DS 7 CROSSBACK

DS 7 CROSSBACK

INNOVATIE EN
VAKMANSCHAP
VOLGENS
PARIJSE
TRADITIES
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CAPTIVATING
DE ULTIEME COMBINATIE VAN KRACHT...
De DS 7 CROSSBACK is de eerste exponent van de tweede generatie modellen van
DS Automobiles. In deze geraffineerde SUV komen alle aspecten van het Franse
vakmanschap tot uiting: chique materialen, ambachtelijkheid en technologische innovaties.
Het verfijnde karakter van de DS 7 CROSSBACK wordt benadrukt door de
karakteristieke voorzijde met de DS Wings. De zeshoekige grille, met in het midden
het DS-logo, is voorzien van een nieuw rasterwerk met diamanteffect. De centrale
baan, die in lengterichting over de aluminium motorkap loopt, geeft structuur
aan het design en accentueert het DS-embleem. De scherpe vouwen in de vooren achterschermen laten het gespierde uiterlijk van deze SUV fraai uitkomen.

... EN RAFFINEMENT

Als sinds de oprichting van DS Automobiles staat de lichtsignatuur centraal in het design
van het merk. De als edelstenen bewerkte DS Active LED Vision-koplampen gaan bij het
ontgrendelen van de auto branden met een paarsachtig licht en draaien vervolgens 180°.
DS Active LED Vision staat borg voor een uitstekende verlichting waarbij de lichtbundel
automatisch aan de omstandigheden wordt aangepast. Overdag wordt de lichtsignatuur
gevormd door de verticale dagrijverlichting met Point Perlé-motief in combinatie met de
LED-modules van de koplampen.
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EEN UNIEKE SIGNATUUR,
GEÏNSPIREERD DOOR EEN CONCEPT CAR
Ook de achterlichten dragen bij aan de kracht en originaliteit van de lichtsignatuur
van de DS 7 CROSSBACK. Ze zijn voorzien van 3D Full LED-technologie en hebben
een fascinerende driedimensionale geschubde structuur die rechtstreeks is afgeleid
van die van de concept car van het merk, de DS E-TENSE. Om deze lampen te
realiseren hebben de ingenieurs van DS een innovatieve technologie toegepast:
lasergravering, waarmee met uitzonderlijke precisie kan worden gewerkt.
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DS 7 CROSSBACK So Chic, Or Byzantin, DS Inspiration OPÉRA, 20’’ lichtmetalen wielen TOKYO

F O N D AT I O N
FRENCH
VUITTON

THE
SAVOIR-FAIRE
1

ER

2

PLAN MANNEQUIN
E

PLAN VOITURE

COULEUR VÉHICULE ?

AMBIANCE FONDATION
LIFESTYLE
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DS INSPIRATION

BASTILLE
RIVOLI
OPÉRA
PERFORMANCE LINE
DE UNIEKE PERFECTIE VAN FRANS VAKMANSCHAP
Het moderne en chique interieur van de DS 7 CROSSBACK is trouw aan de designfilosofie van DS: personalisatie.
Daarom is er keuze uit vier thema’s, de ‘’DS Inspirations’’, waarmee de auto aan ieders karakter en smaak kan worden aangepast.
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DS Inspiration OPÉRA, leder Art Basalte

O

PÉRA
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AVANT-GARDISME
ALS LEIDRAAD

-1Stoelbekleding van nappaleder Art Basalte met horlogebandmotief
-2Verlichte portierhandgrepen (keuze uit 8 verlichtingskleuren)

2

-3Afwerking van nappaleder Art Basalte met Point Perlé-sierstiksels in de kleur
Terre de Cassel en Opéra-embleem van geguillocheerd aluminium
-4Nappaleder Brun Alezan met horlogebandmotief (1)
(1)

Leverbaar medio 2018
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DS Inspiration RIVOLI, leder Noir Basalte

