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APLIKACJA MyDS

CENY

STYCZEŃ 2021

Cennik samochodów nowych

DS 9

SKRZYNIA BIEGÓW

PERFORMANCE LINE +

RIVOLI +
Cena brutto (PLN)

Aplikacja My DS to zestaw
spersonalizowanych usług.
Po zakończeniu każdej podróży
uzyskasz informacje na temat
przebiegu, szacowanego zasięgu,
czy najbliższego przeglądu
serwisowego. Ułatwi to codzienną
obsługę twojego DS.

BENZYNA
PureTech 225 AT8

automatyczna 8-biegowa

205 900 zł

224 900 zł

automatyczna 8-biegowa

–

254 900 zł

HYBRYDA
E-TENSE 225 2WD

Aplikacja My DS dostępna jest
dla systemów iOS i Android.

ZAWSZE
DOSTĘPNY

Warunkiem działania aplikacji jest posiadanie
telefonu z dostępem do internetu,
wyposażonego w funkcję nawigacji.

Podane ceny są zalecanymi cenami detalicznymi, zawierającymi podatek VAT oraz podatek akcyzowy. Zalecane ceny detaliczne dotyczące wyposażenia dodatkowego są ważne jedynie,
jeśli wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu.
Podane ceny samochodów obowiązują dla modeli w kolorach podstawowych, a lakiery metalizowane są dostępne za dopłatą. Powyższe ceny mogą ulec zmianom bez uprzedzenia
w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach, opłatach i przepisach celnych. W ramach polityki stałej poprawy produktów DS dane
techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu
art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

STYCZEŃ 2021

DS 9 - PERFORMANCE Line +
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CENY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DANE TECHNICZNE

STYCZEŃ 2021

DS 9 - PERFORMANCE Line +

BEZPIECZEŃSTWO ORAZ SYSTEMY ADAS

WNĘTRZE

NAWIGACJA I SYSTEMY MULTIMEDIALNE

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

6 poduszek powietrznych (kierowcy i pasażera / przednie i tylne kurtyny / przednie poduszki boczne)

Schładzany schowek

Cyfrowy zestaw wskaźników 12 "

Podwójne chromowane obramowanie wydechów

ABS, wspomaganie hamowania awaryjnego i elektroniczny rozdział siły hamowania

Filtr z węglem aktywnym

Komputer pokładowy

Dach w kolorze czarnym

Dynamiczna kontrola stabilności (ESP) z kontrolą trakcji (ASR)

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Ładowarka bezprzewodowa do smartfona

Laminowane szyby boczne z przodu i z tyłu oraz przyciemniane tylne

Hill start Assist (HSA) - Asystent ruszania pod górę

Nawiew klimatyzacji na 2 rząd siedzeń

Driver Attention Alert

Pełne oświetlenie wewnętrzne LED

Kontrola stabilności jazdy przyczepy

Gniazdo 12V

Predyspozycje do haka holowniczego

Osłony przeciwsłoneczne tapicerowane tkaniną z oświetleniem LED

System ostrzegania przed kolizją boczną podczas manewrów parkowania

Lusterko wewnętrzne bezramowe elektrochromatyczne

Kamera cofania ze wspomaganiem parkowania z przodu i z tyłu

Aluminiowe nakładki pedałów oraz podnóżek

Wykrywanie zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu

Metalowy próg drzwi z logiem DS z podświetleniem LED z przodu

Nawigacja 3D z 12-calowym ekranem dotykowym:
- Ekran dotykowy 12 ''
- Połączona nawigacja 3D
- Rozpoznawanie mowy
- 8 głośników
- 1 gniazdo USB z przodu + 2 gniazda USB z tyłu
- Bluetooth®
- MirrorScreen (Apple CarPlay ™ i Android Auto®)
- Radio cyfrowe DAB +
- SOS i pomoc (Połączenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z assistance z lokalizacją)
- SpeedCam (niebezpieczne strefy)

Automatyczne wycieraczki przedniej szyby

KOŁA

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Elektryczny hamulec postojowy

Obręcze ze stopu metali lekkich 19” wzór MONACO

Automatyczne oświetlenie reflektorów

Zestaw do naprawy opon

SIEDZENIA I TAPICERKI

Automatyczne przełączanie świateł drogowych na mijania

Elektryczne szyby przednie i tylne

Elektryczne i podgrzewane przednie fotele

Światła do jazdy dziennej LED

Zdalne otwieranie i zamykanie szyb

Fotele przednie z pneumatyczną 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego

Tylne światła 3D LED z dynamicznymi kierunkowskazami

PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START

Fotel kierowcy z pamięcią pozycji kierowcy

Oświetlenie powitalne, gdy pojazd jest otwarty

Przyciemniana i akustyczna przednia szyba

Kierownica z regulacją wysokości i głębokości

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

Tempomat i ogranicznik prędkości

Przedni i tylny podłokietnik środkowy

Elektryczne lusterka zewnętrzne, podgrzewane i indeksowane do biegu wstecznego

Przełącznik trybu jazdy

Modułowa kanapa tylna składana w proporcji 2/3 - 1/3 z otworem na narty

Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym Perla Nera

Lampka ostrzegawcza i dźwiękowe ostrzeżenie o niezapinaniu pasów bezpieczeństwa

Mocowania ISO FIX (siedzenie pasażera + 2 tylne siedzenia boczne)

