DS 7 CROSSBACK

DS 7 CROSSBACK

INNOVATIE
& KNOWHOW
MET PARIJS
SIGNATUUR
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CHARIS

MATIC
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CAPTIVATING
D E F A S C I N E R E N D E W I S S E L W E R K I N G T U S S E N K R A C H T…
DS 7 CROSSBACK bijt de spits af van de tweede modellengeneratie van DS Automobiles. De verfijnde SUV verpersoonlijkt Franse knowhow door een combinatie
van edele materialen, ambachtelijk vakmanschap en innovatieve technologie.
DS 7 CROSSBACK zet zijn edele afkomst in de verf met een voorsteven voorzien
van de onmiskenbare en typerende DS WINGS. De zeshoekige vorm van het radiatorrooster omkadert een nieuw roosterpatroon met diamanteffect, waarop centraal het DS-logo is aangebracht. De twee centrale plooilijnen geven structuur
aan de aluminium motorkap en accentueren de DS-badge. De geprononceerde
ribben op de vleugels voor- en achteraan sculpteren de flanken en zetten de gespierde volumes van de SUV in de verf.

…EN VERFIJNING

De styling van de lichtsignatuur is al van bij de oprichting van DS Automobiles
een centraal element van de designtaal van het merk. De als edelstenen geslepen LED-modules van de DS ACTIVE LED VISION-koplampen produceren een
purperachtig licht zodra de wagen wordt geopend en draaien daarna 180° om
hun as.
De DS ACTIVE LED VISION-koplampen garanderen een krachtige verlichting die
zich automatisch aanpast aan alle omstandigheden. Overdag creëren de verticale dagrijlichten met pareleffect, samen met de LED-modules van de koplampen, een unieke lichtsignatuur.
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E E N U N I E K E S I G N AT U U R
A L S VA N E E N C O N C E P T C A R
Ook de achterlichten dragen bij tot de krachtige en
originele lichtsignatuur van de DS 7 CROSSBACK. Ze maken gebruik van 3D Full LED-technologie en hebben een driedimensionaal schubvormig patroon dat rechtstreeks geïnspireerd werd
door de concept car DS E-TENSE. Om de lichten te ontwerpen, deden de experten van DS een beroep op het spitstechnologische
lasergraveren, dat een uitzonderlijke precisie garandeert.
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DS 7 CROSSBACK SO CHIC in Byzantin Gold, DS-Inspiratie OPERA Art Basalte, 20’’ aluvelgen TOKYO gediamanteerd zwart

F O N D AT I O N
FRENCH
V U -I T T O N

THE
SAVOIR-FAIRE
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I N S P I R AT I O N D S

OPERA
RIVOLI
BASTILLE
PERFORMANCE LINE
H E T U N I E K E , U I T M U N T E N D E K A R A K T E R VA N F R A N S E K N OW H OW
Het eigentijdse en chique interieur van DS 7 CROSSBACK blijft met zijn uitgebreide personaliseringsmogelijkheden trouw aan de designfilosofie van DS.
Vier sferen, de zogenaamde «Inspirations DS», zijn beschikbaar om in te spelen op ieders wensen en smaak.
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DS-Inspiratie OPERA Art Basalte Zwart

O

PERA
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AVA N T- G A R D I S T I S C H

-1Zetels in nappaleder in de kleur Art Basalte Zwart
met ‘Bracelet’-afwerking*
-2Verlichte deurgrepen (keuze uit 8 tinten)*
-3Interieurafwerking in Nappaleder in de kleur Art Basalte
Zwart met sierstiksels in Terre de Cassel met
pareleffect en OPERA Monogram in geguillocheerd aluminium*

2

-4Bracelet Nappa lederafwerking in de kleur Alezan Bruin*

*Als optie verkrijgbaar naargelang de versie.
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DS-Inspiratie RIVOLI Basalte Zwart

R

IVOLI
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Versie DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4

EEN ‘HAUTE COUTURE’INTERIEUR

-1Verlichte deurgrepen*
-2DS-Inspiratie RIVOLI Perle Grijs**
* Als optie verkrijgbaar naargelang de versie.
**Beschikbaar in de loop van 2019.
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DS-Inspiratie BASTILLE

