DS DS 4 1.2 131PK PureTech Chic | Navigatie |
Climate Control | Parkeerhulp V+A | Panora
03/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 15.890,Autogegevens
Merk, model:

DS DS 4

Uitvoering:

1.2 131PK PureTech Chi...

Kenteken:

NP-541-F

Kilometerstand: 43.290 km
Bouwjaar:

03/2017

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.230 kg

Motor:

1.199 cc, 131 pk (96 kW)

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 230 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 60 liter
Acceleratie (0-100): 9,9 s
Topsnelheid: 198 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 6,0 l/100km (1 op 16,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
Energielabel: B
Staat
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Zijm Huissen | Tel: 026 326 3200 | lead@zijm.nl

Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 141 - 158 per kwartaal
Laat u veroveren door de charmes van deze puur Franse auto. De krachtige benzinemotor van deze auto is
gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Het voelt ruimer, toont lichter en levert een
enorme zichthoek: de panoramische voorruit. Tot de voorzieningen van deze auto behoren extra getint
glas, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in
delen neerklapbare achterbank.
Het audio-installatiesysteem en het navigatiesysteem bedient u veilig met knoppen op het stuur. Dankzij
automatische airconditioning is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. Het hoort bij een
intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden. Dat doet deze DS
niet alleen met een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor, maar hij beschikt ook over
parkeersensoren voor en achter, die u helpen om gemakkelijk in te parkeren. Ook op de korte stukken is de
cruise control een uitkomst. Kijk maar bij de benzinepomp! Met verstelbaar stuur, automatisch dimmende
binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze DS helemaal compleet.
Geavanceerde systemen kunnen tijdens de rit bepaalde taken van u overnemen. Zo kijken er als het ware
steeds extra ogen met u mee, zodat u tijdig kunt reageren op noodsituaties. Nooit meer gedoe met de
hellingproef. Deze auto heeft hill hold control, een automatische handremfunctie voor steile wegen. Een
mooie optie is het bandenspanningscontrolesysteem, dat tijdig waarschuwt bij slappe banden.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u deze DS wilt aanschaffen. Wacht daar dan niet mee en reserveer
hem nu direct. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de aflevering te bespreken.
= Bedrijfsinformatie =
We zijn weer open maar nog wel op gepaste afstand. Is het werken op afspraak jou ook goed bevallen?
Veel van onze klanten wel. Plan online je afspraak in en claim je verkoopadviseur zodat we alle tijd voor je
hebben. Overigens zijn we ook gewoon telefonisch en online bereikbaar. In onze online showroom ben je
van harte welkom voor bijvoorbeeld een offerte op maat, een taxatie van je huidige auto of een videocall.
Neem contact met ons op voor de diverse online contactmogelijkheden.
Voor aflevering worden alle vloeistoffen gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Elke occasion krijgt een
controle op 130 punten en heeft de wettelijke garantie. Vraag naar de mogelijkheden van onze interessante
aanvullende garantiepakketten, die tegen meerprijs leverbaar zijn. Hoewel de informatie op deze
internetsite zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven zijn wijzigingen of fouten te allen tijde
voorbehouden. Aan de inhoud van de site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Staat de auto van uw voorkeur niet bij ons op voorraad dan kunt u ons uw wensen mailen en gaan wij voor
u op zoek. U bent vanzelfsprekend van harte welkom in onze showroom te Huissen, voor vragen kunt u ook
bellen naar 026-3263200 of stuur een e-mail naar: info@zijm.nl.

Aanbieder
Zijm Huissen
Nijverheidsstraat 1
6851 EJ Huissen
Tel: 026 326 3200
E-mail: lead@zijm.nl
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