R

IVOLI
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EEN HAUTE-COUTURE
INTERIEUR

-1Verlichte portiergrepen
-2Geguillocheerd ‘’Clous de Paris’’-motief
-3Afwerking van nappaleder Noir Basalte met diamantmotief
en Rivoli-embleem van geguillocheerd aluminium
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DS Inspiration BASTILLE

DE CHIQUE
AVONTURIER

-1Bronskleurige afwerking

2

-2Stoffen bekleding Perruzi Bronze

B
1

ASTILLE
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DS Inspiration PERFORMANCE Line
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EEN ECHTE
GRAN TURISMO

-1Afstandsbediening met karmijnrode decoratie
-2Zwarte sierlijst met een glinsterend structuureffect
-319’’ lichtmetalen wielen BEIJING
-4PERFORMANCE Line-stoelbekleding van Alcantara®
-5Zwarte DS Wings met een glinsterend structuureffect
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SENSORY

EXPERIENCE
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Volledig met leder bekleed stuurwiel voorzien
van toetsen met geguillocheerd motief

EEN HIGHTECH
COCKPIT

Op het centrale 12,3 inch HD-touchscreen kunnen alle functies van de auto worden bediend via een rij ‘’thematoetsen’’ en een
verchroomde centrale knop met kristallen* afwerking.
Deze rij toetsen geeft rechtstreeks toegang tot onder andere de comfort-, media- en connectiviteitsfuncties.

Het 12,3 inch, digitale instrumentenpaneel met stijlvolle graphics is volledig te personaliseren. De bestuurder kan vanaf het stuurwiel
via een pulldownmenu selecteren welke rij-informatie wordt weergegeven. Er zijn zes weergavemodi beschikbaar, waaronder het
bedieningsscherm van de DS Connected Pilot-functies en het DS Night Vision-scherm.

Via dit touchscreen hebt u ook toegang tot DS Connect dat een scala aan services biedt op het gebied van veiligheid (noodoproep
en pechhulpoproep) en maintenance (via telemaintenance), maar ook de online navigatie en het entertainment via de Mirror
Screen-functies** (Android Auto™, Apple CarPlay™ en MirrorLink®).

DS CONNECT NAV DAB+

TELEFOON

DS NIGHT VISION

* Afhankelijk van de uitvoering
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APPLE CARPLAY TM
** Beschikbaarheid afhankelijk van de compatibiliteit van de smartphone
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1

BIJZONDERE AANDACHT
VOOR DETAIL

2

3

-1B.R.M R180 uurwerk
-2Met kristal ingelegde knop
-3Geguillocheerd ‘’Clous de Paris’’-motief

32

33

Elektrisch verstelbare
achterbankleuning

VOLOP COMFORT
EN RUIMTE
Het interieur van de DS 7 CROSSBACK biedt de inzittenden volop ruimte, met
name achterin waar de rugleuning van de achterbank elektrisch verstelbaar is
over een hoek van 23° tot 32°. De voorstoelen en achterbank zijn gevuld met
schuimmateriaal met een hoge dichtheid, dat bijzonder duurzaam is en zich kenmerkt
door een hoge mate van zitcomfort. De voorstoelen beschikken, afhankelijk
van de uitvoering, over stoelverwarming, stoelventilatie en een massagefunctie
(de 5 massagemodi kunnen worden geselecteerd via het centrale touchscreen).
De DS 7 CROSSBACK is leverbaar met een groot panoramisch schuif-/kanteldak
met een elektrisch bedienbaar zonnescherm. Dit dak bestaat uit een vast achterste
ruitpaneel en een beweegbaar voorste ruitpaneel dat over het vaste deel schuift.
De bagageruimte van de DS 7 CROSSBACK is de grootste van zijn segment
(555 l), biedt dankzij de vlakke laadvloer een optimale flexibiliteit en is uitermate
gebruiksvriendelijk. Zo kan de elektrisch bedienbare achterklep met handsfreefunctie (onderdeel van het pack Easy Access*) met een simpele voetbeweging
onder de achterbumper worden geopend en gesloten.
* Inclusief keyless entry and start

In delen (1/3 - 2/3) neerklapbare
achterbank en vlakke laadvloer
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Panoramisch schuif-/kanteldak
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TECHNOLOG
TECHNOLOGIE

CHNOLOGIE
ECHNOLOGY
ADVANCED
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DS PILOT

DS CONNECTED PILOT :
ZELF RIJDEN OF GEREDEN WORDEN?

