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DS 9, TWOJE MIEJSCE
DO ŻYCIA, ZAPRASZA CIĘ
W PODRÓŻ PIERWSZĄ KLASĄ
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, obręcze aluminiowe VERSAILLES 19”

POWER OF ELEGANCE

Stworzony jako hybryda plug-in,
DS 9 został tak zaprojektowany,
aby zaoferować Ci technologiczną
doskonałość, niezwykły komfort
i niezrównane wyrafinowanie.
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DS 9 odzwierciedla DNA marki
DS dzięki pełnemu ekspresji
przodowi, ikonicznym DS Wings
oraz, trójwymiarowej osłonie
chłodnicy podkreślającej
wyjątkowy charakter tego
modelu.
Jeden ze znaków firmowych
marki, reflektory DS ACTIVE
LED VISION budzą się do życia
w szkarłatnym świetle, zanim
obrócą się o 180 stopni.

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, obręcze aluminiowe VERSAILLES 19”

Wnętrze OPÉRA Rouge Rubis
DS 9 E-TENSE La Première, Intérieur DS RIVOLI, Cristal Pearl, Jantes alliage 18’’ KYOTO

POWER OF ELEGANCE
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Dzięki DS LOUNGE, DS Automobiles
oferuje każdemu pasażerowi DS 9 dostęp
do najwyższej klasy rozwiązań.
The DS 9’s DS Lounge offers for all the passengers to travel in the most comfortable way.
Built on two pillars of DS brand’s DNA, technology and French refinement, this unique
experience, brings the passengers to the DS Lounge universe, staging acoustic, riding,
seat comfort and visual pleasure with the refined Opera Inspiration.

Zdjęcie nie stanowi oferty.

D S 9

ELEGANCJA
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DS 9 to hołd złożony legendarnemu
DS z 1955 roku. Nawiązują do niego
umieszczone na tylnej krawędzi
dachu innowacyjne DS CORNETS,
które pełnią rolę świateł postojowych.

Przez gładkie boki nadwozia
DS 9, od przednich reflektorów
do tylnych świateł, biegnie
wyrazista linia. Elegancki
charakter samochodu
podkreślają klamki zlicowane
z drzwiami oraz czarny dach.
Z tyłu błotniki, logo oraz
pokrywa bagażnika płynnie
łączą się ze sobą. Kontrastują
z nimi perfekcyjnie
dopracowane światła
z motywem łuski, co wywołuje
efekt trójwymiarowości.
Ich kształt podkreślają
rozchodzące się na boki
listwy – „szable” – które
czerpią z wzorców graficznych
stosowanych przez wielkich
francuskich konstruktorów
nadwozi z lat 30. XX wieku.
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SIŁA
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DS 9

UNIKALNOŚĆ
FRANCUSKIEGO
KNOW-HOW
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POWER OF ELEGANCE

Bezpośrednie nawiązanie do
dwóch ostatnich samochodów
koncepcyjnych marki DS stanowi
zdobiąca oś maski metalowa szabla z wzorem giloszowym. To unikalny akcent stylistyczny DS 9.
3
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OBSESJA
DETALI
1. Szabla ze wzorem giloszowym
Clous de Paris
2. Tapicerka siedzeń ze skóry
Nappa Rouge Rubis z motywem
bransolety zegarka
3. Perłowe przeszycia Point Perle
4. Logo DS wytłoczone na zagłówkach
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1. Obracający się zegarek B.R.M R180
2. Podświetlane, metalowe listwy
progowe

POWER OF ELEGANCE

3. Kryształowe akcenty na
przełącznikach pod centralnym
ekranem
4. Chromowane panele na konsoli
centralnej ze wzorem giloszowym
Clous de Paris

1
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1. Montre B.R.M R180 rotative
2. Commande sous écran central
avec incrustation de cristal
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3. Rails de console centrale chromés
guillochés ‘Clous de Paris’
4. Seuil de porte avant en métal
rétroéclairé
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CZYSTOŚĆ DŹWIĘKU

DS 9 został zaprojektowany tak,
by każdy pasażer mógł cieszyć
się równie wysokim komfortem.
Siedzenia z przodu i z tyłu są
podgrzewane, wentylowane
i mają funkcję masażu. Dzięki
rozstawowi osi wynoszącemu
2,90 m DS 9 zapewnia pasażerom
z tyłu imponująco dużo miejsca.
Wrażenie komfortu absolutnego
uzupełnia podłokietnik Lounge,
który kryje schowki z portami
USB i przełączniki umożliwiające
sterowanie funkcją masażu.

