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CAPTIVATING

ZMYSŁOWE POŁĄCZENIE SIŁY…

DS 7 CROSSBACK to zapowiedź drugiej generacji modeli Marki DS. Ten wyrafinowany SUV
jest symbolem francuskiego know-how, który łączy szlachetne materiały wykończeniowe,
doskonałe rzemiosło oraz innowacyjne technologie.
DS 7 CROSSBACK potwierdza swój szlachetny rodowód wyjątkowym akcentem z przodu
– DS WINGS. Sześciokątna osłona chłodnicy ma całkowicie nowy wygląd, przywołujący
skojarzenia z diamentem. Logo DS znajduje się w jej centralnym punkcie. Podwójne
przetłoczenie tworzy oś aluminiowej maski i eksponuje emblemat DS. Przetłoczenia
i krawędzie przednich oraz tylnych błotników rzeźbią boczną sylwetkę tego wyjątkowego
SUV-a, podkreślając jego siłę i potencjał.

I WYRAFINOWANIA

Identyfikacja świetlna to kluczowy element stylu Marki DS od początku jej istnienia. Reflektory
DS ACTIVE LED VISION, oszlifowane niczym szlachetne kamienie, robią piorunujące
wrażenie. Po uruchomieniu samochodu są delikatnie podświetlone w purpurowym kolorze,
następnie obracają się o 180°. DS ACTIVE LED VISION to innowacyjny system oświetlenia,
który automatycznie dostosowuje sposób działania do panujących warunków. Pionowe,
przypominające perły światła LED do jazdy dziennej podkreślają wyrazistą identyfikację
świetlną modelu.
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UNIKALNY AKCENT STYLISTYCZNY
RODEM Z SAMOCHODÓW KONCEPCYJNYCH
Forma tylnych świateł potwierdza wyrazisty i oryginalny charakter identyfikacji
świetlnej DS 7 CROSSBACK. Są wykonane w technologii 3D Full LED. Zdobi je
trójwymiarowy motyw łusek, zaczerpnięty z koncepcyjnego modelu DS E-TENSE.
Projektując ten element, eksperci DS wykorzystali grawerowanie laserowe. To metoda
z najwyższej technologicznej półki, zapewniająca niezwykłą precyzję wykonania.
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DS 7 CROSSBACK GRAND CHIC Or Byzantin, Inspiracja DS OPÉRA Art Basalte

THE FRENCH
SAVOIR-FAIRE
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INSPIRACJE DS

BASTILLE
RIVOLI
OPÉRA
DOSKONAŁOŚĆ FRANCUSKIEGO KNOW-HOW
Wnętrze DS 7 CROSSBACK łączy nowoczesność i szyk. Jego projekt jest wierny kluczowej idei Marki DS, jaką jest personalizacja.
Zajęcie miejsca w DS 7 CROSSBACK to wejście do jednego z czterech światów, nazwanych inspiracjami. Każda z nich współgra z osobowością,
chęcią wyróżnienia się i temperamentem właściciela samochodu.
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Inspiracja DS OPÉRA Art Basalte

O

PÉRA
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WYJDŹ NAPRZECIW
AWANGARDZIE

-1Skórzane fotele Nappa Art Basalte z motywem bransolety zegarka
-2Podświetlane uchwyty do otwierania drzwi (8 odcieni do wyboru)

2

-3Wykończenie skórą Nappa Art Basalte z perłowym przeszyciem Terre de Cassel
i monogramem OPÉRA na giloszowanym aluminium
-4Skóra Nappa Brun Alezan z motywem bransolety zegarka
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Inspiracja DS RIVOLI Noir Basalte

R

IVOLI
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1

WNĘTRZE
HAUTE COUTURE

-1Podświetlone uchwyty do otwierania drzwi
-2Giloszowane aluminium Clous de Paris
-3Wykończenie skórą Nappa Noir Basalte z motywem diamentu
i monogramem RIVOLI na giloszowanym aluminium
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Inspiracja DS BASTILLE

STYLOWY ŁOWCA
PRZYGÓD

-1Brązowe wykończenie deski rozdzielczej

2

-2Tkanina Perruzi Bronze

B
1

ASTILLE
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SENSORY

EXPERIENCE
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Kierownica pokryta skórą, wyposażona
w giloszowane łopatki zmiany biegów.

