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04/2017 - Benzine - Automaat

€ 21.950,Autogegevens
Merk, model:

DS DS 5

Uitvoering:

1.6 165PK Chic Automaa...

Kenteken:

N-283-DT

Kilometerstand: 48.897 km
Bouwjaar:

04/2017

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.404 kg

Motor:

1.598 cc, 165 pk (121 kW)

Kleur:

Noir Perla (zwart)

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

onbekend

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Centrale
deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lichtmetalen velgen, Parkeersensor

Bijzonderheden
Hij zorgt voor een ontspannen rijervaring, deze DS 5. Het is een auto uit 2017, op de teller staat een
kilometerstand van 48892. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Koude start? Niet
met de verwarmbare voorstoelen! En allebei ook nog eens voorzien van massagefunctie tegen stramme rug
en schouders. Bij de uitrusting van deze DS horen onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint
glas, verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en in
delen neerklapbare achterbank.
Het high performance audiosysteem produceert krachtige bassen en heldere hoge tonen. Het
geluidssysteem is gemakkelijk en veilig te bedienen vanaf het stuur. Nooit meer te warm of te koud. De
automatische airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. Natuurlijk is een complete auto
als deze ook voorzien van sensoren die de omgeving in de gaten houden. Deze DS heeft niet alleen een
automatisch inschakelbare verlichting aan boord, maar ook een regensensor en natuurlijk zijn er ook
parkeersensoren achter. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de cruise control. Ook is de
DS uitgerust met: lederen stuur, automatisch dimmende spiegels, boordcomputer en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening.

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Klaver Autogroep | Tel: 072 520 8898 | verkoop@klaverautogroep.nl

Als bestuurder van deze DS bent u nooit alleen. U wordt onderweg bijgestaan door technologische
hulpmiddelen die samen met u de weg in de gaten houden. Als het nodig is, grijpen ze zelfs in, door te
remmen of bij te sturen. De brake assist zorgt voor een kortere remweg tijdens een noodstop.
Natuurlijk wordt deze auto geleverd met Bovag Garantie. U bent van harte welkom om deze DS in onze
showroom te komen bekijken. Druk op de proefritknop en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Standaard krijgen onze auto's waarvan de verkoopprijs boven de 4500 euro ligt: een professionele
reiniging, een afleverbeurt, nieuwe APK en 6 maanden BOVAG garantie.
Optioneel kunt u kiezen voor:
- 12 maanden BOVAG garantie voor 350 euro;
- Of 24 maanden BOVAG garantie voor 800 euro;
- 12 maanden hulp bij pech onderweg in Europa voor 39,95 euro;
- Waxguard lakpantser met 3 jaar glans garantie voor 250 euro;
- Volle tank brandstof tegen kostprijs.
Voor een goede auto bent u bij Klaver altijd aan het juiste adres, al sinds 1937. Onze merken zijn Citroën,
DS, JAC en James Autoservice. Zakelijke en privé leasen kan bij ons eigen Klaver Lease. En in het geval
van schade hebben wij ons eigen Autoschade Herstel Roos Alkmaar.
Kortom: Klaver: Compleet uitgerust.
Disclaimer: Wij besteden grote zorg aan het juist adverteren van de aangeboden auto's.
Wij kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele afwijkingen.

Aanbieder
Klaver Autogroep
Berenkoog 2
1822 BJ Alkmaar
Tel: 072 520 8898
E-mail: verkoop@klaverautogroep.nl
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