DS AUTOMOBILES DS7 CROSSBACK RIVOLI E-TENSE 4X4
300K

> Technické údaje
Najeto:

0 km

Kategorie:

osobní a terénní Typ:

Rok:
3

2021
SUV
hybridní

Objem:

1598 cm

Palivo:

Výkon:

300 kW

Převodovka automatická
:
převodovka

Barva:

světle šedá metalíza

> Výbava
autorádio, AUX, bluetooth, palubní počítač, satelitní navigace, USB 8x airbag, aut. aktivace
výstražných světlometů, automatické parkování, centrál dálkový, centrální zamykání,
deaktivace airbagu spolujezdce, denní svícení, hlídání jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu,
nouzové brzdění (PEBS), parkovací asistent, parkovací kamera, protiprokluzový systém kol
(ASR), senzor světel, senzor tlaku v pneumatikách, sledování únavy řidiče, stabilizace
podvozku (ESP) el. okna, senzor stěračů, vyhřívané přední sklo 8 rychlostních stupňů,
adaptivní tempomat, el. startér, plní 'EURO VI', pohon 4x4, start-stop systém dělená zadní
sedadla, el. seřiditelná sedadla, sedadla s funkcí masáže - přední, vyhřívaná sedadla,
výškově nastavitelná sedadla panoramatická střecha, střešní šíbr el. aut. klimatizace,
dvouzónová klimatizace, klimatizovaná přihrádka, multifunkční volant, nastavitelný volant,
posilovač řízení el. sklopná zrcátka, el. víko zavazadlového prostoru, el. zrcátka, litá kola,
mlhovky, natáčecí světlomety, přední světla LED, venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka,
zadní světla LED imobilizér

> Historie a poznámky
Servisní kniha Koupeno v CZ,
Sleva platná pro podnikatele a firmy. Vozidlo zařazené do sekce Premium. Údaje obsažené v
této kartě vozu mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve
smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733
občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

> Prodejce:

DS STORE DOMANSKÝ
Adresa: SKORKOVSKÁ 1644, PRAHA, 19821
Mobilní telefon: +420777363747
E-mail: Petr.Vitek@domansky.cz
Web: https://www.dsautomobiles.cz/prodejni-misto/domansky/

Cena: 1 616 700 Kč

> FOTOGALERIE MODELU

Tato část internetových stránek DS Automobiles slouží zejména autorizovaným prodejcům DS Automobiles v České
republice k prezentaci vozů značky DS Automobiles určených k prodeji. Zřizovatel těchto internetových stránek
nenese odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů uvedených v této části internetových stránek.
Odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů týkajících se daného vozidla uvedeného v této části
internetových stránek nese výhradně prodejce, jež je uveden v detailní specifikaci vozu zvoleného uživatelem k
prohlédnutí.

