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DS DS 3 Cabrio 1.2 PureTech So Chic Automaat
Leer Navi Stoelverw. 2e Pinksterdag open!
11/2016 - Benzine - Automaat

€ 12.900,-
Autogegevens

Merk, model: DS DS 3 Cabrio

Uitvoering: 1.2 PureTech So Chic A...

Kenteken: KT-711-V

Kilometerstand: 198.213 km

Bouwjaar: 11/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Cabriolet

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.125 kg

Motor: 1.199 cc, 111 pk (82 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Boordcomputer,
Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, Lederen bekleding, Lichtmetalen
velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 205 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 50 liter
Acceleratie (0-100): 9,9 s
Topsnelheid: 189 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6 l/100km (1 op 16,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
Energielabel: C

Historie
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Aantal eigenaren: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 120 - € 135 per kwartaal
Leaseprijs: € 129 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Het gevoel van rijden in een cabrio is met niets te vergelijken. Probeer het zelf en stap in! Franse auto?s
zijn tegenwoordig meer dan alleen onweerstaanbare charmeurs. Ook als u focust op kracht, snelheid,
kwaliteit en duurzaamheid wordt u aangenaam verrast. Met zijn benzinemotor en automatische transmissie
is dit een prima auto voor nog vele kilometers. Deze DS is voorzien van een mooie en comfortabele lederen
bekleding. In de verwarmbare voorstoelen zitten is elke keer een welkom gevoel. Natuurlijk zijn de
sportstoelen super functioneel als het rechterpedaal ingetrapt wordt. Maar ook voor het uiterlijk doen ze
veel! Met een simpele druk op de knop opent het cabriodak en geniet u van de buitenlucht. Bij de zeer
complete uitrusting van deze auto behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, sportonderstel, dakspoiler,
extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Even muten, een andere zender of track kiezen? Geen gerommel, het gaat moeiteloos met de
audiobediening op het stuur. Het navigatiesysteem is uw vertrouwde gids, waarheen de reis ook gaat. De
automatische airconditioning zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. Parkeer en kijk niet om! De
achteruitrijcamera doet dat voor u. Er is cruise control aan boord, voor veilige en zuinige kilometers. De
uitrusting van deze DS is met verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer,
centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en buitentemperatuurmeter behoorlijk compleet.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze DS 3 Cabrio samen. Helling-op, helling-af, stilstaan,
wegrijden... allemaal supermakkelijk dankzij de hill hold control.

Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Kortom: tijd
voor een proefrit! Neem contact op voor een afspraak en kom het echte cabrio-gevoel ervaren.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