40

DS PARK PILOT ** :
MOEITELOOS PARKEREN

DS Connected Pilot is ontworpen om het autorijden gedeeltelijk over te nemen van de bestuurder, waarbij
de bestuurder altijd de mogelijkheid heeft om weer zelf de controle over de auto te nemen. Het is een
volgende stap naar autonoom rijden. Dit innovatieve systeem regelt de snelheid en afstand van de auto ten
opzichte van zijn voorligger en houdt de DS 7 CROSSBACK, door in te grijpen op de besturing binnen de
rijstrook, op de door de bestuurder gewenste positie. DS Connected Pilot werkt van 0 tot 180 km/h* en
kan de auto tot stilstand brengen en weer laten wegrijden. Het systeem stuurt dus zowel de snelheid als de
koers van de auto aan. Dat maakt het rijden met name in files en op snelwegen extra veilig en ontspannen.

Dankzij deze nieuwe rijhulptechnologie kan de auto volledig automatisch, dus zonder bediening
van het stuurwiel of de pedalen, fileparkeren of haaks op de rijbaan inparkeren. Als met een
snelheid van maximaal 30 km/h langs de geparkeerde auto’s wordt gereden, scant DS Park Pilot
de tussenruimtes tot het een geschikte parkeerplaats voor de DS 7 CROSSBACK detecteert.

* Afhankelijk van de landelijke wetgeving

** Leverbaar in de loop van 2018

41

DS SAFETY

DS NIGHT VISION :
BETER ZICHT IN HET DONKER
Met DS Night Vision kan de bestuurder in het donker de weg
beter overzien en kan hij sneller mogelijke gevaren opmerken.
Het systeem werkt met een in de grille geplaatste infraroodcamera
die voetgangers en dieren op de weg detecteert binnen
een afstand van 100 m. De bestuurder ziet op het digitale
instrumentenpaneel de weg vóór de auto waarop de gevaren
afhankelijk van hun nabijheid met een geel of rood kader worden
weergegeven. In het laatste geval klinkt ook een geluidssignaal.
Zo kan de bestuurder tijdig reageren en op het gevaar anticiperen.

* Photo non contractuelle

DS DRIVER ATTENTION MONITORING* :
ALTIJD DE AANDACHT ERBIJ
De DS 7 CROSSBACK kan uitgerust worden met DS Driver Attention
Monitoring, een technologie die de oplettendheid van de bestuurder in
de gaten houdt. Met een boven het stuurwiel geplaatste infraroodcamera
en een camera aan de bovenzijde van de voorruit analyseert het
systeem permanent: de ogen (knipperen) om vermoeidheid te
detecteren, het gezicht (kijkrichting) en de bewegingen van het hoofd
om afleiding te detecteren en de koers van de auto ten opzichte van
de rijstrookmarkeringen om een koersafwijking of een onbedoelde
stuurbeweging te detecteren. Zodra DS Driver Attention Monitoring
op een van deze punten een afwijking detecteert, activeert het systeem
automatisch een geluidssignaal en verschijnt een waarschuwingsmelding
op het centrale scherm. Zowel overdag als ‘s nachts.
* Leverbaar in de loop van 2018
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DS SAFETY