POWER OF ELEGANCE

Specjalnie dla DS 9 nasi eksperci
opracowali nową koncepcję
komfortu akustycznego.
Laminowane szyby z folią
akustyczną w połączeniu
z eliminującą wibracje
technologią klejenia paneli
nadwozia tworzą w kokpicie
atmosferę ciszy i harmonii.
Efekty tej mistrzowskiej pracy
pomagają zachować idealną
czystość dźwięku emitowanego
przez 14 głośników systemu HiFi.

PRZESTRZEŃ
DLA KAŻDEGO
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DS 9 nadaje nowe
znaczenie pojęciu komfortu.

Podłokietnik Lounge Rouge Rubis

DS 9 PureTech 225 Automatic, PERFORMANCE Line +, Midnight Blue, obręcze aluminiowe MONACO 19”
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W DS DESIGN STUDIO PARIS
od dawna mieliśmy ambicję
stworzenia dużego sedana,
który wykorzysta najlepsze
tradycje francuskich konstruktorów
nadwozi.
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DS 9

D S 9

ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGIA
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Ekran dotykowy 12”

Kierownica pokryta skórą ze
zintegrowanymi przełącznikami.

POWER OF ELEGANCE
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WSZYSTKO POD KONTROLĄ

D S 9

KOKPIT ZDOMINOWANY PRZEZ
ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĘ
Elegancki, cyfrowy zestaw wskaźników
o przekątnej 12” można personalizować.
Zapewnia on kierowcy dostęp do wszystkich
informacji związanych z prowadzeniem
za pośrednictwem przewijanego menu,
sterowanego z kierownicy.

Centralny ekran dotykowy HD 12” umożliwia sterowanie funkcjami
samochodu za pośrednictwem “wirtualnych” przycisków oraz
chromowanego, inkrustowanego kryształem przełącznika.
NAWIGACJA

Dzięki temu możesz korzystać z szybkiego dostępu do funkcji
systemu hybrydowego E-TENSE: monitorowania wykorzystania
energii, programowanego ładowania czy funkcji eSave.

TELEFONOWANIE

Wystarczy jedno kliknięcie, by przejść do pozostałych
funkcji, związanych z komfortem, multimediami, usługami
komunikacyjnymi, bezpieczeństwem (SOS i Assistance), nawigacją
online i rozrywką (Mirror Screen* – Android Auto™, Apple CarPlay™).

Dostępnych jest sześć trybów wyświetlania,
w tym DS DRIVE ASSIST czy DS NIGHT VISION.

* Dostępne w połączeniu z kompatybilnymi smartfonami

DS NIGHT VISION

APPLE CARPLAY TM
(Dostępne również z Android Auto™)

DS PILOT

POWER OF ELEGANCE

DS DRIVE ASSIST
Pokonuj długie trasy pewnie i bezpiecznie dzięki technologii
DS DRIVE ASSIST. Ten innowacyjny, aktywny do prędkości 180
km/h* system utrzymuje samochód w granicach pasa ruchu
dzięki technologii odczytywania oznaczeń na powierzchni drogi.
Adaptacyjny tempomat z funkcją Stop & Go automatycznie
prowadzi samochód z zachowaniem odpowiedniego dystansu
do poprzedzającego pojazdu. W razie potrzeby DS DRIVE ASSIST
zatrzyma samochód i ponownie ruszy z miejsca.

D S 9
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* w zależności od przepisów danego kraju

DS PARK PILOT
Dzięki systemowi DS PARK PILOT podczas parkowania
nie musisz dotykać kierownicy ani pedałów – samochód
sam wykona manewr. Aby to zrobić, wystarczy przytrzymać przycisk Park i czekać, aż magia zadziała. System
znajdzie miejsce odpowiadające wymiarom DS 9, mijając
je z prędkością do 30 km/h. Następnie automatycznie
wykona manewr parkowania prostopadłego lub
równoległego.

