DS DS 5
THP 165pk S&S Aut Chic

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 31 950

DS SALON ROTTERDAM
Metaalstraat 5
3067GM ROTTERDAM

* 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)

010-8504150

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 20202 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Zwart
Garantie : DS CERTIFIED 24 maanden
Din vermogen : 165 ch
Inschrijvingsdatum : 04/2018

Silhouette : Hatchback
Energie : Benzine
CO2 : 135 g/km
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UITRUSTING

COMFORT
automatische airconditioning met 2
klimaatzones
cruise control en snelheidsbegrenzer,
programmeerbaar
elektronische parkeerrem
parkeersensoren achter
regensensor
start/stop knop

bandenspanningscontrolesysteem
elektronisch kinderslot
ANDERE

6 luidsprekers
aluminium instaplijsten voor en achter
automatisch inschakelende verlichting + ''
follow me home'' functie
bekleding stof armacura in basalte
centrale armsteun achter met skiluik
cockpit roof
EXTERIEUR
centrale deurvergrendeling met
17'' lichtmetalen wielen in kleur aluminium
afstandsbediening
''houston''
dashboardkastje met ventilatie
buitenspiegels uitgevoerd in noir brillante met uitstroomopening en verlichting
chrome voet
ds connect box
elektrisch bedienbare en inklapbare
décor chrome lennox (afwerking
buitenspiegels
interieurdelen)
elektrisch bedienbare ruiten voor en achter
esp met intelligent traction control
extra getinte achterste zijruiten en achterruit
frameless zelfdimmende binnenspiegel
led dagrijverlichting
hill start assist
lendensteun bestuurdersstoel handmatig
INTERIEUR
verstelbaar
deelbare rugleuning achterbank 1/3-2/3
isofix-bevestigingspunten tbh kinderzitjes (2x)
in hoogte verstelbare voorstoelen
kleuren display instrumentarium
opbergtassen achterzijde voorstoelen
middenconsole met armsteun, met verlicht en
stuurwiel leer met (satijn) chrome afwerking geconditioneerd opbergvak
mistlampen voor met statische
ventilatiesysteem met actief
bochtenverlichting
carbon-/pollenfilter, automatische recirculatie
met luchtkwaliteitssensor
speciaal vervaardigd ds uurwerk met analoge
weergave
MULTIMEDIA
standaard lak
radio cd/mp3 speler met usb en aux
12v aansluiting tbv passagiers achterin, 12v
aansluiting met stuurwielbediening
aansluiting/aansteker voorin
uitstroomopeningen ventilatie achterin
bluetooth handsfree en streaming audio
bluetooth a2dp
stop en start systeem
boordcomputer
verlichte make-up spiegels
VEILIGHEID
6 airbags (bestuurder +
passagier/gordijnairbags/zij-airbags)
abs met elektronische remkrachtverdeling en
remassistent
bandenreparatiekit

