18,00
Schokdempers achterzijde € 186,00
Schokdempers voorzijde € 199,00
Uitlaat achterdemper Prijs is niet beschikbaar
Vakantie Check € 9,00
Wintercheck € 9,00

ONDERHOUDSINTERVALLEN

Kleine beurt: 7.500 km

Grote beurt 1: 15.000 km

Oliefilter: 15.000 km

Luchtfilter (motor): 15.000 km

Bougies: 15.000 km
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VOORWAARDEN
Dienst
Deze AutoWeek, onderdeel van Sanoma B.V., biedt een natuurlijke persoon (hierna: “Klant”) de mogelijkheid de dienst “Kentekenrapport” van AutoWeek af te nemen, onder andere
bestaande uit het op verzoek van de Klant aan de Klant elektronisch aanleveren van de Informatie, door de Informatie op de Website voor de Klant toegankelijk te maken danwel te
downloaden als pdf-document (hierna: “Dienst”). Onder  “Informatie” wordt verstaan: de informatie waarover AutoWeek beschikt met betrekking tot een door de Klant gespecificeerd
voertuig terzake waarvan en voor zover de Klant de Informatie heeft opgevraagd. Onder  “Website”wordt verstaan: de door AutoWeek in stand gehouden website(s) waarop zij haar
Diensten aanbiedt en de Informatie toegankelijk maakt, waaronder www.AutoWeek.nl.

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Klant te beschikken over een “Mijn AutoWeek” account waarbij toestemming is verleend voor het ontvangen van aanbiedingen. 
AutoWeek stelt de Klant op diens verzoek de Informatie beschikbaar voor zover AutoWeek daarover beschikt, en wel doordat de Informatie op de Website van AutoWeek toegankelijk
wordt gemaakt resp. wordt weergegeven. De Klant draagt er zelf zorg voor te beschikken over de benodigde hard- en software om van de Informatie kennis te kunnen nemen.

De Dienst bestaat uitsluitend uit het beschikbaar stellen van de Informatie zoals AutoWeek deze Informatie van derden heeft verkregen. AutoWeek controleert de Informatie niet op
juistheid en volledigheid.  AutoWeek levert de van derden verkregen Informatie slechts door. De Dienst omvat dan ook niet de garantie van juistheid en volledigheid van de Informatie, ook
niet van de in de Informatie genoemde waarden. De Informatie kan derhalve niet leiden tot enige verwachting van de Klant terzake het voertuig en de waarde(n) daarvan. Aan de informatie
kunnen geen rechten worden ontleend. AutoWeek bewaart de Informatie niet ten behoeve van de Klant voor latere kennisneming. De Klant kan de Informatie uitprinten of op de eigen
computer opslaan.

Toegestaan gebruik
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de Website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend
uitsluitend bij AutoWeek en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze Website en de Informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van AutoWeek is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website en de Informatie, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te
verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, tenzij daarvoor  uitdrukkelijke schrijftelijke toestemming is verkregen van AutoWeek.

Het is Klant niet toegestaan om het materiaal op de website raad te plegen op geautomatiseerde wijze, bv middels zogenaamde robots of scripts.

Beperking van aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die AutoWeek besteedt aan de samenstelling van de Website en de daarin opgenomen gegevens, kan AutoWeek niet instaan voor de
volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de Website waaronder de Informatie. AutoWeek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor
enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website, de Dienst en de Informatie.
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