DS 9 PureTech 225 Automatic, PERFORMANCE Line +, Midnight Blue, obręcze aluminiowe MONACO 19”

DS 9 PureTech 225 Automatic, PERFORMANCE Line +, Midnight Blue, obręcze aluminiowe MONACO 19”

DS SAFETY

POWER OF ELEGANCE
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DS NIGHT VISION

DS DRIVER ATTENTION MONITORING

System DS NIGHT VISION poprawia widoczność na drodze podczas
jazdy w nocy. Dzięki temu rozwiązaniu możesz szybciej dostrzec
ewentualne zagrożenia. Zainstalowana w osłonie chłodnicy kamera
na podczerwień wykrywa pieszych i zwierzęta znajdujące się do 100
m przed samochodem. System wyświetla obraz drogi na cyfrowym
zestawie wskaźników. Potencjalne zagrożenia oznaczane są w kolorze
żółtym, a następnie – czerwonym. Towarzyszy im sygnał dźwiękowy,
którego natężenie uzależnione jest od ich bliskości. Dzięki temu możesz
przewidzieć niebezpieczeństwo i odpowiednio na nie zareagować.

DS DRIVER ATTENTION MONITORING wykrywa spadek koncentracji
u kierowcy. Zainstalowana nad kierownicą kamera na podczerwień
wraz z kamerą zlokalizowaną za przednią szybą monitorują ruchy oczu,
twarzy i głowy prowadzącego oraz trajektorię samochodu względem
oznaczeń na drodze i ruchów kierownicy. Gdy system DS DRIVER
ATTENTION MONITORING wykryje nienaturalne zachowanie kierowcy
czy oznaki dekoncentracji, automatycznie włączy się alarm dźwiękowy,
a na centralnym ekranie pojawi się komunikat ostrzegawczy. Układ
jest aktywny zarówno w dzień, jak i w nocy.

DS SAFETY

DS ACTIVE LED VISION łączy unikalny design z zaawansowaną technologią. Trzy obrotowe
moduły LED współpracują z głównym projektorem LED. Poruszają się w osi poziomej
i pionowej w zależności od położenia kierownicy, prędkości samochodu i warunków
pogodowych. Zasięg wiązki światła jest również dostosowywany do sytuacji na drodze.
W zależności od potrzeb jest ona szersza lub precyzyjniej skierowana, umożliwiając
optymalne doświetlenie poboczy.

DOSTĘPNE SĄ TRZY TRYBY PRACY:
30

• PARKING
• TOWN BEAM
Szerokość wiązki jest zwiększona, co
umożliwia szybszą identyfikację zagrożeń
na poboczach.

D S 9

• COUNTRY BEAM
Tryb jest aktywny od prędkości 50 km/h.
Priorytetem jest daleki zasięg (optymalny
w trasie) przy zachowaniu odpowiedniej
szerokości wiązki umożliwiającej
oświetlenie ewentualnych zagrożeń na
drodze.
• MOTORWAY BEAM
Powyżej prędkości 110 km/h światło
emitowane przez moduły jest bardziej

DS 9 PureTech 225 Automatic, PERFORMANCE Line +, Midnight Blue, obręcze aluminiowe MONACO 19”

intensywne. Reflektory i moduły LED
delikatnie unoszą się, by zwiększyć zasięg
wiązki.
• ADVERSE WEATHER
Po włączeniu wycieraczek ustawienia
wiązki zmieniają się, aby umożliwić lepszą
identyfikację białych linii na drodze.
Reflektory świecą mniej intensywnie,
by uniknąć oślepiania innych.
• HIGH BEAM
Tryb ten można włączyć w dowolnym
momencie aktywując funkcję
automatycznych świateł drogowych. Moc
i zasięg wiązki ustawione są na maksimum,
aby jak najlepiej oświetlić drogę na całej jej
długości i szerokości.