KIEROWCA W ŚWIECIE
TECHNOLOGII Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI
Ekran o średnicy 12’’ wyświetla wszelkie niezbędne w trakcie jazdy informacje. Ma elegancką grafikę i możliwość personalizacji.
Kierowca, używając przycisku na kierownicy, uruchamia menu dostępnych informacji i wyświetla te, z których chce aktualnie korzystać.
Wybierz jeden z sześciu dostępnych trybów pracy ekranu, w tym DS CONNECTED PILOT i DS NIGHT VISION.

Centralny ekran dotykowy 12’’ HD pozwala intuicyjnie zarządzać wszystkimi funkcjami samochodu. Dostęp do menu zapewnia
również chromowane pokrętło, wykończone motywem kryształu.
Linia przycisków znajdujących się pod ekranem umożliwia bezpośredni dostęp do wybranych funkcji związanych z komfortem,
multimediami i usługami online.
Skorzystaj z pakietu usług DS Connect, poprawiających bezpieczeństwo (SOS i assistance) oraz obsługi serwisowej (zdalne
umówienie wizyty w serwisie). Korzystaj z nawigacji online i aplikacji dostępnych za pośrednictwem Mirror Screen* (Android AutoTM,
Apple CarPlayTM i MirrorLink®).

NAWIGACJA

TELEFON

DS NIGHT VISION

APPLE CARPLAY TM

* Usługa dostępna dla telefonów kompatybilnych z systemem.
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PERFEKCYJNOŚĆ W DETALACH
2

3

-1Zegarek B.R.M R180
-2Przełączniki wykończone motywem kryształu
-3Wzór giloszowy Clous de Paris
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Elektrycznie sterowane oparcie
tylnej kanapy

WYJĄTKOWA PRZESTRONNOŚĆ
I ABSOLUTNY KOMFORT
Wnętrze DS 7 CROSSBACK to świat komfortu bez granic. Pasażerowie tylnego
rzędu mają wyjątkowo dużo miejsca, a oparcie kanapy można elektrycznie
pochylać w zakresie 23°–32°. Siedzenia wykończono sprężystą pianką,
zapewniającą wygodę i wytrzymałość. Przednie fotele mogą być wyposażone
w funkcję podgrzewania, wentylacji i masażu (5 dostępnych trybów, ustawianych
za pośrednictwem ekranu dotykowego).
DS 7 CROSSBACK można doposażyć w duży, otwierany, panoramiczny
szklany dach z elektrycznie sterowaną roletą. Jego tylna część jest nieruchoma,
przednia przesuwa się nad nią, wpuszczając do wnętrza naturalne światło.
DS 7 CROSSBACK ma największy bagażnik w segmencie (555 l) z praktyczną, płaską podłogą. System Pack Easy Access* ułatwia korzystanie
z przestrzeni bagażowej dzięki elektrycznie sterowanej pokrywie bagażnika
i funkcji otwierania pokrywy ruchem stopy pod tylnym zderzakiem.
*

Modułowa tylna kanapa 2/3–1/3,
płaska podłoga bagażnika
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Zawiera również funkcję bezkluczykowego dostępu i uruchamiania.

Otwierany, panoramiczny
szklany dach
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DS PILOT

DS CONNECTED PILOT:
PROWADŹ LUB DAJ SIĘ PROWADZIĆ
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DS PARK PILOT**:
PARKOWANIE NIGDY NIE BYŁO TAK PROSTE

DS CONNECTED PILOT to system, który przejmuje stery DS 7 CROSSBACK i odciąża kierowcę,
jednocześnie umożliwiając mu przejęcie kontroli nad samochodem w dowolnej chwili. To kolejny krok na
drodze rozwoju samochodów autonomicznych. System utrzymuje zadaną prędkość i bezpieczny dystans
dzielący samochód od pojazdu z przodu. Trajektorię jazdy kontroluje progresywnie za pośrednictwem
układu kierowniczego. Jest aktywny w zakresie prędkości 0–180 km/h*. Potrafi zatrzymać samochód
i sprawić, że ruszy z miejsca. Szczególnie przydaje się podczas jazdy w korkach lub na autostradzie,
poprawiając bezpieczeństwo i komfort podróży.