DE CHIQUE
AVONTURIER

-1Interieurafwerking in de kleur Bronze

2

-2Stof in de kleur Perruzi Bronze

B
1

ASTILLE
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DS-Inspiratie PERFORMANCE Line
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P

ERFOR
MANCE
LINE

25

2

1

3
4
5

G T- S P I R I T

-1Afstandsbediening met inleg in de kleur Carmin
-2Zwarte bies met glinsterende textuur
-319” aluvelgen BEIJING
-4PERFORMANCE Line-zetel in Alcantara®
-5Zwarte DS Wings met glinsterende textuur
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SENSORY

EXPERIENCE
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Volledig met leder bekleed stuurwiel, voorzien
van geguillocheerde bedieningswieltjes

EEN RESOLUUT
SPITSTECHNOLOGISCHE COCKPIT

Met het 12,3’’ HD grote centrale HD-aanraakscherm kunnen alle wagenfuncties bediend worden via een rij «Univers»drukknoppen en via een bedieningselement in chroom met kristallen*.
De rij bedieningselementen geeft onder meer rechtstreeks toegang tot de comfort-, media- en connectiviteitsfuncties.

Het elegant vormgegeven 12,3’’ grote digitale instrumentenpaneel is personaliseerbaar. Het biedt de bestuurder alle
rij-informatie via een vervolgkeuzelijst die rechtstreeks vanop het stuur bediend kan worden.
Zes modi zijn beschikbaar, waaronder het scherm van de functies DS CONNECTED PILOT en DS NIGHT VISION.

DS CONNECT NAV DAB

DS NIGHT VISION

U krijgt ook toegang tot DS Connect dat tal van diensten aanbiedt zoals: veiligheid (SOS & Assistance), onderhoud (via
onderhoud op afstand), geconnecteerd navigeren, en entertainment via de Mirror Screen**-functies (Android Auto™,
Apple CarPlay™ en MirrorLink®).

TÉLÉPHONE
* Naargelang de Inspiratie.
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APPLE CARPLAY TM
** Vereist een compatibele smartphone.
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1

AANDACHT VOOR HET
K L E I N S T E D E TA I L

2

3

-1B.R.M R180-horloge
-2Kristallen bedieningselement
-3Guillocheafwerking ‘Clous de Paris’
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Achterbank met elektrisch
verstelbare rugleuning

SUBLIEM COMFORT
& RUIMTE
DS 7 CROSSBACK biedt zijn passagiers een unieke ruimte, met name
achteraan waar de rugleuning van de achterbank elektrisch versteld
kan worden in een hoek van 23° tot 32°. De zetels hebben een vulling
met een schuimmateriaal met hoge dichtheid voor extra comfort en een
lange levensduur. Vooraan kunnen ze voorzien worden van verwarming,
ventilatie en een massagefunctie (5 via het centrale aanraakscherm
instelbare programma’s).
DS 7 CROSSBACK is beschikbaar met een groot panoramisch schuifdak
met elektrisch bediende verduistering. Het dak bestaat uit een vast
gedeelte achteraan en een beweegbaar voorste gedeelte, dat over het
vaste deel schuift.
DS 7 CROSSBACK heeft de grootste koffer in zijn segment (555 l),
een optimale moduleerbaarheid dankzij een vlakke* laadvloer, en
een compleet laadhulpsysteem (Pack Easy Access**) met elektrisch bediende achterklep en een handenvrijfunctie, waarmee de
achterklep geopend en gesloten kan worden door een voetbeweging
te maken onder de achterbumper.
2/3-1/3 moduleerbare achterbank
met vlakke vloer
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Panoramisch schuifdak

* Als optie verkrijgbaar.
** Omvat ook handenvrij openen en starten.
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TECHNOLOG
TECHNOLOGIE

CHNOLOGIE
ECHNOLOGY
ADVANCED
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DS PILOT

DS CONNECTED PILOT :
R I J D E N O F Z I C H L AT E N R I J D E N

40

De bestuurder bijstaan en hem tegelijk op elk moment de mogelijkheid bieden om de
controle over zijn voertuig over te nemen, dat biedt DS CONNECTED PILOT. Het is een
nieuwe stap in de richting van autonoom rijden. Het innoverende systeem regelt de
rijsnelheid en de afstand tot een voorligger en positioneert DS 7 CROSSBACK exact in zijn
rijstrook zoals ingesteld door de bestuurder door actief in te grijpen op de stuurinrichting. Het systeem is actief tussen 0 en 180 km/u*, kan de wagen volledig tot stilstand
brengen en weer laten vertrekken, en regelt dus de rijsnelheid en de positie van de wagen
in zijn rijstrook. Het is met name zeer handig in files of op de autosnelweg, en zorgt voor
extra veiligheid en gemoedsrust.

