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Citroën DS5 1.6 THP Sport Chic Inclusief 1 jaar garantie
Merk

Citroën

Model

DS5

Type

1.6 THP Sport Chic
Inclusief 1 jaar garantie

Bouwjaar

2012

Kilometerstand

52.594 km

Carrosserie

Hatchback

Transmissie

Handgeschakeld

Brandstof

Benzine

€19.900,00
Merk
Citroën

Model
DS5

Type
1.6 THP Sport Chic Inclusief 1 jaar garantie

Transmissie
H

Brandstof
B

Vermogen
200

Bouwjaar
2012

Kilometerstand
52594

Accessoires

• ABS

• Achteruitrijcamera

• Airbag(s) gordijn

• Airbag(s) side voor

• Airbag bestuurder

• Airbag passagier

• Audio installatie premium

• Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth

• Bandenspanningscontrolesysteem

• Bi-xenon adaptief (+koplampreiniging)

• Binnenspiegel automatisch dimmend

• Boordcomputer

• Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar

• Buitenspiegels verwarmbaar

• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

• Cruise control

• Dimlichten automatisch

• Electronic climate controle

• Elektrische ramen achter

• Elektrische ramen voor

• Elektrisch glazen panorama-dak

• Elektrisch verstelbare voorstoel(en)

• ESP

• Extra getint glas

• Head-up display

• Hill hold-functie

• Keyless entry

• LED dagrijverlichting

• Lederen bekleding

• Lederen stuurwiel

• Lichtmetalen velgen 19"

• Mistlampen voor

• Multimedia-voorbereiding

• Navigatie-systeem full map

• Parkeersensor voor en achter

• Radio-CD/MP3 speler

• Regensensor

• Rijstrooksensor

• Startblokkering

• Stuur verstelbaar

• Stuurwiel multifunctioneel

• Traction control

• Voorstoelen in hoogte verstelbaar

• Voorstoelen verwarmd
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Opmerkingen
Deze Citroen DS5 Sport Chic verkeert werkelijk in een sublieme staat, netjes Citroen dealer onderhouden en afkomstig van de eerste
Duitse eigenaar.
De auto heeft zeer veel opties zoals navigatie, glazen panoramadak, lederen bekleding, lederen stuurwiel, lane assist, xenon
verlichting, massage en geheugen functie in de stoelen, multimedia systeem, climate control met gescheiden zones, cruise control.
Daarnaast heeft de auto het meeste luxe audio systeem van Citroen: Denon.
Meer foto's volgen zo snel als mogelijk, excuses hiervoor.
AutoHuisLimburg is specialist in de verkoop van kwalitatief hoogwaardige tweedehands auto's. Inruil is mogelijk en wij hanteren geen
afleverings/ rijklaar kosten. Bij vragen staan wij u graag van maandag t/m zondag te woord.
Voor verdere informatie kunt u ook onze website bezoeken.
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