Ta nowa technologia pozwala na autonomiczne wykonywanie manewrów parkowania prostopadłego
i równoległego przez samochód bez udziału kierowcy. DS PARK PILOT wybierze miejsce parkingowe
odpowiednie dla gabarytów DS 7 CROSSBACK. Pomiar jest możliwy w trakcie mijania tego miejsca
z prędkością do 30 km/h.
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DS SAFETY

DS NIGHT VISION:
DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ
DS NIGHT VISION zapewnia kierowcy optymalną widoczność w nocy,
umożliwiając szybką reakcję na ewentualne zagrożenie. Kamera na
podczerwień, umieszczona w osłonie chłodnicy, wykrywa pieszych
i zwierzęta znajdujące się do 100 metrów przed samochodem. Obraz
drogi pojawia się na cyfrowym zestawie wskaźników. Zidentyfikowane
niebezpieczeństwo jest podświetlone na żółto. Gdy kierowca nie
zareaguje, kolor zmienia się na czerwony i pojawia się sygnał
dźwiękowy. Ostrzeżenie pozwala uniknąć zderzenia.

DRIVER ATTENTION MONITORING:
STRAŻNIK KONCENTRACJI
DS 7 CROSSBACK wykorzystuje technologię DS DRIVER ATTENTION
MONITORING, która pozwala na identyfikację spadku poziomu
koncentracji kierowcy. Znajdująca się nad kierownicą kamera na
podczerwień monitoruje ruchy powiek, kierunek spojrzenia oraz ruchy
głowy kierowcy. Współpracuje z drugą kamerą, która monitoruje
trajektorię samochodu i nieustannie sprawdza, czy kierowca utrzymuje
właściwy tor jazdy. Gdy układ DS DRIVER ATTENTION MONITORING
wykryje nieprawidłowości w jednym ze wskazanych zakresów,
automatycznie uruchamia sygnał dźwiękowy, a odpowiedni komunikat
pojawia się na ekranie centralnym. System jest aktywny zarówno
w dzień, jak i w nocy.
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DS SAFETY

DS ACTIVE LED VISION:
WIDZIEĆ I BYĆ WIDZIANYM
DS ACTIVE LED VISION łączy styl z zaawansowaną technologią. Trzy obrotowe moduły LED uzupełniają
centralny projektor LED. Oświetlenie dostosowuje sposób pracy do kąta skrętu kierownicy, prędkości
samochodu i warunków meteorologicznych. Może zmieniać kąt i nachylenie wiązki światła. Jej siła może
być zwiększana lub redukowana, a kształt jest dobierany tak, aby możliwie najbardziej skutecznie oświetlić
drogę przed samochodem.
Dostępnych jest sześć trybów pracy:
• Parking
• Miasto: wiązka światła jest szersza, aby optymalnie oświetlić ewentualne niebezpieczne
obiekty, znajdujące się na skraju drogi.
• Trasa: tryb aktywny od prędkości 50 km/h,
wiązka światła jest wydłużona (dostosowana
zwłaszcza do jazdy po drogach podrzędnych),
jednak wciąż wystarczająco szeroka, by wykryć
potencjalne niebezpieczeństwo znajdujące się na
skraju drogi.
• Autostrada: tryb aktywny od 110 km/h, wiązka
światła jest jeszcze bardziej intensywna. Projektor
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i moduły LED są podniesione, by dodatkowo
zwiększyć zasięg oświetlenia.
• Zła pogoda: gdy pracują wycieraczki, wiązka
oświetla oznaczenia poziome na drodze,
a projektor pracuje z mniejszą mocą, by uniknąć
oślepienia kierowcy.
• SmartBeam: tryb aktywny po włączeniu funkcji
automatycznych świateł. Zasięg i moc wiązki
światła są dostosowane do warunków na drodze
i obecności innych pojazdów, zapewniając
maksymalne możliwe doświetlenie drogi.

HYPNOTIC
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DS SAFETY

ACTIVE SAFETY BRAKE
System pozwala uniknąć kolizji lub ograniczyć jej skutki. Jest aktywny od
prędkości 5 km/h. W przypadku chwilowej dekoncentracji kierowcy kamera
zamontowana na szczycie przedniej szyby, wspomagana przez radar*, wykryje
obecność innych pojazdów lub pieszych i w razie potrzeby zwolni albo zatrzyma
samochód bez udziału kierowcy.