Podstawa lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia

Extended Safety Pack
- Aktywny alarm niezamierzonego przekroczenia linii
- Alarm spadku uwagi kierowcy
- System kontroli martwego pola
- Rozszerzony system rozpoznawania znaków drogowych
- Automatyczne hamowanie awaryjne do 140 km/h

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA CZARNA ALCANTARA
- Perforowana, obszyta skórą kierownica z poduszką powietrzną obitą skórą i przeszyciami Carmine i Gold
- Fotele z czarnej skóry i Alcantary® z przeszyciami Carmine i Gold
- Deska rozdzielcza, konsola środkowa i panele boczne drzwi wykończone z Alcantary®
- Oznaczenie DS PERFORMANCE Line na desce rozdzielczej
- Logo DS PERFORMANCE Line na progu drzwi
- Zegarek obrotowy B.R.M R180
- Matowe czarne, giloszowane szyny konsoli środkowej
- Dywaniki przednie i tylne PERFORMANCE Line

Klamki w kolorze nadwozia chowane w drzwiach

Antena radiowa zintegrowana w tylnej szybie

19’’

DS CORNETS
Skrzydła DS i listwa bagażnika chromowane
Błyszcząca czarna osłona chłodnicy
Wykończenie szabli na masce „Clous de Paris”

Felgi aluminiowe: MONACO
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DS 9 - RIVOLI +

WYPOSAŻENIE

TAPICERKI

OPCJE

TWÓJ DS

DS 9
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DS 9 - RIVOLI +

WNĘTRZE

INSPIRACJE, SIEDZENIA I TAPICERKI

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

6 poduszek powietrznych (kierowcy i pasażera / przednie i tylne kurtyny / przednie poduszki boczne)

Schładzany schowek

Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym Perla Nera

ABS, wspomaganie hamowania awaryjnego i elektroniczny rozdział siły hamowania

Filtr z węglem aktywnym z filtrem antyalergenowym

Dynamiczna kontrola stabilności (ESP) z kontrolą trakcji (ASR)

Rozszerzona dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z elementami sterującymi dla tylnych siedzeń

Hill start Assist (HSA) - Asystent ruszania pod górę

Nawiew klimatyzacji na 2 rząd siedzeń

Driver Attention Alert

Pełne oświetlenie wewnętrzne LED

Kontrola stabilności jazdy przyczepy

Gniazdo 12V

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA ZE SKÓRY W KOLORZE CZARNYM BAZALTOWYM
- Kierownica obita skórą z poduszką powietrzną obitą skórą w kolorze czarnym bazaltowym
- Fotele ze skóry ziarnistej w kolorze czarnym bazaltowym
- Deska rozdzielcza, konsola środkowa i panele drzwi w czarnej bazaltowej skórze Nappa
- Oznaczenie DS RIVOLI na desce rozdzielczej
- Zegarek obrotowy B.R.M R180
- Nastrojowe oświetlenie wnętrza PolyAmbient z 8-kolorowym przełącznikiem
- Aluminiowe prowadnice konsoli środkowej z motywem giloszowanym
- Dywaniki przednie i tylne

Predyspozycje do haka holowniczego

Osłony przeciwsłoneczne tapicerowane tkaniną z oświetleniem LED

NAWIGACJA I SYSTEMY MULTIMEDIALNE

Wykończenie szabli na masce „Clous de Paris”

System ostrzegania przed kolizją boczną podczas manewrów parkowania

Lusterko wewnętrzne bezramowe elektrochromatyczne

Cyfrowy zestaw wskaźników 12 "

Podwójne chromowane obramowanie wydechów

Aluminiowe nakładki pedałów oraz podnóżek

Komputer pokładowy

Dach w kolorze czarnym

Metalowy próg drzwi z logiem DS z podświetleniem LED z przodu

Ładowarka bezprzewodowa do smartfona

Laminowane szyby boczne z przodu i z tyłu oraz przyciemniane tylne

Wykrywanie zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu

KOŁA

Antena radiowa zintegrowana w tylnej szybie

Automatyczne wycieraczki przedniej szyby

Obręcze ze stopu metali lekkich 19” wzór VERSAILLES

Elektryczny hamulec postojowy

ELEMENTY SPECYFICZNE DLA WERSJI E-TENSE

Zestaw do naprawy opon

Wstępne przygotowanie termiczne wnętrza (za pośrednictwem aplikacji My DS)

Elektryczne szyby przednie i tylne

Kabel jednofazowy trybu 2 o mocy 1,8 kW (8 A)

