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DS DS 3 Crossback E-Tense Business EV 50kWh
136pk | *!Mogelijkheid tot Subsidie!* ac2000,-
| Half l
02/2020 - Elektrisch - Automaat

€ 29.890,-
Autogegevens

Merk, model: DS DS 3 Crossback

Uitvoering: E-Tense Business EV 50...

Kenteken: P-832-VT

Kilometerstand: 55.718 km

Bouwjaar: 02/2020

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.498 kg

Motor: 136 pk (100 kW)

Kleur: Beige

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Garantie: BOVAG

100%
Onderhouden: Ja

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, Lichtmetalen velgen, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 260 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 8,7 s
Topsnelheid: 150 km/u

Milieu
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
Aanvullende garantielabels: SPOTiCAR Advanced (12 maanden)

Wekt u zelf stroom op of kiest u voor een openbaar laadpunt? Met de DS 3 Crossback kunt u overal terecht.
Zo wordt elektrisch rijden wel heel erg aantrekkelijk! Fiscaal aantrekkelijk is de elektromotor, waarmee u
niet alleen stil maar ook uitermate pittig kunt rijden. Tijdens gure dagen is het prettig zitten in de
verwarmbare voorstoelen. Ook 17 inch lichtmetalen velgen, getint glas, led-achterlichten, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting zijn aan boord.

Naast de routeinformatie van het gekoppelde full map navigatiesysteem kunt u muziek via het
audiosysteem ook online beluisteren dankzij bluetooth. Radio komt via DAB+, dus ook hier hoge kwaliteit.
Natuurlijk is er ook automatische airconditioning aanwezig. In deze DS kunt u zich concentreren op het
verkeer, terwijl de auto de omgeving voor u in de gaten houdt. Een automatisch inschakelbare verlichting
zorgt dat de verlichting aangaat als het donkerder wordt - in tunnels bijvoorbeeld - en de regensensor
schakelt de ruitenwissers in als het nodig is. U hoeft er niets aan te doen. Met de cruise control komt u
bijna nog fitter aan dan u vertrekt. Ook verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.

Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om de situatie op de weg te beoordelen. Deze
systemen waarschuwen u als er een riskante situatie ontstaat, en kunnen in bepaalde gevallen ook zelf
ingrijpen. De camera van de verkeersborddetectie herkent verschillende soorten verkeersborden en toont
deze op het dashboard. Hou zicht op de weg en check tegelijk de functies op het dashboard: dat kan,
dankzij de head-up display. Botsingen met een voorligger gebeuren relatief vaak. De forward collision
warning slaat tijdig alarm als dat risico ontstaat, zodat u kunt ingrijpen. Het Lane-keeping systeem
registreert permanent of u binnen de lijnen van de rijstrook blijft; dwaalt u onbedoeld af, dan waarschuwt
het systeem en corrigeert de koers.

Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Elektrisch rijden is een verademing. Eén belletje is
genoeg voor een proefrit. Wanneer zullen we 'm klaarzetten?

= Bedrijfsinformatie =

Welkom bij Vos Citroën "50 jaar Citroën Ervaring!" Wij bieden een totaalpakket op het gebied van
autorijden in één van het meest vooruitstrevende automerk in de geschiedenis. Dit totaalpakket omvat
o.a.: verkoop van nieuwe en gebruikte auto's, reparaties en onderhoud, schadeherstel, leasing, financiering
en verzekering, snelservice en accessoires. Dit alles geschiedt in een zeer sfeervolle en hartelijke ambiance
met vakkundige medewerkers.

Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te
geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar
controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Aanbieder
Citroën Vos Den Bosch
Rietveldenweg 58A
5222 AS 's Hertogenbosch
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Tel: 073 621 9023
E-mail: info@vosgewoongoed.nl


