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DS DS 3 Crossback E-Tense Bastille Navigatie
Clima Cruise LED 17"LM 2e Pinksterdag
geopend van 12:
06/2021 - Elektrisch - Automaat

€ 31.944,-
Autogegevens

Merk, model: DS DS 3 Crossback

Uitvoering: E-Tense Bastille Navig...

Kenteken: R-237-NZ

Kilometerstand: 12.450 km

Bouwjaar: 06/2021

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.498 kg

Motor: 136 pk (100 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Half leder/stof

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, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem,
Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 260 Nm
Transmissie: 1 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,0 s
Topsnelheid: 150 km/u

Milieu
Energielabel: A

Staat
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Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Het aërodynamische ontwerp is aantrekkelijk en functioneel. Dankzij de gunstige stroomlijn haalt u met
deze DS 3 Crossback meer kilometers uit het accupakket. Fiscaal aantrekkelijk is de elektromotor,
waarmee u niet alleen stil maar ook uitermate pittig kunt rijden. In deze DS profiteert u onder andere ook
van: 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch
inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

De DAB-ontvanger zorgt voor een ruime keuze uit digitale radiozenders en een kristalheldere
geluidsweergave. Intelligente spraakbediening herkent uw commando's en voert opdrachten snel en soepel
uit. Elke weg is een bekende weg voor het aanwezige full map navigatiesysteem. Ja, ook airconditioning is
in deze auto aanwezig. De elektronische systemen in deze DS helpen u actief om comfortabeler te rijden.
Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de
gaten. En bij het parkeren zijn het de parkeersensoren achter die voorkomen dat u andere voertuigen
raakt. Op een rustige weg komt de cruise control helemaal tot z?n recht. De uitrusting van deze auto is met
verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, boordcomputer en centrale deurvergrendeling
met afstandsbediening behoorlijk compleet.

U geniet nog meer van het rijden met uw DS omdat u wordt beschermd door intelligente
veiligheidssystemen. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden. De
verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. De sensor van het forward collision warning-systeem
registreert permanent de afstand tot voorliggers en grijpt in als een botsing dreigt. Met het Lane-keeping
systeem komt u nooit per ongeluk buiten de rijstrook.

Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Neem de stap naar elektrisch rijden! Maak
een afspraak en we zetten 'm voor u klaar.

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
E-mail: info@autobedrijfboks.nl


