DS DS 3
Crossback 1.2 PureTech 130pk Aut La Premiere

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 37 950

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 : 995 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Blauw
Garantie : DS CERTIFIED 24 maanden
Din vermogen : 131 ch
Inschrijvingsdatum : 05/2019

Silhouette : Hatchback
Energie : Benzine
CO2 : 111 g/km
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UITRUSTING
active safety brake
automatisch inschakelende verlichting
achteruitrijcamera met 180° vision +
buitenspiegelkappen met ds monogram
parkeersensoren vóór en achter
dak in kleur
actieve dodehoekdetectiesysteem
ds-inspiration 'la premiere'
active lane keeping assist / road edge
ds connect nav
adaptive cruise control
ds-inspiration ‘la premiere’-badge op
automatische airconditioning
voorportieren en motorkap
elektronische parkeerrem
ds matrix led vision
inductieladen smartphone
ds connect nav dab+
proximity keyless entry & start met ds connect ds wings uitgevoerd in ‘noir pailleté’ textuur
box
ds sensorial drive
regensensor
frameless elektrochrome binnenspiegel
uitgebreide verkeersbordenherkenning
grootlichtassistent
getinte en geluidswerende voorruit
EXTERIEUR
head-up display
18'' lichtmetalen velgen monza
handgrepen achter
donker getinte ruiten achter en achterruit
hill start assist
elektrisch verwarmde, verstel- en inklapbare
hifi system focal electra
buitenspiegels
highway integrated assist
elektrisch bedienbare ruiten voor en achter
isofix-bevestigingen (passagiersstoel vóór en
mat zwarte grille met verchroomde punten
twee buitenste zitplaatsen achter)
led-dagrijverlichting
lane positioning assist
mat zwarte sierlijst op de kofferklep
INTERIEUR
uitgevoerd in ‘noir pailleté’ textuur met
crossback-opschrift
in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
led-achterlichten
in twee delen (2/3 - 1/3) neerklapbare
achterbank
omlijsting achterlichten uitgevoerd in ‘noir
pailleté’ textuur
MULTIMEDIA
metallic lak
naadloos geïntegreerde deurgrepen
boordcomputer
speciale lak
VEILIGHEID
sierlijst met ds-raster op de sleutel
6 airbags (bestuurder + passagier /
verzonken deurgrepen die openklappen bij
gordijnairbags vóór en achter / zij-airbags vóór) het naderen
abs, esp en elektronische remkrachtverdeler
bandenspanningscontrolesysteem
reservewiel
COMFORT

ANDERE
7'' digitaal instrumentenpaneel