ALARM NIEZAMIERZONEGO
PRZEKROCZENIA LINII
Wykrywa niezamierzone przekroczenie linii i koryguje trajektorię
samochodu. Aby utrzymać samochód w pasie ruchu, używa
układu kierowniczego. Migająca kontrolka na zestawie wskaźników
informuje, że system koryguje tor jazdy.

DS CONNECTEDCAM
Zamontowana w podstawie wewnętrznego lusterka wstecznego kamera
pozwala rejestrować zdjęcia i materiały wideo. Łącze WiFi umożliwia transfer
danych do smartfona.

SYSTEM AKTYWNEJ KONTROLI
MARTWEGO POLA

KAMERA COFANIA I WIDOK 360

Ostrzega kierowcę o obecności innego pojazdu w martwym polu.
W bocznym lusterku wstecznym zapala się dioda. Gdy układ wykryje
ryzyko kolizji, skoryguje tor jazdy, by jej uniknąć.

Kamera aktywuje się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego
i wyświetla na centralnym ekranie dotykowym widok z tyłu samochodu.
Dostępny jest również widok z lotu ptaka.

* Radar jest elementem systemu DS CONNECTED PILOT.
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DS LOUNGE

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION:
ZAWIESZENIE DS NA MIARĘ XXI WIEKU
Istotę innowacyjności nowego zawieszenia DS ACTIVE SCAN SUSPENSION określa jedno słowo:
przewidywanie. Kamera umieszczona w górnej partii przedniej szyby, cztery czujniki położenia
i trzy czujniki przyspieszenia nieustannie analizują stan nawierzchni, a także zachowanie samochodu
(prędkość, kąt skrętu, pracę układu hamulcowego itp.). Przekazują w czasie rzeczywistym dane do
centralnego komputera, który indywidualnie steruje pracą każdego z kół – zmienia nastawy zawieszenia,
dostosowując jego funkcjonowanie do panujących warunków. Ten zaawansowany, reaktywny system
zapewnia maksymalne bezpieczeństwo prowadzenia i komfort jazdy DS 7 CROSSBACK.
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DS LOUNGE

DS SENSORIAL DRIVE
DS 7 CROSSBACK dopasowuje się do gustu i upodobań poprzez liczne możliwości
personalizacji. System DS SENSORIAL DRIVE, zaproszenie do świata wyjątkowych
doznań wizualnych, pozwala wybrać nastrój Cashmere lub Titanium. Oświetlenie
PolyAmbient emitowane jest przez specjalne wiązki w panelach drzwi, w jednym
z ośmiu kolorów: Blanc Cristal, Bleu Saphir, Gris Quartz, Orange Ambre, Rouge
Carmin, Rouge Grenat, Vert Opale lub Violet Spinelle.

DŹWIĘK W NAJCZYSTSZEJ FORMIE
Za projekt nagłośnienia odpowiada firma FOCAL®, francuski
lider projektowania i produkcji profesjonalnych rozwiązań
audio Hi-Fi, zwłaszcza dla branży motoryzacyjnej. Najwyższej
klasy system Hi-Fi o nazwie FOCAL Electra® składa się
z czternastu głośników, harmonijnie wkomponowanych we
wnętrze DS 7 CROSSBACK. Zapewniają one niespotykaną
jakość emisji dźwięku.

