DS DS 5
2.0 BLUEHDI 180 EAT6 EXECUTIVE NAVI-CLIMA-PDC-LEDE

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 23 950

DS SALON Groningen
Koldingweg 29
9723HL GRONINGEN

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

Garantie DS CERTIFIED 12 maanden (12 Maand)

0505445300

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 87576 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Grijs
Garantie : DS CERTIFIED 12 maanden
Din vermogen : 181 ch
Inschrijvingsdatum : 07/2016

Silhouette : Hatchback
Energie : Diesel
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UITRUSTING

COMFORT
achteruitrijcamera
airco
automatische airconditioning met 2
klimaatzones
climate control
cruise control
cruise control en snelheidsbegrenzer,
programmeerbaar
elektronische parkeerrem
keyless entry
keyless entry
parkeersensoren vóór
parkeersensoren achter
parkeersensoren voor + achter
parkeersensoren voor & achter
parkeercamera achter
parkeercamera
start/stop knop
plafonnière voor met twee led
kaartleeslampjes
regensensor
twee afzonderlijke led leeslampjes achter

led dagrijverlichting
led dagrijverlichting
INTERIEUR
ambiance verlichting in dakconsole, regelbaar
ambiance verlichting interieur
centrale middenarmsteun achter met skiluik
en bekerhouders
comfortstoelen
deelbare rugleuning achterbank 1/3-2/3
denon hifi met 9 hifi speakers met digitale
versterker en subwoofer in kofferruimte
in hoogte verstelbare voorstoelen
middenarmsteun
opbergtassen achterzijde voorstoelen
stuurwiel leer met (satijn) chrome afwerking
ventilatiesysteem met actief
carbon-/pollenfilter, automatische recirculatie
met luchtkwaliteitssensor
MULTIMEDIA

7'' hoog resolutie touchscreen in kleur
12v aansluiting tbv passagiers achterin, 12v
aansluiting/aansteker voorin
apple carplay
aux aansluiting
EXTERIEUR
aux/usb
18'' lichtmetalen wielen in kleur gris antra
bluetooth
''adelaide''
buitenspiegels uitgevoerd in noir brillante met bluetooth carkit
chrome voet
bluetooth audio streaming
cockpit roof met 3 afzonderlijk te verduisteren boordcomputer
panoramadaken
bluetooth handsfree en streaming audio
elektrisch bedienbare ruiten voor en achter
bluetooth
elektrisch inklapbare buitenspiegels
mirrorlink
elektrisch bedienbare en inklapbare
navigatie
buitenspiegels
extra getinte achterste zijruiten en achterruit VEILIGHEID
gelaagde voorste zijruiten
6 airbags (bestuurder +
passagier/gordijnairbags/zij-airbags)
geblindeerde ruiten achter
insert achterbumper uitgevoerd in noir brillant abs met elektronische remkrachtverdeling en
remassistent
lichtmetalen velgen
bandenspanningscontrolesysteem
led-dagrijverlichting
bandenreparatiekit
...