POWER OF ELEGANCE

DS ACTIVE LED VISION
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DS ACCESS

POWER OF ELEGANCE

KLAMKI UKRYTE W DRZWIACH
Będziesz pod wrażeniem magicznych, ukrytych
w drzwiach klamek, które wysuwają się, gdy tego
potrzebujesz. Przez resztę czasu pozostają schowane,
idealnie licując z powierzchnią drzwi i podkreślając
płynne linie oraz wyrafinowanie DS 9.
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D S 9

PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START
Dzięki ADML PROXIMITY DS 9 rozpozna Cię na odległość,
przekształcając otwieranie i zamykanie samochodu w niezwykły
spektakl. Gdy zbliżasz się do samochodu na odległość 3 m,
światła DS 9 automatycznie się włączają. Gdy dystans maleje
do 1,5 m, samochód otwiera się, a niewidoczne dotąd klamki
wysuwają się z nadwozia. System działa na analogicznych
zasadach, gdy oddalasz się od samochodu – po odejściu
na odległość 2 m klamki chowają się, a DS 9 zamyka się
automatycznie, bez Twojego udziału.

DS 9 PureTech 225 Automatic, PERFORMANCE Line +, Midnight Blue, obręcze aluminiowe MONACO 19”

DS LOUNGE

POWER OF ELEGANCE
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D S 9

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Słowem-kluczem dla opisania systemu DS
ACTIVE SCAN SUSPENSION jest przewidywanie.
Kamera (zlokalizowana za przednią szybą
i połączona układem elektronicznym
z zawieszeniem), cztery czujniki wysokości oraz
trzy akcelerometry nieustannie analizują stan
nawierzchni oraz zachowanie DS 9 na drodze
(prędkość, kąt skrętu kierownicy, hamulce itp.).

Następnie przekazują te dane do komputera,
który indywidualnie zarządza ustawieniami
zawieszenia każdego z kół. W zależności od
uzyskanych informacji system zmniejsza lub
zwiększa sztywność zawieszenia. Szybkie
i precyzyjne reakcje układu sprawiają,
że podróżowanie tym niezwykłym sedanem
jest jeszcze bardziej relaksujące.

D S 9

POWER OF ELEGANCE

DS 9
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D S 9

Pierwsza dostępna na rynku wersja
DS 9 to hybryda plug-in E-TENSE 225,
w której jednostka benzynowa 1.6
PureTech współpracuje z silnikiem
elektrycznym, zapewniając łączną
moc 225 KM. Dzięki akumulatorom
o pojemności 11,9 kWh zasięg
samochodu w trybie zeroemisyjnym
wynosi 48 km (WLTP).
Silnik elektryczny o mocy 81 kW (110
KM) zintegrowany jest z ośmioprzełożeniową, automatyczną skrzynią biegów
i dysponuje maksymalnym momentem
obrotowym wynoszącym 320 Nm.
Wykorzystywany jest przy ruszaniu,
wspiera przyspieszanie i umożliwia
jazdę w trybie zeroemisyjnym do
prędkości 135km/h.
DS 9 wyposażony jest w system

odzyskiwania energii, który doładowuje
akumulatory w trakcie jazdy, podczas
zwalniania i hamowania. Dodatkowo
funkcja E-Save pozwala na magazynowanie energii elektrycznej na później,
co daje możliwość pokonania wybranego fragmentu trasy w trybie elektrycznym (kilka poziomów do wyboru).
Dzięki temu możesz zaplanować wjazd
do stref objętych ograniczeniami ruchu
pojazdów spalinowych, np. w centrach
miast. Ładowarka pokładowa o mocy
7,4 kW umożliwia uzupełnienie energii
w akumulatorach w 1 godzinę 45 minut
korzystając z domowego gniazdka lub
publicznej stacji ładowania. Kable do
ładowania są wyposażeniem standardowym.

Modele DS z napędem hybrydowym
plug-in E-TENSE zapewniają niezwykłe
osiągi dzięki połączeniu najlepszych
osiągnięć technologicznego know-how.

