DS 3 CROSSBACK
E-TENSE BUSINESS 8 % BIJTELLING

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 43 455

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)

030-6582700

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 4125 km garantie
Versnellingsbak : Automaat
Kleur : Blauw
Garantie : DS Certified 24 maanden
Inschrijvingsdatum : 01/2020

Silhouette : Sports Utility Vehicle
Aantal zitplaatsen : 5
Energie : Elektrisch
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UITRUSTING

COMFORT

ANDERE

achteruitrijcamera met 180° vision +
7'' digitaal instrumentenpaneel
parkeersensoren vóór en achter
abs, esp en elektronische remkrachtverdeler
automatische airconditioning
active cooling van de tractiebatterij
automatisch inschakelende verlichting
active lane keeping assist / road edge
cruise control
bandenspanningscontrolesysteem
elektrisch verstelbare buitenspiegels
blanc banquise
elektrisch verwarmde, verstel- en inklapbare
blauwe led aan voorzijde binnenspiegel
buitenspiegels
brake-functie
in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
ds-inspiration ‘performance line’-badge op
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
voorportieren
parkeersensoren voor en achter
ds connect box met pack sos en assistance
programeerbaar voor voorverwarming tijdens ds connect nav dab+
laden via mydsapp
ds wings uitgevoerd in ‘noir pailleté’ textuur
proximity keyless entry & start met ds connect
elektrisch bedienbare ruiten voor en achter
box
elektronische parkeerrem
regensensor
fabrieksgarantie
frameless elektrochrome binnenspiegel
EXTERIEUR
hill start assist
17'' lichtmetalen velgen dubai
in twee delen (2/3 - 1/3) neerklapbare
buitenspiegelkappen uitgevoerd in noir
achterbank
brillante
isofix-bevestigingen (passagiersstoel vóór en
chrome satin grille
twee buitenste zitplaatsen achter)
donker getinte ruiten achter en achterruit
led-achterlichten
elektrisch inklapbare buitenspiegels
led-dagrijverlichting
extra getinte achterste zijruiten en achterruit
mat zwarte grille
getinte en geluidswerende voorruit
metallic lak dak noir onyx
specifieke e-tense details: logo motorkap,
naadloos geïntegreerde deurgrepen
typeaanduiding achterklep
schakelindicator
INTERIEUR
sierlijst met ds-raster op de sleutel
snellaadmogelijkheid via een 100kw lader
verwarmde voorstoelen
verkeersbordherkenning en advies (snelheid)
MULTIMEDIA
voetgangerswaarschuwingsignaal tot 30km
per uur
boordcomputer
VEILIGHEID
6 airbags (bestuurder + passagier /
gordijnairbags vóór en achter / zij-airbags vóór)
8 airbags (inclusief zij-airbags achter)
active safety brake
dodehoekdetectiesysteem

