DS 7 CROSSBACK
1.6 PURETECH 225PK AUT LA PREMIERE

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 47 340

DS STORE Utrecht
Landzigt 28
3454PE De Meern

* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie DS Certified 24 maanden (24 Maand)

030-6661100

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 31584 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Zwart
Garantie : DS Certified 24 maanden
Din vermogen : 224 ch
Inschrijvingsdatum : 09/2018

Silhouette : Sports Utility Vehicle
Aantal zitplaatsen : 5
Energie : Benzine
CO2 : 135 g/km
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UITRUSTING
ds active scan suspension
ds connect box
achteruitrijcamera
ds drive attention monitoring
automatische airconditioning
ds opera
automatische ruitenwissers voor
elektrisch bedienbare achterklep met
handsfree
functie
cruise control
elektrochromatische randloze binnenspiegel
ds sensorial drive
exclusief b.r.m. r180 klokje
elektrisch verstelbare en inklapbare
elektrochromatische buitenspiegels
exclusief verchroomde dorpellijsten
elektrisch verstelbare lendensteun aan
exclusieve lichtmetalen 20 inch velgen paris
bestuurderszijde
exclusieve matten
elektrisch verstelbare voorstoelen met
geluiddempende zijruiten voor en achter
geheugenfunctie
geurfilter
in twee standen verstelbare laadvloer
hifi system focal electra
keyless entry & start
inspiration ds opera art rubis
neerklapbare achterbank 60/40 met elektrisch
isofix-bevestigingspunten tbh kinderzitjes (2x)
verstelbare rugleuning en middenarmsteun
kristallen touchscreenbediening
parkeersensoren voor en achter
lane departure warning system
verstelbare hoofdsteun, stoelverwarming,
massagefunctie en ventilatiesysteem
lane keeping assist
voorruitverwarming
la première-badge op de motorkap en de
portieren
EXTERIEUR
la première-embleem op het dashboard
led 3d achterlichten
aluminium dakrails
led dagrijverlichting
extra getinte zijruiten achter
led mistlampen voor
INTERIEUR
metallic of parelmoerlak
mirror screen
tweekleurig stuurwiel basalte zwart/art rubis
met sierstiksels in de kleur rubis
opbergvakken aan de zijkant
voorstoelen met zitherkenningssensor
panoramisch schuif-, kanteldak
polyambient lighting
VEILIGHEID
schakelindicator
actieve dodehoekbewaking
trailer stability control
airbags
uitgebreide verkeersbordenherkenning
bestuurder/voorpassagier/zij-airbags/window-airbags
usb data- en 12v-aansluiting voorin, 2
reservewiel thuiskomer
usb-aansluitingen op de console achterin
COMFORT

ANDERE
12 inch digitaal instrumentenpaneel
12 inch touchscreen
12v-aansluiting
aluminium pedalen
digitale tuner dab
draadloze lader
ds active led vision
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