DS ACTIVE LED VISION :
ZIEN EN GEZIEN WORDEN
DS Active LED Vision combineert stijl met technologie. De koplampen bestaan uit een LEDhoofdverlichtingsunit en drie draaiende LED-modules. Afhankelijk van de stuurhoek, de rijsnelheid en de
weersomstandigheden bewegen deze LED-modules in horizontale of verticale richting. Het bereik van de
lichtbundel kan zo worden vergroot of verkleind. Bovendien kan de lichtbundel niet alleen qua breedte
worden aangepast, maar ook beter worden gericht om de bermen van de weg meer of minder te verlichten.
De DS 7 CROSSBACK beschikt over zes
verlichtingsmodi:
• Parking
• Town Beam : de breedte van de lichtbundel
wordt vergroot zodat de bestuurder gevaren
langs de weg eerder ziet.
• Country Beam : in deze modus, die actief is
vanaf 50 km/h, is de lichtbundel meer naar voren
gericht (beter geschikt voor wegen buiten de
bebouwde kom) en nog steeds voldoende breed
om de gevaren langs de weg te overzien.
• Motorway Beam : in deze modus, die actief is
vanaf 110 km/h, geven de modules nog meer
licht. De koplampen en modules worden iets
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hoger afgesteld om het bereik van de lichtbundel
te vergroten
• Adverse Weather : wanneer de ruitenwissers worden ingeschakeld, past de
lichtbundel zich aan zodat de bestuurder de
rijstrookmarkeringen beter kan zien. Bovendien
schijnt de hoofdverlichtingsunit minder fel om
verblinding te voorkomen.
• High Beam : deze modus wordt geactiveerd als
de grootlichtassistent het grootlicht inschakelt.
De lichtsterkte en het bereik van de lichtbundel
worden gemaximaliseerd om de weg zowel
in de lengte als in de breedte optimaal te
verlichten.

HYPNOTIC
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DS SAFETY

AUTOMATISCH NOODREMSYSTEEM

LANE DEPARTURE WARNING

Dit systeem kan een aanrijding voorkomen of de ernst ervan beperken. Het
wordt automatisch ingeschakeld als de auto sneller dan 5 km/h rijdt. Een
boven aan de voorruit geplaatste camera, geholpen door een radar*, detecteert
voertuigen en voetgangers vóór de auto en zorgen ervoor dat, wanneer de
bestuurder niet oplet, de auto automatisch afremt of zelfs tot stilstand wordt
gebracht zonder dat de bestuurder het rempedaal hoeft in te trappen.

Dit systeem detecteert het onbedoeld overschrijden van een
rijstrookmarkering en corrigeert de koers van de auto. Als het
systeem detecteert dat de auto onbedoeld een rijstrookmarkering
dreigt te overschrijden, stuurt het geleidelijk tegen zodat de auto
binnen de rijstrook blijft (tijdens de koerscorrectie knippert een
verklikkerlampje op het instrumentenpaneel).

DS CONNECTEDCAM**
Met deze in de voet van de binnenspiegel geïntegreerde camera kunt u foto’s
en video’s maken en opslaan. Via de wifi-verbinding kunt u de op de camera
opgeslagen bestanden overbrengen naar een smartphone.

ACTIEVE
DODEHOEKBEWAKING

ACHTERUITRIJCAMERA & 360
VISION

Dit systeem waarschuwt de bestuurder voor voertuigen in de dode
hoek van de auto. Om de bestuurder te waarschuwen gaat er een
LED branden in de buitenspiegel aan de zijde waar het voertuig is
gedetecteerd. Indien nodig corrigeert het systeem de koers van de auto.

Deze systemen worden geactiveerd wanneer de achteruitversnelling
wordt ingeschakeld. Op het centrale scherm worden de beelden van
de omgeving achter de auto en een 360°-beeld van de auto van
bovenaf weergegeven.