Met deze nieuwe ondersteunende technologie kan de auto autonoom (zowel dwars als
parallel) parkeren zonder dat het stuurwiel of de pedalen bediend moeten worden. De
DS PARK PILOT detecteert ook een parkeerplaats die voldoende groot is voor
DS 7 CROSSBACK door er gewoon voorbij te rijden, en dat tot 30 km/u.

* Afhankelijk van de wettelijke voorschriften in een land.

:** Beschikbaar in de loop van 2019.

DS PARK PILOT** :
PARKEREN WORDT KINDERSPEL
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DS SAFETY

DS NIGHT VISION :
ZIEN IN HET DONKER
DS NIGHT VISION optimaliseert ‘s nachts het zicht van de
bestuurder om de weg en gevaren beter zichtbaar te maken.
Een infraroodcamera in het radiatorrooster detecteert voetgangers en dieren op de weg tot op 100 m.
De bestuurder ziet de weg op het digitale instrumentenpaneel. Gevaren verschijnen eerst met een geel en
daarna met een rood kader gecombineerd met een geluidssignaal, afhankelijk van hoe kritiek het gevaar is. De
bestuurder kan dan reageren en anticiperen.

* Afbeelding niet contractueel.

D S D R I V E R AT T E N T I O N M O N I T O R I N G :
NEE TEGEN ONOPLETTENHEID
DS 7 CROSSBACK is uitgerust met de DS DRIVER ATTENTION
MONITORING-technologie, die elke aandachtsvermindering
van de bestuurder detecteert. Een infraroodcamera boven
het stuur, ondersteund door een camera bovenaan de voorruit, monitort de bestuurder voortdurend: de ogen om vermoeidheid te detecteren (knipperen met de ogen), het gezicht
(kijkrichting), hoofdbewegingen als teken van afleiding, en
het traject van de auto t.o.v. de wegmarkeringen, met name
overschrijdingen of plotse stuurbewegingen. Zodra het DS
DRIVER ATTENTION MONITORING-systeem een abnormale
situatie detecteert voor een van die factoren, waarschuwt
het met een geluidssignaal en een melding op het centrale
scherm. Zowel ‘s nachts als overdag.
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DS SAFETY

DS ACTIVE LED VISION :
ZIEN EN GEZIEN WORDEN
De DS ACTIVE LED VISION-koplampen combineren stijl met technologie. Ze bestaan uit drie
draaiende LED-modules en een LED-projectiekoplamp. Afhankelijk van de stuurhoek, de rijsnelheid en de weersomstandigheden wordt hun hoek en zelfs hoogte optimaal ingesteld om de reikwijdte van de verlichting kleiner of groter te maken. De lichtbundel kan verbreed of meer gefocust worden om de rand van de weg sterker of net minder sterk te verlichten.
DS 7 CROSSBACK beschikt over zes verlichtingsmodi :
• Parking
• Town Beam : de lichtbundel wordt verbreed
zodat de bestuurder gevaren langs de rand
van de weg beter kan zien.
• Country Beam : deze modus is actief vanaf 50
km/u en focust het gezichtsveld meer naar voren (beter geschikt voor wegen op de buiten),
met toch een voldoende brede lichtbundel om
gevaren langs de rand van de weg te zien.
• Motorway Beam : boven 110 km/u verhoogt de
lichtsterkte van de modules. De projectiekoplamp en de modules worden iets omhoog ge-
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kanteld om de reikwijdte van de verlichting te
vergroten.
• Adverse Weather : als de ruitenwissers worden ingeschakeld, wordt de lichtbundel zo
bijgesteld dat de bestuurder de witte wegmarkeringen beter kan zien, en daalt de
lichtsterkte van de projectiekoplamp om
verblinding te vermijden.
• High Beam : deze modus wordt geactiveerd
door de automatische omschakeling tussen
dim- en grootlichten. De lichtsterkte en
reikwijdte van de verlichting zijn maximaal
om de weg zowel in de rijrichting als in de
breedte optimaal te verlichten.