DYNAMIKA I NATURALNY SPOKÓJ
Komfort absolutny to pierwsze skojarzenie, które pojawia się po zajęciu miejsca
we wnętrzu DS 7 CROSSBACK. Szerokie, wygodne siedzenia wyściełano gęstą,
sprężystą i wytrzymałą pianką. Fotele przednie mogą być wyposażone w funkcję
ogrzewania, wentylacji i masażu (5 dostępnych trybów). Wielopunktowy masaż zmieni
każdą podróż w relaksującą, przyjemną przygodę. System indywidualnego sterowania
funkcjami przednich foteli znajduje się w menu ekranu dotykowego.
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DYNAMICZNE SILNIKI
Z TEMPERAMENTEM
Ciesz się osiągami dzięki gamie silników dostępnych w DS 7 CROSSBACK.
Te mocne i wydajne jednostki spełniają najbardziej restrykcyjne normy emisji
(Euro 6.2) i wyróżniają się wysokim momentem obrotowym.
Nowa, 8-przełożeniowa automatyczna skrzynia biegów EAT8 zapewnia szybką
i płynną reakcję. Zaawansowane technologie, takie jak wysokie ciśnienie
wtrysku (200 barów) w silnikach PureTech czy system Stop&Start, pozwalają na
ograniczenie zużycia paliwa i emisji CO2.
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SILNIK E-TENSE 4X4,
HYBRYDA WEDŁUG DS
W 2019 r. gama DS 7 CROSSBACK wzbogaci się o wersję z napędem hybrydowym E-TENSE 4x4, składającym
się z silnika benzynowego o mocy 200 KM oraz dwóch silników elektrycznych. Łączna moc zestawu wyniesie
300 KM. Za przeniesienie napędu odpowiadać będzie 8-przełożeniowa, elektrycznie sterowana, automatyczna
skrzynia biegów. Energię będą magazynować kompaktowe akumulatory litowo-jonowe o mocy 90 kW. Napęd
4x4 zapewni zelektryfikowana tylna oś, dzięki czemu samochód będzie doskonale zachowywał się na drodze.
Cztery tryby pracy napędu to: 100% elektryczny (ZEV), hybrydowy bez funkcji ładowania na długie trasy
(HEV), połączony (SPORT) oraz 4x4. Zastosowana technologia pozwali na ładowanie akumulatorów poprzez
hamowanie silnikiem lub w trakcie jazdy, za pośrednictwem silnika spalinowego. W trybie w pełni elektrycznym
akumulator o pojemności 13 kWh zapewni zasięg do 60 km.
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DS 7 CROSSBACK PERFORMANCE Line Gris Platinium (niedostępny w gamie polskiej)

TAILOR MADE

52

53

KOLORY NADWOZIA
Blanc Banquise

Gris Artense (M)

Gris Platinium (M)

Brun Andradite (P)

Noir Perla Nera (P)

Blanc Perle (P)

Or Byzantin (P)

Bleu Encre (P)

Rouge Absolu (P)

(M): metalizowany, (P): perłowy.
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Skórzane fotele Nappa Art Basalte z motywem bransolety zegarka

WYKOŃCZENIE
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Tkanina
Perruzi Bronze

Skóra
gruboziarnista Basalte

Skóra
Nappa Brun Alezan z motywem bransolety zegarka

Skóra
Nappa Art Basalte z motywem bransolety zegarka
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Obręcz aluminiowa 20’’ TOKYO diamentowana Noir Onyx połysk

Obręcz aluminiowa 17’’ BERLIN
Gris Eclat Clicker połysk

Obręcz aluminiowa 18’’ BUENOS AIRES
Gris Haria matowa

Obręcz aluminiowa 18’’ GENEVE
Noir Onyx połysk

Obręcz aluminiowa 19’’ ROMA
Gris Anthracite połysk

Obręcz aluminiowa 19’’ AMSTERDAM
Gris Anthracite połysk

Obręcz aluminiowa 20’’ TOKYO
Noir Onyx połysk

OBRĘCZE
ALUMINIOWE
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-1Uchwyt na rower montowany na belkach dachowych
-2Wspornik na urządzenia multimedialne

1
2
3

-3Przenośna popielniczka

KOMPLETNA GAMA

AKCESORIÓW

-4Folia antyrefleksyjna na ekran dotykowy

Oryginalne akcesoria łączą zaawansowaną technologię z know-how
inżynierów, którzy odpowiadają za ich projekt. Zostały uważnie
wyselekcjonowane przez Markę, przetestowane i sprawdzone, aby uzupełnić
gamę DS 7 CROSSBACK. Akcesoria mają wyrafinowany styl i wysoką jakość.
Spełniają najbardziej restrykcyjne normy bezpieczeństwa i wytrzymałości.
Nasz wybór:
• uchwyt na rower montowany na belkach dachowych
• wspornik na urządzenia multimedialne
• przenośna popielniczka
• folia antyrefleksyjna na ekran dotykowy
Poznaj pełną gamę akcesoriów w katalogu Akcesoria lub na stronie DSautomobiles.pl.
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USŁUGI ONLY YOU

(1)

