DS DS 7 CROSSBACK
1.6 PURETECH 180PK AUT PERFORMANCE LINE

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 52 443

DS STORE Utrecht
Landzigt 28
3454PE De Meern

* 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)

030-6661100

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 12164 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Grijs
Garantie : DS CERTIFIED 24 maanden
Din vermogen : 181 ch
Inschrijvingsdatum : 01/2019

Silhouette : Sports Utility Vehicle
Aantal zitplaatsen : 5
Energie : Benzine
CO2 : 134 g/km
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UITRUSTING
elektrisch bedienbare en verwarmbare
buitenspiegels
ds performance line mattenset voor en achter
8 airbags (inclusief zij-airbags achter)
ds sensorial drive
8 luidsprekers
elektrisch inklapbare buitenspiegels
12v aansluiting voor
elektronische parkeerrem
19'' lichtmetalen wielen 'beijing'
elektrisch bedienbare ruiten voor en achter
achterbank met centrale armsteun + skiluik
achterklep accent afwerking uitgevoerd in noir elektrische lendesteunverstelling
bestuurdersstoel
paillete textuur
achteruitrijcamera met parkeersensoren voor fabrieksgarantie
en achter
frameless zelfdimmende binnenspiegel
active safety brake
esp
aluminium dakrails
extra getinte achterste zijruiten en achterruit
aluminium pedalen en voetsteun
grille uitgevoerd in noir brillant
automatische airconditioning met 2
hill start assist
klimaatzones
full led lighting
automatisch inschakelende verlichting + ''
geluidswerende voorruit
follow me home'' functie
isofix-bevestigingspunten tbh kinderzitjes (2x)
b.r.m. r180 uurwerk
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
bandenreparatiekit
inductieladen smartphone
bluetooth handsfree met streaming audio
in de hoogte verstelbare voorstoelen
buitenspiegel uitgevoerd in noir brillante en
led dagrijverlichting
voet in carrosseriekleur
led 3d achterlichten
boordcomputer
lane departure warning system
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
keyless entry & start
centrale armsteun voor
middenarmsteun achter met skiluik
dab bi-tuner
metallic lak
cruise control en snelheidsbegrenzer,
led mistlampen voor met statische
programmeerbaar
bochtenverlichting
deels met alcantara afgewerkt dashboard,
lederen stuurwiel
middenconsole en deurpanelen
regensensor
deelbare rugleuning achterbank 1/3-2/3
parkeersensoren achter
digitaal dashboard 12,3''
panoramisch schuif-, kanteldak
deurgrepen in carrosseriekleur
mirrorlink
ds-inspiration performance line
stop & start systeem
driver attention warning
...
ds connect box
ds active led vision
ds inspiration performance line badge op
voorportieren en achterklep
ds connect nav dab+
ds wings uitgevoerd in noir paillete textuur
ANDERE