Zdalne otwieranie i zamykanie szyb

Kabel jednofazowy trybu 3 o mocy 7,4 kW

PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START

Ładowarka pokładowa (OBC) 7,4 kW

Nawigacja 3D z 12-calowym ekranem dotykowym:
- Ekran dotykowy 12 ''
- Połączona nawigacja 3D
- Rozpoznawanie mowy
- 8 głośników
- 1 gniazdo USB z przodu + 2 gniazda USB z tyłu
- Bluetooth®
- MirrorScreen (Apple CarPlay™ i Android Auto®)
- Radio cyfrowe DAB +
- SOS i pomoc (Połączenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z assistance z lokalizacją)
- SpeedCam (niebezpieczne strefy)

Przyciemniana i akustyczna przednia szyba

SIEDZENIA I TAPICERKI

Tempomat i ogranicznik prędkości

Elektryczne fotele przednie premium

Przełącznik trybu jazdy

Podgrzewane wentylowane przednie siedzenia z masażem

Lampka ostrzegawcza i dźwiękowe ostrzeżenie o niezapinaniu pasów bezpieczeństwa

Fotele przednie z pneumatyczną 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego

Extended Safety Pack z DS DRIVE ASSIST oraz DS DRIVER ATTENTION MONITORING
- Aktywny alarm niezamierzonego przekroczenia linii
- Alarm spadku uwagi kierowcy
- System kontroli martwego pola
- Rozszerzony system rozpoznawania znaków drogowych
- Automatyczne hamowanie awaryjne do 140 km/h
- DS DRIVE ASSIST
- DS DRIVER ATTENTION MONITORING

Fotel kierowcy z pamięcią pozycji kierowcy

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

Kierownica z regulacją wysokości i głębokości
Przedni i tylny podłokietnik środkowy ze skóry ziarnistej w kolorze czarnym bazaltowym
Modułowa kanapa tylna składana w proporcji 2/3 - 1/3 z otworem na narty
Mocowania ISO FIX (siedzenie pasażera + 2 tylne siedzenia boczne)

DANE TECHNICZNE

STYCZEŃ 2021

BEZPIECZEŃSTWO ORAZ SYSTEMY ADAS

Kamera cofania 360° Vision ze wspomaganiem parkowania z przodu i z tyłu
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Podstawa lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
Klamki w kolorze nadwozia chowane w drzwiach
DS CORNETS
Skrzydła DS i listwa bagażnika chromowane
Błyszcząca czarna osłona chłodnicy

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
DS ACTIVE LED VISION
Automatyczne oświetlenie reflektorów
Automatyczne przełączanie świateł drogowych na mijania

19’’

Światła do jazdy dziennej LED
Tylne światła 3D LED z dynamicznymi kierunkowskazami
Oświetlenie powitalne, gdy pojazd jest otwarty
Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne składane elektrycznie
Elektryczne lusterka zewnętrzne, podgrzewane i indeksowane do biegu wstecznego

Felgi aluminiowe: VERSAILLES
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WYKOŃCZENIE WNĘTRZA WERSJI PERFORMANCE Line+
WYKOŃCZENIE WNĘTRZA CZARNA ALCANTARA

Projekt tego wnętrza został stworzony z myślą o tych, którzy w każdych okolicznościach lubią łączyć
sport i elegancję. Gama doskonale dopasowana do kierowców, którzy uważają, że sport i dynamika
nie są ekstrawaganckimi środkami wyrazu, ale raczej stanem umysłu, któremu należy faworyzować
na co dzień. Użycie Alcantary spełnia ten wymóg: aby podkreślić jej dynamizm z wyrafinowaniem.

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA WERSJI PERFORMANCE Line+
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WYKOŃCZENIE WNĘTRZA ZE SKÓRY W KOLORZE CZARNYM BAZALTOWYM
Inspirowany emblematycznym i eleganckim charakterem paryskiej kobiety, projekt tego wnętrza
kieruje nas na ulicę o tej samej nazwie, z luksusowymi butikami, słynnym ogrodem Tuileries
i prestiżowymi pałacami. Szlachetne materiały, takie jak skóra, w połączeniu z wysokiej klasy
zdobieniami w kształcie rombu pozwalają klientowi wyrazić swoją wyjątkowość wyrafinowaniem.

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA WERSJI RIVOLI+
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WYKOŃCZENIE WNĘTRZA WERSJI RIVOLI+ (OPCJA)
WYKOŃCZENIE WNĘTRZA OPERA

Dzięki eklektycznej architekturze i szlachetnym materiałom (złoto i marmur) Opéra Garnier jest
jednym z najbardziej prestiżowych teatrów operowych na świecie. W swoim czasie był symbolem
odnowy stolicy Francji i jej wpływów kulturowych. Wszystko w tym placu zostało przemyślane
i zaprojektowane tak, aby uwodzić i hipnotyzować. To samo dotyczy wykończenia wnątrza OPERA.
Wykończenia z wysokiej jakości skóry Nappa uosabiają ducha fascynacji. Zostały stworzone z myślą
o tych, którzy chcą w odważny i zniewalający sposób podkreślić swoją osobowość.