* Radar gekoppeld aan de DS Connected Pilot
** Leverbaar in de loop van 2018
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DS LOUNGE

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION:
HET DS-VEERSYSTEEM VAN DE 21E EEUW
Anticiperen is het toverwoord voor de DS Active Scan Suspension. Dat doet het systeem met de achter de
voorruit geplaatste en elektronisch met de voor- en achteras verbonden camera, vier wagenhoogtesensoren
en drie acceleratiemeters, die het wegdek en de reacties van de DS 7 CROSSBACK (snelheid,
stuurhoek, remmen enz.) permanent analyseren. Zij sturen deze gegevens in real time door naar
een elektronische eenheid die elk wiel afzonderlijk aanstuurt. Afhankelijk van de signalen wordt
de schokdemping in een continu proces verstevigd of versoepeld. Het systeem werkt met een
verbluffende reactiesnelheid en finesse, wat het rijden met deze bijzondere SUV tot een uitgesproken
ontspannen belevenis maakt.
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DS LOUNGE

DS SENSORIAL DRIVE
De DS 7 CROSSBACK weerspiegelt met zijn vele personalisatiemogelijkheden
het karakter van zijn eigenaar. Met de twee ambiances, Cashmere en Titanium,
van DS Sensorial Drive wordt het rijden een ongekend zintuiglijke belevenis. De
PolyAmbient-sfeerverlichting, die door lichtbundels bij de voorportierpanelen
wordt gecreëerd, biedt keuze uit acht verschillende kleuren: Blanc Cristal, Bleu
Saphir, Gris Quartz, Orange Ambre, Rouge Carmin, Rouge Grenat, Vert Opale en
Violet Spinelle.

EEN PUUR GELUID
Voor de geluidsinstallatie heeft het merk de hulp ingeroepen
van Focal®, de toonaangevende Franse specialist die onder
andere high-end audiosystemen voor auto’s ontwikkelt.
Dit hoogwaardige systeem, het Focal Electra®-hifisysteem,
bestaat uit 14 luidsprekers die op doordachte wijze over het
interieur zijn verdeeld. Hiermee kunt u zich volledig laten
onderdompelen in de klanken van de muziek.

EEN DYNAMISCH EN VEILIG RIJGEDRAG
In het interieur is alles gericht op comfort. De ingenieurs van DS hebben voor de
vulling van de royale en perfect zittende stoelen gebruikgemaakt van schuimmateriaal
met een hoge dichtheid, wat een ultiem comfort en een lange levensduur garandeert.
De voorstoelen zijn voorzien van stoelverwarming, een ventilatiesysteem en een
massagefunctie (met vijf modi), waarmee ze ook op technologisch gebied tot de
top behoren. Dankzij de multipoint-massagefunctie kunnen de bestuurder en
voorpassagier zich op een aangename en natuurlijke manier ontspannen. Ze kunnen
deze functies individueel instellen via het centrale scherm.

50

51

KRACHTIGEMOTOREN
De DS 7 CROSSBACK biedt keuze uit vier verbrandingsmotoren die stuk voor
stuk garant staan voor volop rijplezier. Deze krachtige en efficiënte motoren
voldoen aan de nieuwste emissienormen (Euro 6.2) en onderscheiden zich door
een indrukwekkend koppel. De DS 7 CROSSBACK is ook leverbaar met de nieuwe
achttraps automatische transmissie (Automatic) die uitermate soepel en snel
schakelt. Mede dankzij technologieën zoals de inspuitdruk van 200 bar bij
de PureTech-benzinemotoren en het Stop & Start-systeem bent u met
de DS 7 CROSSBACK altijd verzekerd van een brandstofverbruik en een
CO2-uitstoot die tot de laagste van het segment behoren.
Zie bladzijde 68 voor meer informatie over de motoren

