DS DS 4
130pk | So Chic | NAVi | LEDER

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 14 945

DS STORE Breda
Spinveld 74
4815HT Breda

* 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)

076-5229083

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 81622 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Rood
Garantie : DS CERTIFIED 12 maanden
Din vermogen : 131 ch
Inschrijvingsdatum : 03/2015

Silhouette : Hatchback
Energie : Benzine
CO2 : 119 g/km

UITRUSTING
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COMFORT
Bi-zone automatische airconditioning met
REST functie en 3 voorkeursstanden incl.
carbonfilter
cruise control en snelheidsbegrenzer
Parkeersensoren achter met grafische en
akoestische weergave
plafonnière achter met twee led leeslampjes
plafonnière vóór met twee led leeslampjes en
accentverlichting
regensensor
stuurbekrachtiging (variabele)
EXTERIEUR
17'' lichtmetalen wielen "canberra"
afstandsbediening (twee) voor vergrendelen en
ontgrendelen portieren + separaat vergrendelen
en ontgrendelen achterklep
automatische sluiten en openen van
elektrische portierruiten op afstand dmv
afstandbediening
chrome chevrons en sierlijst rond onderzijde
grille
chromen omlijsting zijruiten
chrome sierlijst onderzijde achterbumper
dagrijverlichting
Elektrisch bedienbare ruiten vóór met
one-touch bediening en anti-klemvoorziening
aan bestuurderszijde
elektrisch inklapbare buitenspiegels met led
accentverlichting
extra getinte zijruiten achter en achterruit
elektrisch verstelbare en verwarmde
buitenspiegels
led dagrijverlichting
ruitenwisser achterruit met automatische
inschakeling bij achteruitrijden
INTERIEUR
1/3 - 2/3 deelbare rugleuning achterbank
3 hoofdsteunen achter
buitentemperatuurmeter
centrale middenarmsteun achter, inclusief
skiluik
elektrische verstelbare lendensteunen
voorstoelen
hoofdsteunen voor in portefeuillevorm
Middenarmsteun voor in hoogte verstelbaar
pollenfilter
opbergtassen op achterzijde voorstoelen
opbergvakken in alle deuren

Verwarmde stoelen vóór in 3 standen
zelfdimmende binnenspiegel met led
ambianceverlichting in spiegelvoet
MULTIMEDIA
12 v aansluiting achterin
12 volt aansluiting in middenconsole
bluetooth®
boordcomputer
connecting box (bluetooth®, usb
aansluiting,streaming audio a2dp)
navigatie
navigatiesysteem 7'' touchscreen tablet
VEILIGHEID
abs + bas (brake assist system)
bandenspanningcontrolesysteem
bandenreparatiekit
bestuurder- en passagiersairbag
(uitschakelbaar, weergave via controlelampje)
handmatig kinderslot
in hoogte verstelbare veiligheidsgordels,
inclusief pyrotechnische gordelspanners en
spanningsbegrenzers
vijf 3-puntsgordels
zij- en gordijnairbags
waarschuwingssignaal (optisch en akoestisch)
bij het niet vastmaken gordels op 5 zitplaatsen
ANDERE
3 isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes
12 volt aansluiting in bagageruimte
accentverlichting in interieur
Antenne in ruit
automatische inschakeling alarmverlichting bij
noodsituatie
automatisch inschakelende verlichting met
'follow me home' functie
automatisch vergrendelen van de portieren bij
een snelheid hoger dan 10 km/h
black panel functie
bumpers in kleur carrosserie
centrale verschuifbare middenarmsteun vóór
chromen afwerking bedieningsknoppen
middenconsole
...

