
 

 

  Full LED verlichting   Motor : 1497CC turbo  -  Voorwiel aandrijving 

  Achteruitkijkcamera met dynamische zicht   Automaat : 7DCT (gerobotiseerde boite met dubbel koppeling) 

  Achteruitkijkcamera 360°    4 rijmodi :  Eco / Comfort / Sport / Smart 

  Parkeersensoren voor en achter   130 KW  - 175 Pk  -  275 Nm   -  4 cilinders  -  Euro 6D 

  Verborgen deuren handvatten   CO2  WLTP :  178g (benzine of LPG) 

  Interieur in vegan leder van hoge kwaliteit   Max snelheid : 195 Km/h  -  (0  -  100Km/h : 7,9sec) 

  Verwarmde en geventileerde stoelen voor   Brandstof :  Benzine en Bi-fuel (Benzine / LPG ) 

  Elektrische en verstelbare stoelen voor   Verbruik gemengd : 8,8L/100Km 

  Multifunctioneel Sportstuur  -  regelbaar 4 posities   L / B / H  :  4620 x 1886 x 1680 mm 

  Airconditioning bi-zone + ventilatie achter   Leeggewicht : 1550 Kg  -  Inhoud koffer : 350 L  

  Panoramisch schuifdak (elektrisch)    Trekvermogen : 1500 Kg 

  Sleutelloze toegang en starten + elektrisch koffer   Bestuurders– en passagiersairbag voorkant 

   Grijze Alu velgen  19inch 225/55/R19   Zijdelingse airbags voorkant + gordijnairbag 

* 5 jaar garantie zonder Km-beperking.  

* Levenslange DFSK pechbijstand in Europa 

www.oneautomotive.be 

Kleuren en uitrusting kunnen afwijken. Prijzen en gegevens zijn onder voorbehoud van fouten. 

OneAutomotive en de concessiehouder kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden. 

   LPG  : 34.990€ 

NEW X55 

    

   31.490€ 
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  Lichtsensor   ABS , EBD, EBA, ESP, EPS 

  Regensensor   Autohold 

  Elektronische handrem  + start/stop knop   HHC, HDC 

  Radio,  Wifi, USB(3),  bluetooth, 12 volt oplaadpunten (2),    TPMS  Bandenspanningscontrole 

  10,1” scherm dashboard  en 10,25 scherm nfotainment   APA (hulp bij parkeren) 

  8 luidsprekers   ICA Adaptive  Cruise control + snelheidsbegrenzer 

  Multi-kleuren Sfeerverlichting    AEB  automatische noodrem (voertuig en voetganger) 

  Draadloos laden van telefoon   LDW, RDP Waarschuwing en hulp bij rijstrookverandering  

  Isofix (2) + kinderveiligheid ramen en koffer   BSD : blind spot detection (dode hoek detectie) 

  Centraal vergrendeling met alarm   FCW (waarschuwing botsing voorkant) 

  Centrale armsteun met opbergvakken en gekoeld   HMA (slimme controle van lichten) 

  Neerklapbare (60/40) en verstelbare achterstoelen   Elektr. Inklapbare en  verwarmde buitengspiegels 

  Middenarmsteun achter met bekerhouder    Reserve wiel  (niet op LPG) 

 

Deze gegevens zijn ter info. OneAutomotive en concessiehouder kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor  fouten 

www.oneautomotive.be 