DRIVING
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PLEASURE
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E-TENSE 4X4-AANDRIJFLIJN:
DE HYBRIDEAUTO VOLGENS DS
In 2019 kan de DS 7 CROSSBACK worden geleverd met de hybride-aandrijflijn E-TENSE 4x4, die bestaat
uit een 200 pk leverende benzinemotor en twee elektromotoren die samen met de verbrandingsmotor
goed zijn voor een totaal vermogen van 300 pk, een elektrisch bediende automatische transmissie met
acht versnellingen, een compacte lithium-ion-tractiebatterij met een vermogen van 90 kW en een elektrisch
aangedreven achteras. Deze vierwielaangedreven uitvoeringen staan garant voor indrukwekkende prestaties.
Er zijn vier verschillende rijstanden mogelijk: 100% elektrisch (ZEV), hybride voor lange ritten zonder
tussentijds laden (HEV), gecombineerd (SPORT) en 4x4. De tractiebatterij kan ook tijdens het vaart minderen
of, tijdens het rijden, door de verbrandingsmotor worden opgeladen. Bij 100% elektrisch rijden zorgt de
tractiebatterij van 13 kW/h voor een actieradius van 60 km.
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DS 7 CROSSBACK PERFORMANCE Line, Gris Platinium

TAILOR MADE
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CARROSSERIEKLEUREN
Blanc Banquise (N)

Gris Artense (M)

Gris Platinium (M)

Brun Andradite (M)

Noir Perla Nera (M)

Blanc Nacré (P)

Or Byzantin (M)

Bleu Encre (M)

Rouge Absolu (P)

DS Inspiration PERFORMANCE Line alleen leverbaar in:
Blanc Banquise, Gris Artense, Gris Platinium, Noir Perla Nera en Rouge Absolu.
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(N): Niet-metallic - (M): Metallic - (P): Parelmoer
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Stoelbekleding van nappaleder Art Basalte met horlogebandmotief

BEKLEDINGEN
PERFORMANCE Line-bekleding
van Alcantara®

Stoffen bekleding
Perruzi Bronze

Nappaleder Brun Alezan*
met horlogebandmotief

Nerfleder
Basalte

Nappaleder Art Basalte
met horlogebandmotief

* Leverbaar in de loop van 2018
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20’’ lichtmetalen wiel Tokyo, glanzend zwart

17’’ lichtmetalen wiel Berlin,
glanzend Gris Eclat Clicker

18’’ lichtmetalen wiel Buenos Aires,
mat Gris Haria

18’’ lichtmetalen wiel Genève,
glanzend Noir Onyx

19’’ lichtmetalen wiel Roma,
glanzend Gris Anthracite

19’’ lichtmetalen wiel Beijing*,
glanzend Noir Onyx

19’’ lichtmetalen wiel Amsterdam,
glanzend Gris Anthracite

20’’ lichtmetalen wiel Tokyo,
glanzend Noir Onyx

VELGEN
* Uitsluitend leverbaar op de Performance Line
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-1Dakdragers
-2Houder voor multimedia-apparatuur

1
2
3

-3Uitneembare asbak

ONMISBARE

ACCESSOIRES

-4Antireflecterende folie

Onze originele accessoires combineren de technologie en het
vakmanschap die u mag verwachten van een geraffineerd en onderscheidend merk. Als aanvulling op zijn exclusieve productlijn heeft DS
Automobiles een breed assortiment accessoires van de beste kwaliteit voor u
samengesteld. Al deze accessoires zijn getest en goedgekeurd door onze ingenieurs
en voldoen daarmee aan de strengste normen van DS Automobiles, ook op het gebied
van betrouwbaarheid en levensduur.
Onze selectie:
• Antireflecterende folie
• Dakdragers
• Houder voor multimedia-apparatuur
• Uitneembare asbak

4

U vindt alle mogelijkheden in onze accessoirebrochure of op dsautomobiles.nl.
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ONLY YOU-SERVICES
MyDS-APP - DE TOEGANG TOT UW DS-UNIVERSUM
De MyDS-APP is een app waarvan u dagelijks profiteert. Met deze app hebt u rechtstreeks toegang tot de exclusieve Only You-services en bent u permanent verbonden met
uw DS. De MyDS-APP is compatibel met alle modellen van DS (2) en begeleidt u zowel voor, tijdens als na de reis (3).