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA WERSJI RIVOLI+ (OPCJA)
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NOWA GENERACJA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH JAZDĘ
DS DRIVE ASSIST
Funkcja ta, dzięki wspomaganiu pozycjonowania na pasie ruchu i adaptacyjnemu tempomatowi z funkcją Stop & Go,
pomaga kierowcy, jednocześnie umożliwiając mu odzyskanie kontroli nad samochodem w dowolnym momencie.
• ADAPTACYJNY TEMPOMAT Z FUNKCJĄ STOP & GO

t

CENY

STYCZEŃ 2021

DS ACTIVE LED VISION
• OŚWIETLENIE PODCZAS JAZDY PO MIEŚCIE (TOWN BEAM)

• Lepsze rozróżnianie zagrożeń na poboczu drogi (piesi, skrzyżowania).
• Zasięg: około 280 m.
• Oświetlenie włącza się, gdy pojazd porusza się przez ponad 3 sekundy z prędkością powyżej 0 km/h.

Pojazd jest automatycznie utrzymywany przy wybranej prędkości i dostosowuje swoją prędkość, aby zachować bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego.

• ASYSTENT UTRZYMANIA POJAZDU W PASIE RUCHU
Korzystając z kamery rozpoznającej oznaczenia na jezdni, system ustawia pojazd na swoim
pasie ruchu, nie opuszczając go, jednocześnie koncentrując się na jednej z linii na drodze.

DS NIGHT VISION
Aby zapewnić kierowcy optymalną widoczność w nocy, kamera na podczerwień umieszczona w osłonie chłodnicy poprawia widoczność w nocy (do 300 m), wykrywa pieszych i zwierzęta (o minimalnym rozmiarze 50 cm)
na drodze (do 100 m) poprzez wyświetlanie ich na żywo za pomocą cyfrowego zestawu wskaźników. Zagrożenia mobilne są podświetlane na wyświetlaczu na żółto, a następnie na czerwono, w zależności od poziomu
zagrożenia.

• OŚWIETLENIE PODCZAS JAZDY POZA MIASTEM (COUNTRY BEAM)
• Przekierowanie strumienia światła na wprost.
• Strumień światła skupiony z przodu, dostatecznie szeroki na krawędziach drogi, by wykrywać niebezpieczeństwa.
• Zasięg: około 330 m.
• Oświetlenie włącza się, gdy pojazd porusza się przez ponad 2 s z prędkością powyżej 50 km / h.

• OŚWIETLENIE PODCZAS JAZDY DROGAMI SZYBKIEGO RUCHU (MOTORWAY BEAM)
• Stożek światła tworzony przez reflektory i moduły.
• Zasięg: około 370 m.
• Oświetlenie włącza się, gdy pojazd porusza się z prędkością powyżej 110 km / h.

• OŚWIETLENIE PODCZAS DESZCZOWEJ POGODY (ADVERSE WEATHER)
DS DRIVER ATTENTION MONITORING
System ten jest połączony z kamerą termowizyjną umieszczoną nad kierownicą; stale analizuje twarz kierowcy. Automatycznie wyzwala sygnał dźwiękowy i alarm na zestawie wskaźników, aby powiadomić
kierowcę o jego spadku uwagi, a tym samym zapobiec ryzyku wypadku.

• Oświetlenie uruchamia się po włączeniu wycieraczek przedniej szyby, co pozwala kierowcy dostrzec linie
na drodze.
• Zasięg: około 330 m.

• AUTOMATYCZNE ŚWIATŁA DROGOWE (HIGH BEAM)
• Maksymalne oświetlenie w połączeniu z automatycznym przełączaniem świateł drogowych na mijania.
• Zasięg: około 520 m.
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DS LOUNGE
DS PARK PILOT

WYPOSAŻENIE

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Prawdziwe zawieszenie XXI wieku, DS 9 posiada rewolucyjny system adaptacyjnych, sterowanych kamerą
amortyzatorów. Dzięki temu zawieszenie pojazdu dostosowuje się do niedoskonałości drogi. Pasażerowie
korzystają z wyjątkowego komfortu.

HIFI SYSTEM FOCAL ELECTRA®
Dzięki FOCAL Electra® DS robi różnicę, zachęcając kierowcę do korzystania z wyjątkowych wrażeń słuchowych. Ten wysokiej jakości francuski system stawia DS 9 w czołówce pokładowej technologii HiFi.
Składający się z 14 głośników (w tym subwoofera) i wzmacniacza o łącznej mocy 515 W, FOCAL Electra®
System jest skonfigurowany i zaprojektowany jak audytorium, aby zapewnić wyjątkowe zanurzenie
w dźwięku.

