DS 3
1.2 PURETECH 110PK AUT CONNECTED CHIC

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 29 933

DS SALON Zwolle
Marconistraat 17
8013PK ZWOLLE

* 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)

088-0035545

GEDETAILLEERDE KENMERKEN

Kilometerstand : 5 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Grijs
Garantie : DS Certified 24 maanden
Din vermogen : 110 ch
Inschrijvingsdatum : 08/2019

Silhouette : Hatchback
Aantal zitplaatsen : 5
Energie : Benzine
CO2 : 119 g/km
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UITRUSTING
fabrieksgarantie
geblindeerde ruiten achter
3 in hoogte verstelbare hoofdsteunen achter
handbediende airconditioning inclusief
gekoeld
dashboardkastje
6 airbags (bestuurder +
passagier/gordijnairbags/zij-airbags)
hill start assist
7'' touchscreen radio, usb en 3,5 mm jack
in delen (2/3 - 1/3) neerklapbare achterbank
aansluiting
met 2 isofix-aansluitingen en 3
driepuntsveiligheidsgordel
12v aansluiting middenconsole
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
17'' lichtmetalen wielen ''aphrodite'' gepolijst
in noir brillant
interieuraccenten tungstene
abs met elektronische remkrachtverdeling en led 3d achterlichten
remassistent
led dagrijverlichting
airco
led dagrijverlichting
ambiance verlichting interieur
lederen stuurwiel met inzet chrome satin
automatische inschakeling alarmlichten bij
led mistlampen voor
noodstop
led verlichting achter
automatische vergrendeling achterklep en
lichtmetalen velgen
deuren bij wegrijden
lichtsensor
bandenreparatiekit
met leer beklede handremhendel
bandenspanningscontrolesysteem
mirror screen
bekleding ''grand rayados - noir basalte''
(donkergrijs met witte stiksels)
navigatie
blackpanel functie
opbergtassen achterzijde voorstoelen
bluetooth carkit
parkeercamera achter
boordcomputer met buitentemperatuurmeter
recirculatiestand ventilatie
buitenspiegelkappen in kleur van de
regensensor
carrosserie, spiegelvoet uitgevoerd in chrome
schakelhendels achter het stuurwiel
centrale deurvergrendeling met
schakelindicator
afstandsbediening
sportonderstel
centrale middenconsole uitgevoerd in 'noir
sportstoelen
brillant'
stop & start systeem
chromen zijstootstrips en handgrepen
two-tone metallic lak
exterieur
uitlaatsysteem met chrome eindstuk
climate control
verlichte make-up spiegels
cruise control
versnellingspookknop in "gris moondust"
cruise control met zelfinstelbare
snelheidsbegrenzer
waarschuwingssignaal niet vastmaken
gordels
dab+
...
dak in kleur carrosserie (mono tone)
dashboardstrip uitgevoerd in ''tungstene''
dorpellijsten met chroomaccent
ds connect box met pack sos en assistance
elektrisch bedienbare ruiten voor
elektrische variabele stuurbekrachtiging
esp met anti slip regeling (asr)
extra getinte achterste zijruiten en achterruit
ANDERE

