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DS DS 5 2.0 BlueHDi Business Executive * Navi
* Stoelverw * Cruise *
06/2016 - Hybride - Handgeschakeld

€ 13.950,-
Autogegevens

Merk, model: DS DS 5

Uitvoering: 2.0 BlueHDi Business E...

Kenteken: JX-958-D

Kilometerstand: 110.251 km

Bouwjaar: 06/2016

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Hybride

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.512 kg

Motor: 1.997 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Blauw

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

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

Bijzonderheden
Technische informatie

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 4,6 l/100km (1 op 21,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,6 l/100km (1 op 27,8)
Energielabel: C

Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 438 - € 466 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Basis afleverpakket (€ 295): Let op dit afleverpakket bevat 3 maanden garantie volgens de BOVAG
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Voorschriften!
Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; Al onze auto zijn technisch rij klaar!, Professioneel
gereinigd, Voorzien van nieuwe Apk
- Premium afleverpakket (€ 495): Let op dit afleverpakket bevat 6 maanden garantie volgens de BOVAG
Voorschriften!
Dit afleverpakket bevat: BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; Al onze auto zijn technisch rij
klaar!, Onderhouds volgens fabriek voorschriften, Professioneel gereinigd, Voorzien van nieuwe Apk
- 12 Maanden BOVAG (€ 795): Dit afleverpakket bevat 12 maanden BOVAG Garantie!
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt; Al
onze auto zijn technisch rij klaar!, Onderhouds volgens fabriek voorschriften, Professioneel gereinigd,
Voorzien van nieuwe Apk

Na de zoveelste meeting komt u helemaal fit thuis met deze uitstekende zakenauto. Deze auto is uitgerust
met een viercilinder motor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Het lederen interieur is een
stijlvolle extra van deze DS 5. Koude start? Niet met de verwarmbare voorstoelen! In deze DS profiteert u
onder andere ook van: 18 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, metallic lak, elektrisch bedienbare
ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting.

Voor een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde dab-ontvanger. Prettig, altijd weten waar je
moet zijn en hoe lang de rit nog duurt met het navigatiesysteem. De auto is ook uitgevoerd met
automatische airconditioning. Een handige optie is de achteruitrijcamera. Achteruitrijden, inparkeren en
manoeuvreren gaat gemakkelijker dan ooit. 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. De cruise control houdt de snelheid constant.
Dat is relaxt reizen! Ook lederen stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, isofix-aansluiting en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze auto.

Zoals u mag verwachten van deze DS 5 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
Mocht zich een gevaarlijke situatie voordoen, dan geeft de Brake Assist extra remkracht en verkort de
remweg. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u weer gas geeft. De sensoren van
de lane assist registreren de lijnen op de weg en waarschuwen als u onbedoeld in de andere strook dreigt
te belanden.

Belangstelling? Bel ons en we leggen de sleutels klaar voor een proefrondje.

= Bedrijfsinformatie =

Kom vrijblijvend langs voor een proefrit, neem van te voren altijd even contact op want wij werken
uitsluitend op afspraak. (hierdoor voorkomen we teleurstellingen)

Hoewel aan de informatie op onze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kunnen wij niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan ook.
Voor vragen en beschikbaarheid van onze auto's kunt u contact opnemen met ons op het telefoonnummer:
0164-700265 of per mail: info@autoservicekole.nl
Alle auto's die op onze website geadverteerd worden zijn rijklaarprijzen, hiervoor is de auto gepoetst en
technische nagezien. (Garantie/onderhoud is bij ons niet inbegrepen in de prijs) De kosten hiervoor zijn
€295.- 3 maanden (Basis) of €495.- 6 maanden (Premium) of 12 maanden BOVAG Garantie!
Alle auto's worden geleverd met een geldige APK.
Wij zetten u auto kosteloos op uw naam. (RDW Erkend)

Financiering en garantie tegen meerprijs leverbaar.
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Aanbieder
Autoservice Kole
Canadaweg 2
4661 PZ Halsteren

Tel: 0164 700 265
E-mail: info@autoservicekole.nl