APLIKACJA MyDS - KLUCZ DO ŚWIATA DS
Aplikacja MyDS to niezastąpiony towarzysz każdego dnia spędzonego za kierownicą DS. Pozwala na bezpośredni dostęp do palety usług Only You
i stałe połączenie z samochodem. Serwis jest kompatybilny z wszystkimi modelami DS (2) i towarzyszy kierowcy przed jazdą, w jej trakcie i po jej zakończeniu.(3)

DS ASSISTANCE - PODRÓŻUJ BEZ OBAW
SERWIS BEZPŁATNY PRZEZ 8 LAT (4), DOSTĘPNY 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU W PRZYPADKU AWARII LUB KOLIZJI
Marka DS stworzyła wyjątkowy program Assistance, aby ułatwić życie klientom i zapewnić im stałą mobilność. Używaj swojego DS bez obaw.(5)
Wypadek, awaria, zgubiony kluczyk, pomyłka przy tankowaniu? Dzięki programowi DS ASSISTANCE możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu, w Polsce i zagranicą. Wystarczy nacisnąć przycisk „DS” w kabinie, użyć aplikacji MyDS lub zadzwonić pod numer 800 88 44 44.(6)

DS VALET - KIEROWCA, KTÓRY OSZCZĘDZI TWÓJ CZAS
Ponieważ Twój czas jest dla nas najważniejszy, Marka DS stworzyła usługę DS VALET. Wizyta w serwisie, odbiór nowego samochodu?
Skorzystaj z naszego kierowcy, który ułatwi ci przemieszczanie się w takich sytuacjach.

DS RENT - NAJEM KRÓTKOTERMINOWY DS
Wypróbuj różne modele DS, sprawdź je przy okazji krótkich wyjazdów czy dalszych podróży. Zarezerwuj samochód za pośrednictwem smartfona przez aplikację MyDS
lub w punkcie sprzedaży(1).

DS CLUB PRIVILÈGE - PRZYWILEJ DOSTĘPU DO EKSKLUZYWNYCH USŁUG DS
(7)

Wybierając model marki DS, wkraczasz do świata doskonałości i wyrafinowania à la française. Aby dostarczyć klientom niezapomnianych wrażeń, Marka DS stworzyła
DS CLUB PRIVILÈGE. Żeby stać się jego członkiem na okres 5 lat, wystarczy zapisać się za pośrednictwem aplikacji MyDS, zainstalowanej w smartfonie. Świat przywilejów i
usług dostosowanych do Twoich potrzeb jest na wyciągnięcie ręki.
POZNAJ ŚWIAT DS DZIĘKI WYJĄTKOWYM WYDARZENIOM, SKORZYSTAJ Z EKSKLUZYWNYCH PROFITÓW: wydarzeń w wąskim gronie, zaproszeń na wernisaże, kursów
gotowania prowadzonych przez utytułowanych szefów kuchni czy spotkań z mistrzami francuskiego know-how. Skorzystaj z wyjątkowych ofert sprzedaży, wyjazdów, promocji
zakupowych czy wyszukanych rozrywek

Dostępność do sprawdzenia u dealera DS.
Dotyczy modeli wyposażonych w funkcję Bluetooth i umożliwia dostęp do danych eksploatacyjnych (trasy, zużycie paliwa, przebieg, zasięg).
(3)
Funkcja dostępna za pośrednictwem smartfona z dostępem do internetu i nawigacją.
(4)
Usługa bezpłatna przez pierwsze 8 lat od zakupu samochodu.
(5)
Szczegóły oferty dostępne na stronie DSautomobiles.pl.
(6)
Połączenie bezpłatne.
(7)
Przez okres 6 miesięcy od zakupu samochodu.
(1)

DOŚWIADCZAJ DS

(2)

Only You to szyty na miarę program obsługi, zainspirowany potrzebami klientów i przez nich tworzony.
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SILNIKI
Emisja CO2
(g/km)