HYPNOTIC
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DS SAFETY

AUTOMATISCHE NOODREMHULP

OVERSCHRIJDEN VAN EEN WEGMARKERING

Helpt een aanrijding te vermijden of de gevolgen ervan minder
ernstig te maken (wordt automatisch ingeschakeld boven 5
km/u). Bij onoplettendheid van de bestuurder detecteert een
camera bovenaan de voorruit, geholpen door een radar*, andere voertuigen of voetgangers, waarna de auto afgeremd of
volledig tot stilstand gebracht wordt zonder dat de bestuurder
het rempedaal hoeft aan te raken.

Detecteert wanneer de wagen ongewild rijstrookmarkeringen overschrijdt en corrigeert dan. Als een onvrijwillige overschrijding gedetecteerd wordt, stuurt het systeem steeds
sterker tegen om de wagen in zijn rijstrook te houden (gedurende de correctie knippert een verklikkerlampje op het
instrumentenpaneel).

DS CONNECTEDCAM
Deze in de voet van de binnenspiegel ingebouwde camera kan
foto’s en filmpjes opslaan. De gegevens kunnen via wifi overgezet worden naar een smartphone.

ACTIEVE
DODEHOEKBEWAKING
Waarschuwt de bestuurder als er een voertuig in de dode hoek
zit. Dat gebeurt met een lampje in de buitenspiegel aan de kant
in kwestie. Indien nodig stuurt het systeem ook tegen.

ACHTERUITRIJCAMERA & 360° VISION
Worden ingeschakeld bij het achteruitrijden en tonen de zone
achter en rond de wagen, en een zicht in vogelperspectief op
de wagen.

ACTIEVE WAARSCHUWING BIJ HET
46

* Radar enkel in combinatie met DS CONNECTED PILOT.
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DS LOUNGE

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION :
D E D S - O P H A N G I N G VA N D E 2 1 E E E U W

Anticiperen is het leitmotiv van de DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. Daarvoor analyseren de camera (die zich achter de voorruit bevindt en elektronisch in verbinding staat
met de ophanging), vier kantelsensoren en drie versnellingsmeters continu wat de
staat van het wegdek is en hoe DS 7 CROSSBACK reageert (snelheid, stuurhoek, remmen, enz…). Ze sturen hun data in real time naar een stuureenheid, die elk van de
wielen af zonderlijk aanstuur t. Op basis van deze informatie maak t het
systeem voortdurend de ophanging harder of zachter. Het voegt responsiviteit en
verfijning toe aan het serene rijgedrag van deze uitzonderlijke SUV.
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DS LOUNGE

DS SENSORIAL DRIVE
DS 7 CROSSBACK kan sterk worden gepersonaliseerd en weerspiegelt
zo de wereld van zijn eigenaar. De DS SENSORIAL DRIVE biedt een unieke
zintuiglijke beleving via de twee sferen Cashmere en Titanium. De
PolyAmbient-verlichting, met verlichting op de deurpanelen vooraan,
biedt de keuze uit acht kleuren: Cristal Wit, Saphir Blauw, Quartz
Grijs, Ambre Oranje, Carmin Rood, Grenat Rood, Opale Groen en
Spinelle Paars.

GELUID IN ZIJN PUURSTE VORM
Voor de geluidsinstallatie deed DS een beroep op
FOCAL®, de Franse leider inzake professionele
geluidsinstallaties, hifi en soundsystemen in auto’s.
Het high-end systeem, dat de naam HiFi System FOCAL Electra® kreeg, bestaat uit veertien zorgvuldig
in het interieur opgestelde luidsprekers voor een
unieke, volledig omvattende geluidsbeleving.

