DS 4 E-TENSE 225 LA
PREMIERE

nu € 56.624
Overview
Kenteken

N/A

Datum deel 1

Nieuw

Brandstof

Hybrid

Belastingschaal

1.3

Kleur

Blauw

Motorinhoud

1.600 cc

Kleur interieur

N/A

Brandstofverbruik

1,3 l/100km

Beschrijving
Stijlvolle vormen en een verzorgd interieur maken u meteen
duidelijk dat u hier met een Franse auto te maken hebt. Dit is
een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Naar de pomp of
aan de lader? Doe maar allebei. Deze DS DS 4 is voorzien
van zowel een elektromotor als een verbrandingsmotor.
Ideale combi! Doe maar luxe! Neem plaats in de verwarmbare
voorstoelen en voel de weldaad in koude dagen.
Achter het stuur van deze DS bent u niet alleen. De auto kijkt
als het ware met u mee tijdens de rit. De regensensor
schakelt de ruitenwissers in als het nodig is en de automatisch
inschakelbare verlichting doet de lichten voor u aan. De cruise
control zorgt voor een mooie, gelijkmatige snelheid die u zelf
instelt. Dat is relaxt! U bent in deze DS ook voorzien van
elektronische parkeerrem en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening.

Het rijden met deze DS wordt nog meer ontspannen dankzij
de innovatieve technieken die onderweg over uw veiligheid
waken. De lane assist dirigeert u weer naar het midden van
uw rijstrook als u buiten de lijnen dreigt te gaan.
Wordt dit uw nieuwe auto? We verwelkomen u graag om u
deze DS 4 te laten zien, en dan leggen we u ook uit welke
financieringsvormen we erbij kunnen aanbieden.
Dit voertuig komt binnenkort beschikbaar.
Disclaimer: LET OP: Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken
van de daadwerkelijke voorraadauto. Hier kunnen geen
rechten aan worden ontleend. Vraag onze verkoopadviseurs
naar specificaties van deze auto.
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vestiging

Opening Hours
Maandag

Alleen afspraak Dinsdag

Alleen afspraak

Woensdag

Alleen afspraak Donderdag

Alleen afspraak

Vrijdag

Alleen afspraak Zaterdag

Alleen afspraak

Zondag

Alleen afspraak

Call:
Every effort has been made to ensure the accuracy of the information above, however, errors may occur. Do not rely entirely on
this information but check with your centre about items which may affect your decision to purchase.