DS ASSISTANCE - VOOR ZORGELOOS RIJDEN
8 JAAR GRATIS (4) EN 24/7 BESCHIKBAAR BIJ PECH OF EEN ONGEVAL IN EUROPA
DS rijden staat synoniem voor zorgeloos rijden. Daarom stelt DS alles in het werk om u het leven te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat u altijd mobiel blijft (5).
Bent u gestrand door een aanrijding, verlies van uw sleutels of het tanken van verkeerde brandstof? In dat geval profiteert u van de gratis pechhulp van DS Assistance die
24/7 beschikbaar is in Nederland en de rest van Europa. U kunt DS Assistance oproepen door een druk op de toets ’‘DS’’ van uw auto, via de MyDS-APP of door te bellen
naar 00800-24240707 (6).

DS VALET - SERVICE DIE HET LEVEN EXRA GEMAKKELIJK MAAKT (1)
Tijd is kostbaar. Daarom heeft DS voor u de DS Valet-service gecreëerd. Met DS Valet beschikt u over een persoonlijke chauffeur die op de gewenste locatie uw auto ophaalt
en terugbrengt als u een afspraak hebt gemaakt voor onderhoud, of daar uw nieuwe DS aan u aflevert.

DS RENT - VOOR HET HUREN VAN EEN DS (1)
Wilt u uitgebreid kennismaken met een van de modellen uit het DS-gamma? Reserveer deze auto dan rechtstreeks via de MyDS-APP, bij uw verkooppunt of via
dsautomobiles.nl.

DS CLUB PRIVILEGE - EXCLUSIEVE EN UNIEKE ERVARINGEN (1)
Als DS-rijder hebt u gekozen voor Franse perfectie en verfijning. Voor nog meer onvergetelijke ervaringen heeft DS de DS Club Privilge gecreëerd. U kunt eenvoudig lid
worden voor een periode van 5 jaar door uzelf in te schrijven via de MyDS-APP(7). U profiteert dan via uw smartphone direct van een wereld van exclusieve privileges.
ONTDEK DE WERELD VAN DS AAN DE HAND VAN UNIEKE EVENEMENTEN EN PROFITEER VAN EXCLUSIEVE VOORDELEN: besloten evenementen, openingen van
exposities, kooklessen van een chef-kok van een sterrenrestaurant, ontmoetingen met vertegenwoordigers van het Franse vakmanschap... Private sales van de heerlijkste
eet- en drinkwaren, bijzondere shopping- en uitgaansgelegenheden...

Gratis vanaf een vaste aansluiting. Mobiel tarief afhankelijk van de provider (bij de meeste abonnementsvormen kan onbeperkt worden gebeld).

DS EXPERIENCE

TEL

0800 19 550

Beschikbaar in de loop van 2018 en of afhankelijk van de DS Store of Salon in het erkende DS-netwerk. Vraag bij uw DS Store of Salon naar de voorwaarden.
Modellen met Bluetooth die compatibel zijn met de doorgifte van trajectgegevens, zodat u kunt profiteren van alle functionaliteiten (trajecten, verbruik, kilometerstand, actieradius).
(3)
Via uw smartphone met een internetverbinding en een navigatie-app.
(4)
Gratis gedurende 8 jaar na 1e registratie van de auto.
(5)
Uitgebreide voorwaarden binnenkort beschikbaar op dsautomobiles.nl.
(6)
Gratis bellen vanaf een vaste lijn in Europa.
(7)
Binnen 6 maanden na de aanschaf van de auto.
(1)
(2)

Het dankzij u en voor u gecreëerde programma Only You biedt u een unieke DS-ervaring.
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MOTOREN
DE BLUEHDI-TECHNOLOGIE

Gecombineerd
brandstofverbruik
(ltr./100 km)

CO2-uitstoot
(g/km)

PureTech 180 Automatic (1)

NNB

135 (3)

PureTech 225 Automatic

5,9

135

Motoren

BENZINE

*Ureumoplossing die nodig is voor de werking van de SCR. De AdBlue®-oplossing bestaat voor 32,5% uit ureum aangevuld met
gedemineraliseerd water.

