DS DS 3
1.2 PURETECH 82PK SO CHIC | NAVI

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 12 995

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)

076-5222371

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 82428 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Rood
Garantie : DS CERTIFIED 12 maanden
Din vermogen : 82 ch
Inschrijvingsdatum : 02/2017

Silhouette : Hatchback
Aantal zitplaatsen : 5
Energie : Benzine
CO2 : 99 g/km
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UITRUSTING
cruise control
chrome lijst boven kentekenplaat achter
3 hoofdsteunen achter
chrome lijst om luchtinlaat voorzijde
6 airbags (bestuurder +
dashboardkleur en centrale middenconsole in
passagier/gordijnairbags/zij-airbags)
noir brillant
12v aansluiting middenconsole
dashboard met 3 meters
16'' lichtmetalen wielen ''ashera'' gepolijst in
cruise control en snelheidsbegrenzer,
noir brillant
programmeerbaar
abs met elektronische remkrachtverdeling en dak in kleur carrosserie (mono tone)
remassistent
ds led vision technologie
achterbank in delen neerklapbaar
elektrisch bedienbare buitenspiegels
airbag(s) hoofd achter
drie punts veiligheidsgordels achter
airbag(s) hoofd voor
ds connect box
airbag(s) side voor
elektrische variabele stuurbekrachtiging
airbag bestuurder
elektronische remkrachtverdeling
airbag passagier
elektrisch bedienbare ruiten voor
airco
elektrische ramen voor
alarm klasse 1(startblokkering)
extra getinte achterste zijruiten en achterruit
ambiance verlichting interieur
esp + asr
anti blokkeer systeem
esp
automatische airconditioning inclusief gekoeld elektronisch stabiliteits programma
dashboardkastje
in hoogte verstelbare hoofdsteunen achter
anti doorslip regeling
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
automatische vergrendeling achterklep en
in delen neerklapbare achtebank
deuren bij wegrijden
handgrepen in chrome
automatische inschakeling alarmlichten bij
noodstop
isofix-bevestigingspunten tbh kinderzitjes (2x)
bandenspanningscontrolesysteem
interieuraccenten noir brillant (hoogglans
zwart)
bandenreparatiekit
instaplijst met chrome afwerking
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
in hoogte verstelbare hoofdsteunen voor
bekleding maille rayados mistral met witte
stiksels
lederen stuurwiel
boordcomputer
led dagrijverlichting in voorbumper
blackpanel functie
led dagrijverlichting
buitenspiegels in carrosseriekleur
led 3d achterlichten
buitenspiegels elektrisch verstelbaar
mistlampen voor met chrome afwerking
...
centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening
buitentemperatuurmeter
centrale vergrendeling met 1 plipsleutel
centrale meter met analoge
snelheidsindicator, abs-, deur open,
veiligheidsgordel-, versnelling-,
passagiersairbag-, esp-, brandstofniveau en
handremindicatorlampjes
chroom delen exterieur
ANDERE

