DS DS 7 CROSSBACK
225 SO CHIC LEDEREN INT. RIVOLI BASALTE AUTOMAAT P

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 57 900

DS SALON AMERSFOORT
Hanzeboulevard 24
3825 PH AMERSFOORT

* 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)

033-8200280

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 15083 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Zwart
Garantie : DS CERTIFIED 24 maanden
Din vermogen : 224 ch
Inschrijvingsdatum : 04/2019

Silhouette : Sports Utility Vehicle
Aantal zitplaatsen : 5
Energie : Benzine
CO2 : 135 g/km
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UITRUSTING
bandenspanningscontrolesysteem
autonomous emergency braking
keyless entry
autotelefoonvoorbereiding met bluetooth
pack ds night vision
bluetooth handsfree met streaming audio
pack easy access
boordcomputer
pack leder
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
2-posities vloer bagageruimte
binnenspiegel automatisch dimmend
6 airbags: bestuurder-, passagier-, zij- en
buitenspiegels elektrisch verstel- en
gordijnairbags
verwarmbaar
8 luidsprekers
buitenspiegel uitgevoerd in noir brillante en
voet
in carrosseriekleur
12v-aansluiting
buitenspiegels elektr. met geheugen
12v aansluiting voor
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
20" lichtmetalen wielen 'tokyo'
chroom delen exterieur
20'' lichtmetalen wielen 'tokyo'
comfortstoel(en)
achterbank in delen neerklapbaar
centrale armsteun voor
achterbank met centrale armsteun + skiluik
achteruitrijcamera met parkeersensoren voor centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
en achter
cruise control adaptief met stop&go en
active city brake
stuurhulp
airbag(s) hoofd achter
cruise control
active safety brake
connected services
airbag(s) side achter
connected pilot
airbag(s) hoofd voor
dakrails
airbag bestuurder
dab ontvanger
airbag(s) side voor
dab bi-tuner
alarm klasse 1(startblokkering)
cruise control en snelheidsbegrenzer,
airbag passagier
programmeerbaar
aluminium lijst bagageruimte
dimlichten automatisch
aluminium dakrails
digitaal dashboard 12,3''
armsteun achter
deurgrepen in carrosseriekleur
anti blokkeer systeem
deelbare rugleuning achterbank 1/3-2/3
audio installatie
ds-inspiration bastille
armsteun voor
driver attention warning
automatisch inschakelende verlichting + ''
dodehoekdetectie met correctie
follow me home'' functie
dode hoek-detectiesysteem
automatische airconditioning met 2
ds connect nav dab+
klimaatzones
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