S - wyposażenie standardowe

TAPICERKI

OPCJE

TWÓJ DS

DANE TECHNICZNE

DS 9

STYCZEŃ 2021

TAPICERKI

TAPICERKI / WYKOŃCZENIE WNĘTRZA

Dzięki tej nowej technologii wspomagania jazdy DS 9 można zaparkować samodzielnie, równolegle lub w prostopadle, bez używania kierownicy lub pedałów. DS PARK PILOT wykrywa miejsce parkingowe
odpowiadające rozmiarowi DS 9, po prostu przejeżdżając obok miejsca, do 30 km / h.
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CENY

KOD OPCJI

PERFORMANCE Line +

RIVOLI +

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA CZARNA ALCANTARA
- Perforowana, obszyta skórą kierownica oraz poduszka powietrzna z przeszyciami Carmine i Gold
- Fotele z czarnej skóry i Alcantary® z przeszyciami Carmine i Gold
- Deska rozdzielcza, konsola środkowa i panele drzwiowe wykończone z Alcantary®
- Plakietka DS PERFORMANCE Line na desce rozdzielczej
- Logo DS PERFORMANCE Line na drzwiach wejściowych- Zegarek obrotowy B.R.M R180
- Matowe czarne, giloszowe prowadnice konsoli środkowej
- Dywaniki przednie i tylne PERFORMANCE Line
- Pakiet komfortowych siedzeń tylnych
- Aluminiowe nakładki pedałów oraz podnóżek
- Metalowy próg drzwi z logiem DS z podświetleniem LED z przodu

0P56
(56FV)

S

–

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA ZE SKÓRY W KOLORZE CZARNYM BAZALTOWYM
- Kierownica oraz poduszka powietrzna wykończona skórą w kolorze czarnym bazaltowym
- Fotele ze skóry ziarnistej w kolorze czarnym bazaltowym
- Deska rozdzielcza, konsola środkowa i panele drzwi w czarnej bazaltowej skórze Nappa
- Plakietka DS RIVOLI na desce rozdzielczej- Zegarek obrotowy B.R.M R180
- Nastrojowe oświetlenie wnętrza PolyAmbient z 8-kolorowym przełącznikiem koloru
- Aluminiowe prowadnice konsoli środkowej z motywem giloszowanym
- Dywaniki przednie i tylne
- Pakiet komfortowych siedzeń tylnych- Aluminiowe nakładki pedałów oraz podnóżek

0P57
(57FO)

–

S

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA ZE SKÓRY W KOLORZE CZARNYM BAZALTOWYM Z PAKIETEM DS LOUNGE
- Podgrzewane, wentylowane przednie i tylne siedzenia z masażem
- Wysokiej klasy tylny podłokietnik centralny Premium
- Zagłówki typu Lounge na zewnętrznych tylnych siedzeniach
(Opcja wyklucza tylną kanapę składaną w proporcjach 2/3 - 1/3 z otworem na narty)
W zestawie z wykończeniem wnętrza OPERA

AL02

–

8 200

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA OPERA
- Kierownica oraz poduszka powietrzna wykończona skórą Ruby Art
- Skórzane siedzenia Nappa Art Rubis, motyw bransolety zegarka na siedzeniach
- Pakiet siedzeń DS LOUNGE:
- Podgrzewane, wentylowane przednie i tylne siedzenia z masażem
- Wysokiej klasy tylny podłokietnik centralny Premium
- Zagłówki typu Lounge na zewnętrznych tylnych siedzeniach
- Przycisk do przesuwania przedniego siedzenia pasażera do przodu z tylnych siedzeń
- Deska rozdzielcza, konsola środkowa i panele drzwi w wykończone skórą Art Ruby Nappa
- Plakietka DS OPERA na desce rozdzielczej
- Podsufitka i tylna półka wykończona z Alcantary®
- Osłona przeciwsłoneczna wykończona z Alcantary® z podświetlanym LED lustrem
- Wykończone skórą przednie i tylne uchwyty drzwi
- Zegarek obrotowy B.R.M R180
- Nastrojowe oświetlenie wnętrza PolyAmbient z 8-kolorowym przełącznikiem koloru
- Otwierany szyberdach
- Aluminiowe prowadnice konsoli środkowej z motywem giloszowanym
- Dywaniki przednie i tylne
- Aluminiowe nakładki pedałów oraz podnóżek
- Metalowy próg drzwi z logiem DS z podświetleniem LED z przodu
(Opcja wyklucza tylną kanapę składaną w proporcjach 2/3 - 1/3 z otworem na narty)

0P4H
(4HFJ)

–

20 000

Cena brutto (PLN)
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WYPOSAŻENIE

OPIS ELEMENTU WYPOSAŻENIA

KOD OPCJI

PERFORMANCE Line +

KOMFORT

RIVOLI +

MO05

2 000

2 000

Koło zapasowe dojazdowe 17" (dostępne wyłącznie z silnikiem PureTech 225)

RS02

1 000

1 000

Alarm z blokadą drzwi i elektrycznym zabezpieczeniem dzieci

AB13

1 600

1 600

GV07

1 500

–

PERSONALIZACJA
Rozszerzona dwustrefowa klimatyzacja automatyczna:
- 3 tryby kontroli strefą
- Sterowanie klimatyzacją tylnych siedzeń
- Filtr z węglem aktywnym z filtrem antyalergenowym

HJ03

Przyciemniana, akustyczna i podgrzewana przednia szyba

LW02

800

800

Szklany, otwierany szyberdach (z wykończeniem wnętrza OPERA)

TC07

5 000

5 000

HiFi System FOCAL Electra® (14 głośników, subwoofer oraz wzmacniacz - moc systemu: 515 watów)

UN02

5 000

5 000

Popielniczka z zapalniczką na przednich siedzeniach
(zapalniczka zastępuje gniazdo 12 V znajdujące się w przednim schowku.

