
D S  3  C R O S S B A C K

A L S  B E S T E  U I T  D E  T E S T



De DS 3 CROSSBACK is kort samengevat 

een eigenzinnige auto met een origineel 

design. Kwalitatief gezien steekt de auto 

uitstekend in elkaar. De driecilinder motor 

voelt sterk genoeg aan en is zuinig (5,7 

liter/100 km). De DS 3 CROSSBACK heeft 

een rijkere standaarduitrusting, maar is 

ruim 18 cm kleiner dan de Mini Countryman.

- Dagelijks Auto

"

DS 3 CROSSBACK

De DS 3 CROSSBACK is compact en zit boordevol luxe features. We omschrijven hem als 

bijzonder, chic en opvallend. Daarnaast onderscheidt het model zich door zijn imposante 

silhouet die het moderne en geraffineerde karakter van de auto benadrukken. DS staat voor 

vakmanschap, laat je verrassen door de details.

• Verkeersbordherkenning en advies (snelheid)

• Cruise control

• Elektronische parkeerrem

• Handmatige airconditioning

• 7” digitaal instrumentenpaneel

• Bluetooth®-radio

• 5” touchscreen

• Elektrisch bedienbare ruiten vóór en achter

RIJK UITGERUST MET O.A.
DE DS 3 CROSSBACK CHIC UITVOERING IS STANDAARD 

https://www.dagelijksauto.nl/rijtesten/rijtest-ds-3-crossback-is-typisch-frans/
https://www.youtube.com/watch?v=TEWEFuN9EsY


• Dynamische Stabiliteits Controle met 

wegrijassistent

• Start/stop knop incl. keyless go

• Handbediende airco

• 16” lichtmetalen velgen

• 8,8” Touch screen

Daarvoor krijg je standaard o.a.:

MINI COUNTRYMAN

Een nieuwe MINI COUNTRYMAN rijd je vanaf:
Vanaf ! 33.359 rijklaar of ! 485 per maand

• 16" lichtmetalen velgen

• LED-koplampen

• Comfortairconditioning 2-zones

• Apple CarPlay

• Parkeerhulp achter

Q2

AUDI Q2
Daarvoor krijg je standaard o.a.:

Een nieuwe AUDI Q2 rijd je vanaf:
Vanaf ! 35.767 rijklaar of ! 425 per maand

• Velgen ‘Belmont’, 16 inch lichtmetaal

• Radio- en multimediasysteem ‘Ready to 

Discover’

• ‘We Connect Plus’ 

• Airconditioning handbediend (Climatic)

• Automatische afstandsregeling 

• Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Daarvoor krijg je standaard o.a.:

VOLKSWAGEN T-CROSS

Een nieuwe VOLKSWAGEN T-CROSS rijd je vanaf:
! 27.190 rijklaar of ! 349 per maand

VROOM vergeleek de T-Cross met DS 3 CROSSBACK en 

concludeerde: 

"We hoeven geen uren naar verschilpunten te zoeken: 

de DS is duidelijk beter afgewerkt dan de Volkswagen. 

De Fransman verzorgt zijn interieur met topmaterialen 

om zijn premiumimago te verantwoorden, de Duitser 

verrast door uitsluitend voor harde en holle plastics te 

kiezen."

DS 3 CROSSBACK

Een nieuwe DS 3 CROSSBACK rijd je vanaf:
! 27.315 rijklaar of ! 389 per maand

DS 3 CROSSBACK ALS BESTE UIT DE TEST

https://www.vroom.be/nl/test/ds-3-crossback-vs-volkswagen-t-cross-van-de-stad-tot-de-buiten-21860


ZELF TESTEN?

Ontdekken waarom de DS 3 CROSSBACK als 

beste uit de test komt en ervaren of deze bij 

jou past? Plan dan nu je afspraak bij DS Store 

Arnhem en stap in de wereld van DS.

BOEK EEN PROEFRIT

In het segment van de kleine luxe-SUV’s komt de concurrentie van Audi niet uit Duitsland. 

De meest directe rivaal van de Q2 is uiteindelijk de DS, de 3 CROSSBACK, een kleine SUV die 

luxe op zijn Frans cultiveert en prat gaat op een onmiskenbare stilistische originaliteit, 

zowel vanbuiten als binnenin. Objectief gezien komt de DS 3 CROSSBACK als overwinnaar 

uit de bus na optelling van punten. Want gelijkwaardig aangekleed is hij minder duur, 

terwijl hij even geslaagd en aangenaam om mee te leven is als de Audi.

- Autogids

"

https://www.autogids.be/autotests/vergelijkende-test/audi-q2-35-tfsi-vs-ds3-crossback-12-puretech-2019.html
https://www.wassinkautogroep.nl/ds/proefrit/?kenmerk=405&merk=DS&model=DS%203%20CROSSBACK&soort=nieuw&post_id=405&utm_source=dtc&utm_medium=social-pdf&utm_campaign=ds-3-crossback-concurrenten