POWER OF ELEGANCE
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PRZYJEMNOŚĆ
Z JAZDY

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, obręcze aluminiowe VERSAILLES 19”
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Dzięki tytułom zdobywanym od
2018 roku w wyścigach Formuły E
dysponujemy dużym doświadczeniem
w obszarze elektromobilności.
Wyposażyliśmy więc DS 9 E-TENSE 4x4
360 w inteligentny zespół napędowy,
który składa się z dwóch silników
elektrycznych o mocach 110 KM (81
kW) i 113 KM (83 kW) oraz 200-konnej
jednostki benzynowej 1.6 PureTech.
Łączna moc zestawu wynosi 360 KM,
a maksymalny moment obrotowy –
520 Nm. Całości dopełniają zaciski
hamulcowe z logo DS PERFORMANCE
oraz obręcze aluminiowe MUNICH 20”.

D S 9
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, obręcze aluminiowe VERSAILLES 19”

TRYBY JAZDY

D S 9
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W wersji E-TENSE 225 silnik elektryczny połączony
z ośmioprzełożeniową skrzynią biegów
wykorzystywany jest podczas ruszania i jazdy
z prędkością do 135 km/h. To, kiedy jest załączany,
zależy od wybranego trybu jazdy.

POWER OF ELEGANCE

Wybierz tryb, który najbardziej Ci odpowiada.

TRYB ELECTRIC

Tryb zeroemisyjny jest zawsze ustawiony jako
domyślny i umożliwia pokonanie większości
codziennych tras bez konieczności zużywania paliwa.

TRYB HYBRID

Tryb Hybrid automatycznie zarządza wspólną pracą
silnika elektrycznego i spalinowego w zależności od
warunków na drodze i stylu jazdy.

TRYB SPORT

Dzięki zmianie ustawień przyspieszenia, skrzyni
biegów, układu kierowniczego i aktywnego
zawieszenia tryb ten umożliwia wykorzystanie
maksymalnego potencjału mocy DS 9.
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* w przypadku niepomyślnych wyników audytu można anulować zamówienie
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D S 9

Dzięki kablom dostarczanym wraz
z samochodem możesz korzystać
zarówno z publicznych stacji ładowania,
jak i z domowego gniazdka. Marka DS
oferuje szeroką gamę stacji DS Wall
Box i współpracuje z rekomendowanym
partnerem, który oprócz instalacji
urządzenia gwarantuje przeprowadzenie
audytu instalacji elektrycznej.
Kable typu 2 i 3 są dostarczane w ramach
wyposażenia standardowego
i przechowywane w specjalnej torbie.

KABEL TYP 2 - 8A
WYPOSAŻENIE SERYJNIE

GNIAZDO
DOMOWE
WZMOCNIONE

KABEL TYP 2 - 14A
WYPOSAŻENIE AKCESORYJNE

• Tryb 2 (AC)
• 220 V x 14 A = 3,2 kW
• CZAS ŁADOWANIA:
100 % w 4 h

DS WALL BOX
• Tryb 3 (AC)
• 220 V x 32 A
• CZAS ŁADOWANIA:
Prąd jednofazowy (7,4 kW):
100 % w 1,45 h
WYPOSAŻENIE AKCESORYJNE

Opłata za współwłasność: każdy użytkownik pojazdu
elektrycznego, który mieszka w budynku wielorodzinnym,
może dochodzić prawa do posiadania punktu ładowania
zainstalowanego na własny koszt na jego miejscu parkingowym.

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, obręcze aluminiowe VERSAILLES 19”

• Tryb 2 (AC)
• 220 V x 8 A = 1,8 kW
• CZAS ŁADOWANIA:
100 % w 7-8 h

KABEL TYP 3 - 7,4 kW
WYPOSAŻENIE SERYJNIE

POWER OF ELEGANCE

DS Automobiles rekomenduje korzystanie z usług firmy Elocity, która
wspiera naszych klientów w procesie instalacji DS Wall Box
w domu. Elocity oferuje najwyższej jakości usługi i pełne wsparcie
w obszarze montażu wybranego rozwiązania. Wybierając tę firmę masz
gwarancję, że instalacja zostanie przeprowadzona sprawnie i zgodnie
z rządowymi wytycznymi umożliwiającymi uzyskanie dofinansowania.
Po przeprowadzeniu audytu* Twojej instalacji elektrycznej eksperci
firmy zamontują urządzenie ‘na gotowo’.