AD01

200

200

Usunięcie monogramów

MT00

0

0

WY36

2 800

1 800

N101

8 100

6 500

VU02

4 000

S

1 000

S

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE
DS PARK PILOT:
- Pomoc w parkowaniu bocznym
- Wspomaganie parkowania z przodu i z tyłu
- Kamera cofania z 360° Vision
DS NIGHT VISION :
- Kamera cofania z 360° Vision
- Elektrochromatyczne lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
DS ACTIVE SCAN SUSPENSION:
- Opcja dla wersji Performance Line + z silnikiem PureTech 225
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WYPOSAŻENIE

OPIS ELEMENTU WYPOSAŻENIA

KOD OPCJI

PERFORMANCE Line +

ZVBV

S

S

DS DRIVE ASSIST + DS DRIVER ATTENTION MONITORING- Zawiera: Extended Safety Pack

ZVBU

5 600

S
S - wyposażenie standardowe

RIVOLI +

Cena brutto (PLN)

Pakiet elektrycznych siedzeń przednich Premium
- Elektryczne fotele przednie
- Pneumatyczna regulacja lędźwi na przednich siedzeniach
- Elektryczna regulacja wzdłużna przednich siedzeń
- Elektryczna regulacja oparć przednich siedzeń
- Elektryczne przedłużenia przednich siedzeń
- 4-kierunkowe zagłówki zintegrowane z przodu
- Funkcja pamięci pozycji fotela po stronie kierowcy
- Regulowana poduszka na przednich siedzeniach

S

S

Podgrzewane przednie siedzenia

NA01

S

S

Podgrzewane, wentylowane przednie siedzenia z masażem (z wykończeniem wnętrza OPERA)

NA09

–

S

Pakiet komfortowych siedzeń tylnych
- Standardowy tylny podłokietnik centralny
- Standardowe zagłówki na zewnętrznych siedzeniach
- Modułowa tylna kanapa składana w proporcjach 2/3 - 1/3 z otworem na narty
Niedostępne z wykończeniem wnętrza OPERA

NA09

S

S

Pakiet DS LOUNGE
- Podgrzewane, wentylowane przednie i tylne siedzenia z masażem
- Wysokiej klasy tylny podłokietnik centralny Premium
- Zagłówki typu Lounge na zewnętrznych tylnych siedzeniach
Prowadzi do wyeliminowania tylnej kanapy składanej 2/3 - 1/3 z otworem na narty
W zestawie z wykończeniem wnętrza OPERA

AL02

–

8 200

KOD OPCJI

Cena brutto (PLN)

Blanc Nacré (P)

M6N9

5 000 zł

Cristal Pearl (M)

M0PH

4 000 zł

Gris Artense (M)

M0F4

S

KOLORY NADWOZIA

Extended Safety Pack :
- Automatyczne hamowanie awaryjne do 140 km / h
- Aktywny alarm niezamierzonego przekroczenia linii
- Alarm spadku uwagi kierowcy
- System kontroli martwego pola
- Rozszerzony system rozpoznawania znaków drogowych

DANE TECHNICZNE

DS 9

TAPICERKI

Cena brutto (PLN)

Pakiet łatwego dostępu:
- Bezdotykowa i elektryczna klapa bagażnika
- Zdalne otwieranie bagażnika za pomocą gestu

DS Wings Noir teksturowane (opcja dostępna tylko w odcieniu Black Perla Nera)

CENY

t

CENY

KOD OPCJI

Cena brutto (PLN)

Noir Perla Nera (M)

M09V

4 000 zł

Midnight Blue (M)

M0AP

4 000 zł

KOLORY NADWOZIA
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Umowy serwisowe

ASSISTANCE
Całodobowa usługa DS Assistance
dostępna 7 dni w tygodniu

USŁUGI MOBILNOŚCI
Pojazd zastępczy, kontynuowanie podróży
lub powrót do domu, hotel

DANE TECHNICZNE

BASIC

COMFORT

COMFORT PLUS

PREMIUM

EXCLUSIVE

X

X

X

X

X

X

–

X

X

X

X

–

X

X

X

–

X

X

X

X

CENY

WYPOSAŻENIE

TAPICERKI

OPCJE

TWÓJ DS

DANE TECHNICZNE

DS 9
t

CENY

ONLY YOU

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI
Naprawa usterek mechanicznych,
elektrycznych lub elektronicznych włącznie
z częściami i robocizną

Usługi Only You(1)

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Pokrycie kosztów czynności serwisowych
podczas przeglądów, zgodnie z zaleceniami
producenta (oryginalne części zamienne,
robocizna, homologowane oleje, płyny
i materiały smarne)

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
NA CZAS PRZEGLĄDU OKRESOWEGO
Na czas wykonania czynności przeglądowych
przewidzianych przez producenta oddawany
jest do dyspozycji klienta samochód zastępczy

Aplikacja MyDS to niezastąpiony towarzysz każdego dnia spędzonego za kierownicą DS. Umożliwia dostęp do palety usług Only You i stałe połączenie z samochodem.
Aplikacja jest kompatybilna z wszystkimi modelami DS(2) i towarzyszy kierowcy przed jazdą, w jej trakcie i po jej zakończeniu(3).