Silniki

BENZYNOWE
1.2 PureTech 130 ze skrzynią manualną

ND

1.6 PureTech 180 ze skrzynią automatyczną

135

1.6 PureTech 225 ze skrzynią automatyczną

135

1.6 Pure Tech 300 zelektryzowany ze skrzynią automatyczną

ND

TECHNOLOGIA BLUEHDI
Silniki BlueHDi, o ograniczonym zużyciu paliwa i emisji CO2, spełniają wymogi normy Euro 6.
Wyposażone są w katalizator SCR (Selective Catalytic Reduction):
• oparty o technologię najskuteczniej ograniczającą emisje tlenków azotu (aż o 90 %),
• redukujący emisję dwutlenku węgla (nawet do 101 g/km CO2 w przypadku silnika 1.5 BlueHDi 130
ze skrzynią manualną Drive Efficiency).
Katalizator SCR, uzupełniający działanie filtru FAP, przyspiesza niszczenie szkodliwych cząstek gazów
wydechowych. Po wejściu w reakcję chemiczną z dodatkiem AdBlue® tlenki azotu przekształcane są w parę
wodną i azot. Zbiornik AdBlue® w 80% przypadków nie wymaga uzupełniania poziomu pomiędzy przeglądami.

DIESEL
1.5 BlueHDi 130 ze skrzynią manualną

104

1.5 BlueHDi 130 ze skrzynią manualną Drive Efficiency

101

2.0 BlueHDi 180 ze skrzynią automatyczną

128

ND - dane niedostępne

DS: UMOWY SERWISOWE

WYMIARY

Umowy serwisowe są elastyczne i dopasowane do potrzeb klientów, którzy chcą zadbać o swój samochód i korzystać z niego ciesząc się wewnętrznym spokojem.
Jako właściciel samochodu marki DS masz już dziś dostęp do wiedzy, doświadczenia i usług najnowszej generacji.

EssentialDrive
Całodobowa usługa DS Assistance dostępna 7 dni w tygodniu + usługi mobilności w przypadku unieruchomienia pojazdu + naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych
lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizną.

1625

EasyDrive
Całodobowa usługa DS Assistance dostępna 7 dni w tygodniu + pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta z wyłączeniem
części eksploatacyjnych.

764
925

2738
4573

910

1621

RealDrive
Zawiera w sobie zakres umów EssentialDrive + EasyDrive.
FreeDrive
Zawiera w sobie zakres umowy RealDrive oraz zapewnia pokrycie kosztów wymiany części eksploatacyjnych.
FreeDrive PLUS
Zawiera w sobie zakres umowy FreeDrive oraz dodatkowo: rozszerzenie usług mobilności do klasy PREMIUM + usługi DS SERVICE VALET* + kompleksowe mycie pojazdu
po każdym przeglądzie + bezpłatne wykonanie aktualizacji oprogramowania pojazdu, w tym nawigacji + bezpłatne uzupełnienie płynów zużywających się za wyjątkiem paliwa.

1906

2098

64

1891

* Wkrótce w Polsce, wyłącznie w sieci autoryzowanej DS.

1598
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POZNAJ GAMĘ
SAMOCHODÓW DS
Odwiedź nas na DSautomobiles.pl.

DS Automobiles jest reprezentowana przez Automobiles Citroën: Spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 159 000 000 euro, z siedzibą pod
adresem: 7, rue Henri Sainte Claire Deville CS 60125 92563 RUEIL MALMAISON CEDEX, numer wpisu do Rejestru Handlowego: RCS Paris
642 050 199, zwana dalej «DS Automobiles». Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej.
Dane na temat modeli i ich parametrów odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie wydania katalogu i nie mogą być traktowane jako
postanowienia umowne. «DS Automobiles» zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów przedstawionych
modeli, bez obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu. Samochody «DS Automobiles» podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane
w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się
zgodnie z przepisami o odpadach. Marka «DS Automobiles» zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego
przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Przedstawione kolory nadwozia, tapicerek i innych elementów samochodu są
przybliżone, gdyż techniki druku nie pozwalają na wierną reprodukcję barw. Jeżeli pomimo starań zapewnionych w czasie przygotowania katalogu
stwierdzą Państwo, że zawiera on jakikolwiek błąd prosimy o kontakt. Wszelkie informacje są udzielane przez dział obsługi klienta pod numerem
telefonu + 48 (22) 458 46 85 oraz są dostępne pod adresem internetowym: DSautomobiles.pl. Informacje na temat serwisu są udzielane przez
salony sprzedaży sieci w Polsce. DS Assistance: 800 88 44 44 (połączenie bezpłatne).
Listopad 2017.
Projekt i realizacja: Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS) - Zdjęcia: William Crozes, Jérôme Lejeune, Laurent Nivalle.
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