RÓŻNE
METODY
ŁADOWANIA

INSTALACJA STACJI DS WALL BOX W DOMU

STANDARDOWE
GNIAZDKO
DOMOWE
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E-TENSE ZDALNE STEROWANIE
ZDALNA INFORMACJA O ZASIĘGU

Po podłączeniu samochodu do źródła zasilania masz
możliwość sprawdzania szybkości ładowania oraz
czasu pozostałego do jego zakończenia. Możesz
również zaprogramować odroczone ładowanie, np.
planując je w godzinach, w których obowiązują niższe
opłaty za prąd.

WSTĘPNE USTAWIENIE TEMPERATURY
46

Opcja wstępnego ustawienia temperatury wnętrza
umożliwia zaprogramowanie jego ogrzania lub
schłodzenia *. Funkcja ta zwiększa komfort użytkowania
samochodu. Można z niej korzystać bez względu na to,
czy samochód jest podłączony do źródła zasilania czy nie.

D S 9

* domyślnie temperatura ustawiona jest na 21°C

USŁUGI
E-TENSE

ZDALNE ŁADOWANIE

POWER OF ELEGANCE

Dzięki aplikacji MyDS możesz monitorować poziom
naładowania akumulatorów oraz aktualny zasięg.
W mgnieniu oka sprawdzisz, na jakim etapie jest
proces ładowania samochodu i zaprogramujesz
temperaturę wnętrza.
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Ciesz się dynamiką wersji PureTech 225
Automatic, wyposażonej w ośmioprzełożeniową, automatyczną skrzynię biegów.

DS 9 PureTech 225 Automatic, PERFORMANCE Line +, Midnight Blue, obręcze aluminiowe MONACO 19”
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DS 9 PureTech 225 Automatic, PERFORMANCE Line +, Midnight Blue, obręcze aluminiowe MONACO 19”
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DS 9

D S 9
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PERSONALIZACJA
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D S 9
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POWER OF ELEGANCE

Wnętrze DS 9 to hołd złożony Paryżowi.
Jego design odzwierciedla kluczowe
wartości DS Automobiles:
personalizację i wyrafinowanie.
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KOLEKCJA WERSJI
WYKOŃCZENIA
WNĘTRZA

D S 9

POWER OF ELEGANCE
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Dopasuj samochód do
swojego gustu wybierając
jedną z wersji wykończenia
wnętrza.

N A S Z A KO L E KC JA

Deska rozdzielcza pokryta skórą
Nappa Rouge Art Rubis
Podsufitka i tylna półka wykończona
czarną Alcantarą®

D S 9

WNĘTRZE
OPÉRA
ROUGE RUBIS

POWER OF ELEGANCE

56

57

N A S Z A KO L E KC JA

Deska rozdzielcza pokryta skórą
Nappa Noir Basalte
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* Opcja dostępna w terminie późniejszym

D S 9

POWER OF ELEGANCE
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WNĘTRZE
OPÉRA
NOIR ART BASALTE*

Podsufitka i tylna półka wykończona
czarną Alcantarą®

N A S Z A KO L E KC JA

Elementy dekoracyjne ze skóry
Nappa Noir Basalte z motywem diamentu

D S 9

WNĘTRZE
RIVOLI
NOIR BASALTE

POWER OF ELEGANCE
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N A S Z A KO L E KC JA

Deska rozdzielcza wykończona
Alcantarą®
Elementy dekoracyjne z czarnej
Alcantary®

D S 9

WNĘTRZE
ALCANTARA®
NOIR

POWER OF ELEGANCE
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Fotele pokryte Alcantarą® i czarną ekoskórą
z przeszyciami Carmin
(Wnętrze Alcantara® Noir - DS Performance Line)

TA P I C E R K I

POWER OF ELEGANCE

Fotele pokryte skórą ziarnistą Noir Basalte
(Wnętrze RIVOLI Noir Basalte)

65

Fotele pokryte skórą Nappa Noir Art Basalte
z motywem bransolety zegarka
(Wnętrze OPÉRA Noir Art Basalte*)

*Opcja dostępna w terminie późniejszym

Zdjęcie nie stanowi oferty.