DS ASSISTANCE – PODRÓŻUJ BEZ OBAW

CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Pokrycie kosztów wymiany części
zużywających się eksploatacyjnie (klocki,
tarcze hamulcowe, sprzęgła, amortyzatory)
wraz z kosztem tych części, jednakże
z wyłączeniem opon (o ile nie dokupiono
tej opcji)

APLIKACJA MyDS – KLUCZ DO ŚWIATA DS

–

–

–

X

X

–

–

–

X

X

–

–

–

–

X

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 za granicą. Wystarczy nacisnąć przycisk „DS” w kabinie, użyć aplikacji MyDS, czy też zadzwonić pod numer 00 800 24 24 07 07(6).

USŁUGI PREMIUM
Usługi wykraczające poza standardową
pomoc assistance np. mycie kompletne
wewnątrz i zewnątrz pojazdu wykonane
po przeglądzie

WARUNKI TRUDNE
Możliwość częstszej i bardziej rozbudowanej
realizacji przeglądów wg tzw. warunków
trudnych
20

(1)

–

Usługa dodatkowa

Usługa dodatkowa

Usługa dodatkowa

Usługa dodatkowa

Dostępność do sprawdzenia w punkcie sprzedaży 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)
00 800 24 24 07 07 – z telefonu stacjonarnego, połączenie bezpłatne.
(2)
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DS CONNECT

DS CONNECT BOX z usługą SOS & Assistance

DS Connect Navi

Podróżuj zachowując pełen spokój dzięki DS Connect Box z funkcją nawiązywania
połączeń SOS i Assistance. W przypadku poważnej kolizji system automatycznie
lokalizuje samochód i wykonuje połączenie alarmowe, informując odpowiednie służby.
Połączenie alarmowe można również nawiązać ręcznie, przytrzymując przez 3 sekundy
przycisk SOS.

DS Connect Navi to nawigacja 3D online z systemem poleceń głosowych. Skutecznie
prowadzi kierowcę do celu dzięki pakietowi zintegrowanych usług, przekazujących
w czasie rzeczywistym informacje o ruchu drogowym, stacjach paliw, dostępnych
parkingach, pogodzie i strefach niebezpiecznych.

Scan MyDS
Korzystaj z dostępu do dokumentacji samochodu w wersji elektronicznej. Scan MyDS
to bezpłatna aplikacja, którą można używać podczas postoju samochodu.

Usługa "Strefy niebezpieczne"
Dźwiękowe i wizualne ostrzeżenia pomagające w zachowaniu szczególnej ostrożności
w miejscach wymagających wzmożonej uwagi:
- miejsca niebezpieczne (czarne punkty),
- stacjonarny, mobilny oraz odcinkowy pomiar prędkości,
- miejsca niebezpieczne, deklarowane przez innych kierowców.

CENY

WYPOSAŻENIE

TAPICERKI

Benzynowy turbodoładowany Twinscroll,
wtrysk bezpośredni, 16 zaworów

Typ
Liczba cylindrów

4 cylindry
3

Pojemność skokowa (cm )
Moc maks. w kW (KM) przy obr/min
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min
Norma emisji spalin

1 598
165 (224) / 5 500
300 / 1 900
EURO 6.3

Liczba obrotów kierownicy
Wspomaganie układu kierowniczego
Średnica zawracania (m)

Automatyczna
8

Wyszukiwanie lokalne

Bezpłatna
3-letnia subskrypcja
od daty zakupu

Hamulce
Opony

Prognoza pogody
Aktualizacja map

Liczba cylindrów
Pojemność skokowa (cm3)
Moc maks. kW (KM) / przy obr/min CEE
Moment obrotowy maks. Nm / przy obr/min
Norma czystości spalin

258 zł

3 lata

559 zł

1 598
133 (180) / 6 000
300 / 3000
Euro 6.3

SILNIK ELEKTRYCZNY
Maksymalna moc, ECE (kW/KM)
Maks. zasięg 100% elektryczny (km) WLTP
Czas ładowania od 0 do 100% (7,4 kW / 32 A)
Typ akumulatora / Pojemność (kWh)

3

Przód / Tył - 80 (110)
320
do 50 (Obręcze 19”)
1 h 40 min
Litowo-jonowy / 11,9

Standard
10,45

Moc maksymalna (KM)

225

Maks. skumulowany moment obrotowy (Nm)

360

SKRZYNIA BIEGÓW
Typ skrzyni biegów

Automatyczna, 8-biegowa

UKŁAD KIEROWNICZY
Przód: zawieszenie niezależne, kolumny MacPherson
z dolnym wahaczem trójkątnym, amortyzatory
hydrauliczne teleskopowe, stabilizator poprzeczny.
Tył: zawieszenie niezależne, tylna oś
wielowahaczowa, zawieszenie niezależne,
amortyzatory hydrauliczne teleskopowe, stabilizator
poprzeczny.