DIESEL
BlueHDi 130 Manual

(1)
(2)

De BlueHDi-motoren voldoen aan de Euro 6-emissienormen en zijn bovendien nog zuiniger en schoner dan
hun voorgangers.
Algemene werking:
• De SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction), die vóór het roetfilter met additiefsysteem is geplaatst,
garandeert een bijzonder effectieve uitlaatgasnabehandeling (NOx en roetdeeltjes).
• De NOx (stikstofoxide) wordt omgezet in waterdamp en stikstof (inert gas) na een chemische reactie met
het additief AdBlue®*.

4*/4,1**

104*/107**

BlueHDi 130 Drive Efficiency Manual

3,9

103*/101***

BlueHDi 180 Automatic

4,9

128

Leverbaar in de loop van 2018
Brandstofverbruik en emissie op basis van EU-homologatie conform de NEDCcyclus (voorlopige schatting in afwachting van EU-homologatie)

(3)
De vermelde technische gegevens van de auto zijn onder voorbehoud van de homologatie van de auto
* Met 17’’-velgen
** Met 18’’-, 19» of 20»-velgen
*** Met 19’’-velgen

AFMETINGEN

1625

764
925

2738
4573

910

1621

1906

2098
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1891

1598
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ONTDEK DE ANDERE MODELLEN
VAN HET DS-GAMMA
Ga naar dsautomobiles.nl of download de gratis app.

DS Automobiles wordt op de markt gebracht door Automobiles Citroën. DS Automobiles is een naamloze vennootschap met een kapitaal
van 159.000.000 euro - Hoofdkantoor: 7, rue Henri Sainte Claire Deville, CS 60125, 92563 Rueil-Malmaison Cedex, Frankrijk, RCS
Paris 642 050 199, hierna te noemen «DS Automobiles». Dit document betreft uitsluitend auto’s die in de Europese Unie worden verkocht.
De in dit document vermelde informatie over de modellen en hun kenmerken was actueel ten tijde van het ter perse gaan van deze uitgave:
deze informatie is niet bindend. DS Automobiles behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf de kenmerken van de hier
getoonde uitvoeringen te wijzigen, zonder de verplichting dit document te hoeven aanpassen. DS Automobiles verklaart hierbij dat aan
de bepalingen van de Europese richtlijn 2000/53/EG van 18 september 2000 met betrekking tot sloopauto’s is voldaan en dat bij de
fabricage van door DS verkochte auto’s gebruik wordt gemaakt van gerecyclede materialen. De weergegeven kleuren geven slechts een
indicatie van de daadwerkelijke kleur; met de huidige druktechnieken is een waarheidsgetrouwe kleurenweergave niet mogelijk. De door
carrosseriebedrijven omgebouwde auto’s kunnen van de hier getoonde uitvoeringen verschillen qua technische kenmerken, prestaties,
brandstofverbruik, CO2-uitstoot en uitrusting. Wij hebben deze brochure met uiterste zorg samengesteld. Mocht u desondanks een fout
ontdekken, neem dan gerust contact met ons op. Bel voor inlichtingen naar de klantenservice van het merk, 0800-2487636, of ga naar
www.dsautomobiles.nl. Voor informatie over de services van DS Automobiles kunt u contact opnemen met een van de DS-dealers in
Nederland. DS Assistance: 00800-24240707 (gratis nummer).
Januari 2018
Creatie en uitvoering : Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS) - Foto’s : William Crozes, Jérôme Lejeune, Laurent Nivalle.
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