
Vorig jaar heb ik mijn prachtige Citroën GSA X3 in vert Chartreuse verkocht aan een liefhebber in 
Duitsland die zo’n auto als eerste wagen heeft gehad. 

Hij is echter ziek geworden en kan niet meer rijden met een versnellingsauto. Daarom gaat zijn hele 
verzameling weg: behalve de GSA een blauwe DS 2e neus, een DS Cabrio Chapron en een 
zilvermetallique CX GTI. Alle wagens zijn in uitstekende staat. Bij de Chapron praten we over een auto van
meer dan een ton.
Ik mag de GSA terugkopen voor elke prijs die ik bied, maar ik heb mijn auto(’s) niet verkocht om er wéér 
mee te beginnen, en goedkoop terugkopen en profiteren van ‘s mans ziekte voelt echt niet goed, laat 
staan doorverkopen met winst. Deze man wil graag dat de auto in goede handen komt. Wie een serieus 
bod wil doen op de prachtige GSA, of informatie omtrent de andere auto’s wil hebben mag mij mailen; dan 
geef ik naam en email-adres van de huidige eigenaar door, en ik kan je eventueel meer foto’s sturen.

mailto: arjenzwamborn@gmail.com

Voor wat de GSA betreft:  
‘84, 1299 cc luchtgekoelde boxer, (de snelle) vijfbak, 
getint glas, mistlampen, winddeflectors. 114.000 op de 
teller. Oorspronkelijk een Franse auto, in ‘09 door mij 
geïmporteerd met talloze deukjes en krasjes maar 
roestvrij.
De auto is technisch en optisch in uitzonderlijke staat, 
loopt prachtig en rijdt voortreffelijk. 
Er is nooit aan de auto gelast. Alle deukjes en krasjes 
zijn hersteld waarna de wagen is gespoten en van een 
blanke laklaag is voorzien. 

Het interieur is origineel. De bekleding is onbeschadigd (vrij uniek) maar de vulling is slap geworden. 
Er zijn kleine reparaties aan de plastic deurstijlkappen achterin. Verder is ze eigenlijk in concoursstaat. 
De motor is drooggelegd, er is recentelijk een volledig nieuwe uitlaat gemonteerd, de bollen zijn allemaal 
vrij nieuw. 
In 2018 is er nieuwe HD-olie in gekomen en zijn de
distributieriem en de spanrollen vernieuwd- en er zijn
smeernippels voor de achterste draagarm lagers
geplaatst. Sindsdien heeft ze nog geen 3000 km.
gereden (en dat was ook de reden voor de verkoop). 
Sinds ik haar in ‘09 had is er àlles aan gedaan om ze
in topconditie te krijgen en te houden.
Ze is natuurlijk niet ‘als nieuw’ maar wèl bijna, en
uitzonderlijk goed onderhouden, zeldzaam en mooi.
Ze zit ook veel beter in de lak dan toen ze nieuw was.

In Duitsland is ze net voor de TüV geweest, dus bij
terug-importeren zal ze zó door de keuring komen.
Dit is een gave, roestvrije, klassieke Citroën voor nog jaren zweefgenot.