Liczba obrotów kierownicy
Wspomaganie układu kierowniczego
Średnica zawracania (m)

Standard
10,45

Typ napędu

4x2

Zawieszenie

Przód: zawieszenie niezależne, kolumny MacPherson z dolnym
wahaczem trójkątnym, amortyzatory hydrauliczne teleskopowe,
stabilizator poprzeczny. Tył: zawieszenie niezależne, tylna oś
wielowahaczowa,zawieszenie niezależne, amortyzatory
hydrauliczne teleskopowe, stabilizator poprzeczny.

Tarcze wentylowane (przód) 330x30 mm /
Tarcze (tył) 290x12 mm
235/45 R19 (Michelin Pilot Sport 4 ST XL)

3

NAPĘD - ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Hamulce przednie / tylne

1 rok

Benzynowy turbodoładowany Twinscroll,
wtrysk bezpośredni, 16 zaworów
4 cylindry

MOC - UKŁAD HYBRYDOWY

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Stacje paliw

Typ

Moment obrotowy maks. (Nm)

UKŁAD KIEROWNICZY

Zawieszenie

E-TENSE 225 KM
SILNIK SPALINOWY

SILNIKI

Liczba biegów

Parkingi

DANE TECHNICZNE

STYCZEŃ 2021
PureTech 225 KM

Rodzaj

DS CONNECT NAVI

TWÓJ DS

DANE TECHNICZNE

SKRZYNIA BIEGÓW

Informacje drogowe w czasie rzeczywistym

OPCJE

DS 9
t

CENY

Opony

Tarcze wentylowane (przód) 330x30 mm /
Tarcze (tył) 290x12 mm
235/45 R19 (Michelin Pilot Sport 4 ST XL)

PRZEDŁUŻENIE USŁUG ONLINE
22
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DANE TECHNICZNE

WERSJA

PureTech 225 KM

POJEMNOŚĆ (w litrach)

WERSJA

E-TENSE 225 KM

5

Pojemność bagażnika (VDA 211 / l)

510*

MASY (kg)

Ilość miejsc
Pojemność bagażnika (VDA 211 / l)

5
510*

Minimalna masa własna(1)

1 540

(2)

Ładowność

535

Dopuszczalna masa całkowita (MTAC)

2 075

Dopuszczalna masa przyczepy (kg):
- bez hamulca
- z hamulcem

600
1500

Maksymalna masa całkowita zestawu (MTRA)

3 575

Minimalna masa własna(1)
Ładowność(2)
Dopuszczalna masa całkowita (MTAC)

1 839
486
2 325

OSIĄGI (tylko kierowca)
Prędkość maksymalna (km/h)

240

0 - 1000 m (s)

28,1

OSIĄGI (tylko kierowca)

0 - 100 km/h (s)

8,3

Prędkość maksymalna (km/h)

236

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (WLTP)

0 - 1000 m (s)

28,2

Cykl mieszany (l/ 100 km)

1,4 – 1,5

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

31 – 35

0 - 100 km/h (s)

8,1

TAPICERKI

OPCJE

TWÓJ DS
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY
Szerokość (z lusterkami)
Wysokość
Zwis przedni

MASY (kg)

WYPOSAŻENIE

DS 9
Długość

POJEMNOŚĆ (w litrach)

Liczba miejsc

CENY

DANE TECHNICZNE

t

CENY

4 934
1 932 mm (2079 mm)
1 460 mm
973 mm

Zwis tylny

1 066 mm

Rozstaw osi

2 895 mm

Pojemność bagażnika

510 l

Długość bagażnika

1 027 mm

Szerokość bagażnika

1 137 mm

Wysokość bagażnika do rolety

453 mm

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (l)

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (WLTP)
Cykl mieszany (l/ 100 km)

6,9 – 7,0

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

155 – 159

Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON

43

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA (l)
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON

* 473 litry w przypadku wersji
z elektryczną klapą bagażnika,
systemem HiFi FOCAL ELECTRA
i wentylowanymi tylnymi siedzeniami.
(1)
Masa własna może się zmieniać
w zależności od wybranego
wyposażenia dodatkowego.
(2)
Różnica pomiędzy MTAC a minimalną
masą własną.
WLTP = Worldwide Harmonised
Light Vehicle Test Procedure
BD = Brak Danych
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Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP, zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji
(UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa
procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów,
które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO2 uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu
NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu
opon. Zużycie paliwa i emisja CO2 zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najwyższych do
najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki DS Automobiles
zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: www.DSautomobiles.pl/WLTP.
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W ramach polityki stałej poprawy produktów DS dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie.
Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego.
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