D S 9
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Fotele pokryte skórą Nappa Rouge Rubis z motywem bransolety zegarka

KO L O RY N A D W O Z I A /
OBRĘCZE
GRIS ARTENSE (M)

NOIR PERLA NERA (M)

MIDNIGHT BLUE (M)

CRISTAL PEARL (M)

POWER OF ELEGANCE

BLANC NACRE (P)
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(M) = Metallic, (P) = Perła

Obręcze ze stopu metali
lekkich 19’’ VERSAILLES

Obręcze ze stopu metali
lekkich 20’’ MUNICH */**

D S 9

Obręcze ze stopu metali
lekkich 19’’ MONACO

DS 9 PureTech 225 Automatic, PERFORMANCE Line +, Midnight Blue, obręcze aluminiowe MONACO 19”

* tylko w wersji E-TENSE 4x4 360
** nakładka centralna Carmin w PERFORMANCE LINE + E-TENSE 4x4 360
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ONLY YOU
USŁUGI
(1)

Aplikacja MyDS to niezastąpiony towarzysz każdego dnia spędzonego za kierownicą DS. Umożliwia 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).

POWER OF ELEGANCE

A P L I K AC JA M y D S – K L U C Z D O Ś W IA TA D S

D S A S S I S TA N C E - P O D R Ó Ż U J B E Z O B A W
SERWIS BEZPŁATNY PRZEZ 8 LAT(4), DOSTĘPNY 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU W PRZYPADKU AWARII LUB KOLIZJI
DS Automobiles proponuje wyjątkowy program Assistance, aby ułatwić życie swoim klientom i zapewnić im stałą mobilność. Korzystaj z 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).
68

69

D S R E N T – N A J E M K R Ó T KO T E R M I N O W Y

D S 9

Wypróbuj różne modele DS, sprawdź je przy okazji krótkich wyjazdów czy dalszych podroży. Zarezerwuj samochód za pośrednictwem aplikacji MyDS
w smartfonie lub w punkcie sprzedaży.

Połączenie bezpłatne z telefonu stacjonarnego. Połączenia z telefonów komórkowych zgodnie z cennikiem operatora.

Tel: (22) 458 46 85 - aplikacja MyDS
Only You to ekskluzywny program obsługi, zainspirowany potrzebami klientów. Przyjmij zaproszenie do świata DS.

Dostępność́ do sprawdzenia w punktach 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.

Usługa bezpłatna przez pierwsze 8 lat od zakupu samochodu.
Szczegóły oferty dostępne na stronie DSautomobiles.pl.
(6)
Połączenie bezpłatne z telefonu stacjonarnego.

(1)

(4)

(2)

(5)

D S C o n n e c t B ox
Dzięki DS CONNECT BOX z funkcją SOS i Assistance podróżujesz ze spokojem. W razie wypadku system
automatycznie nawiąże połączenie alarmowe i wskaże Twoją lokalizację. Możesz również zainicjować
połączenie ręcznie (naciskając przycisk SOS przez 3 sekundy) i skontaktować się bezpośrednio
z odpowiednimi służbami ratunkowymi.

POWER OF ELEGANCE

USŁUGI
KOMUNIKACYJNE

DS Connect Navi
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DS Connect Navi to nawigacja 3D online z systemem rozpoznawania głosu, opracowana we współpracy
z firmą TomTom. Skutecznie skieruje Cię do celu dzięki pakietowi usług i raportów TomTom (m.in. informacje
drogowe w czasie rzeczywistym, lokalizacja stacji paliw i parkingów, prognoza pogody i POI). Z kolei
w ramach usługi Strefy Niebezpieczne* za pomocą komunikatów wizualnych i dźwiękowych, zostaniesz
ostrzeżony o miejscach wymagających szczególnej uwagi oraz wszystkich rodzajach fotoradarów*
(stacjonarnych i mobilnych). Aby zapewnić Ci spokojne podróżowanie, system powiadomi również
o dostępnych w okolicy*** stacjach ładowania samochodów elektrycznych, dostosowanych do Twojego DS.

