DS 4 CROSSBACK
MJ26

- Automatische bi-zone airconditioning met REST-functie

- Automatische Follow me home-functie

- Bluetooth® handenvrije kit met audio streaming en USB-aansluiting

- Automatisch ontsteken van de lichten bij het ontgrendelen van de wagen

- Automatisch onsteken van de lichten en automatische ruitenwissers

- Verchroomde sierstrip op de achterbumper

- Hindernissendetector achteraan

- Looplamp

- Elektrisch bediende, verwarmde en inklapbare buitenspiegels met LED verlichting onderaan

- Metalen deurdrempel vooraan met DS-logo

- Elektrochrome binnenspiegel

- 12V-aansluiting in de koffer

- Audiosysteem bi-tuner cd-mp3 6 luidsprekers met klankverspreiding

- Lichtmetalen velgen 17'' "Canberra" Zwart

- Stuurwiel in volle nerf leder

(Enkel op 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6)

BE CHIC - STANDAARD UITRUSTING
- ABS + Noodremhulp (BAS) + Elektronische remkrachtverdeler (EBD)

- Elektrisch bediende en automatische parkeerrem

- ESP + Antispincontrole (ASR)

- Centrale console met gesloten opbergvak

- Hill Start Assist

- 12V-aansluiting in de centrale console

- Intelligente tractiecontrole

- Verchroomde ruitomlijsting

- 6 Airbags : 2 frontale airbags, 2 zijdelingse airbags en 2 gordijnairbags

- Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

- Radio cd & mp3 bi-tuner met 6 luidsprekersn en Jack-aansluiting

- Brandstofklep met automatische opening

- Voorprogrammeerbare snelheidsregelaar/-begrenzer

- Tijdelijke herstellingskit voor banden

- Manuele airconditioning (met geventileerd handschoenkastje)

- Bandendrukcontrole

- Mistlichten vooraan met statische bochtverlichting

- Centraal gedeelte van de voorbumper in het zwart

- Stuurwiel in leder regelbaar in hoogte en diepte

- Buitenspiegelschelpen in Perla Nera Zwart

- Bedieningen aan het stuur

- Lamellen van bumper in het zwart

- Analoge personaliseerbare wijzerplaten met verchroomde omranding

- Sierlijst wielkasten in het zwart

- Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels

- Daksteunen

- Elektrisch bediende ruiten vooraan met sequentiële bediening en klembeveiliging

- Crossback-logo op kofferklep

- Akoestische groothoekvoorruit

- Crossback tapijten

- Koplampen met LED-lichtsignatuur

- Achterspoiler in Zwart Perla Nera

- Verschuifbare centrale armsteun

- Lichtmetalen velgen 16" "Darwin"

- Bestuurderszetel regelbaar in de hoogte
- Zetels vooraan met regelbare lendensteun
- Achterbank 2/3 - 1/3 met neerklapbare rugleuning
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- Binnenbekleding Stof Lacina Basalte Zwart

Onderhavig document is niet contractueel bindend en louter informatief. Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. DS Belux kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden betreffende de inhoud van dit document.

SO CHIC - UITRUSTING BE CHIC +