M i r r o r S c r e e n **
Po podłączeniu smartfona do samochodu funkcja Mirror Screen wyświetla na ekranie kompatybilne
aplikacje. Aby maksymalnie poszerzyć gamę smartfonów współpracujących z tą funkcją, Mirror Screen jest
kompatybilny zarówno z protokołem Android Auto™, jak i Apple CarPlay™.

Scan MyDS
D S 9

Scan MyDS to bezpłatna aplikacja, z której można korzystać po zatrzymaniu samochodu.
* Usługa dostępna w zależności od regulacji prawnych danego kraju.
** W zależności od modelu.
*** Funkcja dostępna wyłącznie w modelach hybrydowych. Wyświetla informacje o partnerskich stacjach ładowania.
Funkcjonalność dostępna w terminie późniejszym.
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SILNIKI
ZUŻYCIE PALIWA
I EMISJA CO2
SILNIK

CYKL MIESZANY*
(WLTP)

EMISJA CO2 g/km*
(WLTP)

E-TENSE 225 2WD

1,4 - 1,5

POWER OF ELEGANCE

HYBRYDA PLUG-IN
33 - 35

BENZYNA
PureTech 225 Automatic

6,9 - 7,0

155 - 159

* 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 Y M I A RY

U M O W Y S E RW I S O W E
Korzystaj z obsługi bez ograniczeń i wybierz umowę serwisową DS, która zapewni Ci kompletny zakres usług. DS 9 będzie objęty obsługą
serwisową zgodną z najwyższymi standardami i zaleceniami Automobiles DS. Zadbamy, aby Twój samochód był utrzymany w idealnej
kondycji technicznej i zachował doskonałe osiągi oraz komfort. Pozwól, aby Doradca Serwisowy zajął się wszelkimi formalnościami. Poznaj
pakiet usług zaprojektowanych specjalnie dla Ciebie. Nasza propozycja to nowa jakość w trosce o najwyższy poziom Twojej satysfakcji.
Usługi serwisowe DS spełniają najbardziej wyśrubowane oczekiwania i zapewniają klientom niespotykany poziom komfortu
przeprowadzania rutynowych czynności obsługowych.

D S 9

D S : U M O W Y S E RW I S O W E
BASIC
Przebieg: od 10 tys. km do 200 tys. km. Czas trwania: maksymalnie do 8 lat. – bezpłatna naprawa samochodu z zastosowaniem oryginalnych części
zamiennych, DS Assistance, opieka nad pasażerami, samochód zastępczy.
COMFORT
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km. Czas trwania: maksymalnie do 8 lat. – bezpłatna realizacja przeglądów z zastosowaniem oryginalnych części
zamiennych i homologowanych olejów, DS Assistance, opieka nad pasażerami, samochód zastępczy.
COMFORT PLUS
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km. Czas trwania: maksymalnie do 8 lat. – bezpłatna naprawa samochodu I bezpłatna realizacja przeglądów
z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych, DS Assistance, opieka nad pasażerami, samochód zastępczy.
PREMIUM
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km. Czas trwania: maksymalnie do 8 lat. – bezpłatna realizacja przeglądów z zastosowaniem oryginalnych części
zamiennych i homologowanych olejów, bezpłatna wymiana części eksploatacyjnych, DS Assistance, opieka nad pasażerami, samochód zastępczy.
EXCLUSIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km. Czas trwania: maksymalnie do 8 lat. – bezpłatna realizacja przeglądów z zastosowaniem oryginalnych części
zamiennych i homologowanych olejów, bezpłatne mycie po przeglądzie, bezpłatna wymiana części eksploatacyjnych, DS Assistance, opieka nad
pasażerami, samochód zastępczy.
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, obręcze aluminiowe VERSAILLES 19”
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POZNAJ GAMĘ
SAMOCHODÓW DS

D S 9

O DWIE D Ź N AS N A D S AU T OM OB I L ES . 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: 00 800 24 24 07 07 (połączenie bezpłatne).
Grudzień 2020
Projekt i realizacja: Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS)
Zdjęcia: William Crozes, Gear Productions, Laurent Nivalle, Arnaud François, Astuce Productions
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