DYNAMISCHE GEMOEDSRUST
Comfort is van de partij zodra u plaatsneemt. Onze ingenieurs hebben
voor de brede en knusse zetels gekozen voor hogedichtheidsschuimen,
die een hoog comfort en een lange levensduur garanderen. Technologie
speelt bovendien een belangrijke rol in de zetels. Vooraan kunnen ze worden uitgerust met verwarming, ventilatie en een massagefunctie (met
vijf programma’s). De meerpunts massagefunctie laat de passagiers
vooraan genieten van een aangename en natuurlijke ontspanning. De
voorzetels kunnen onafhankelijk van elkaar via het centrale scherm worden ingesteld.
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DRIVING

PLEASURE
MOTOREN
MET EEN DYNAMISCH TEMPERAMENT
Geniet van dynamische prestaties met een van de verbrandingsmotoren voor DS 7 CROSSBACK.
De krachtige en efficiënte motoren voldoen aan de recentst geldende uitstootnormen
(Euro 6.2) en onderscheiden zich door hun opmerkelijke koppel. Schakel nog vlotter en sneller
met de nieuwe achttrapsautomaat van de recentste generatie (EAT8). Net als de injectiedruk
van 200 bar van de PureTech-benzinemotor en het Stop&Start-systeem garandeert al die
technologie een beperkt brandstofverbruik en een bijzonder gunstige CO2-uitstoot.
Meer informatie over de verschillende motoren vindt u op pagina 69.
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BRI
DE

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, Cristal Pearl (beschikbaar in de loop van 2019)

M O T O R V E R S I E E -T E N S E 4 X 4 :
DE HYBRIDE VOLGENS DS

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, die vanaf de lente van 2019 kan worden besteld,
illustreert de hoogtechnologische knowhow van het merk met zijn oplaadbare
hybrideaandrijving.
De cijfers: 300 pk, vierwielaandrijving in combinatie met een achttrapsautomaat, 50 kilometer* rijbereik in de zuiver elektrische modus en de mogelijkheid
om de batterij in 1u45 op te laden aan een wandlader (32 ampère) dankzij de lader van 6,6 kW.
En doordat de batterijen op ingenieuze wijze in de bodem werden geïntegreerd,
gaan die prestaties bovendien niet ten koste van de interieurruimte of het koffervolume.
De versie E-TENSE 4x4 beschikt bovendien over alle technologieën die DS 7
CROSSBACK zo succesvol hebben gemaakt: DS CONNECTED PILOT, DS NIGHT VISION en DS DRIVER ATTENTION MONITORING.
* Volgens de nieuwe homologatienorm WLTP, voor een batterij van 13 kWh, tot een snelheid van 135 km/u.
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DS 7 CROSSBACK PERFORMANCE Line in Platinium Grijs

TAILOR MADE
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DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, Cristal Pearl (beschikbaar in de loop van 2019)

DE KLEUREN
Banquise Wit (E)

Artense Grijs (M)

Platinium Grijs (M)

Andradite Bruin (M)

Perla Nera Zwart (M)

Nacré Wit (P)

Byzantin Gold (M)

Encre Blauw (M)

Absolu Rood (P)

De PERFORMANCE Line-versies zijn alleen beschikbaar in :
Banquise Wit, Artense Grijs, Platinium Grijs, Perla Nera Zwart en Absolu Rood.
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(E) : Effen- (M) : metallic- (P) : parelmoer
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Zetels in nappaleder in de kleur Art Basalte Zwart met ‘Bracelet’-afwerking

BINNENBEKLEDINGEN
Stof Perruzi
Bronze

Alcantara®
PERFORMANCE Line

Nerfleder
Basalte Zwart

Nerfleder
Perle Grijs *

Alezan Bruin nappaleder
met ‘Bracelet’-afwerking

Art Basalte Zwart nappaleder
met ‘Bracelet’-afwerking

* Beschikbaar in de loop van 2019
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20’’ aluvelg TOKYO gediamanteerd zwart

17’’ aluvelg BERLIN
Eclat Clicker Grijs, glanzend

18’’ aluvelg BUENOS AIRES
Haria Grijs, mat

18’’ aluvelg GENEVE
Onyx Zwart, glanzend

19’’ aluvelg ROMA
Anthracite Grijs, glanzend

19’’ aluvelg BEIJING *
Onyx Zwart, glanzend

19’’ aluvelg AMSTERDAM **
Anthracite Grijs, glanzend

19’’ aluvelg LONDON
Onyx Zwart, glanzend

20’’ aluvelg TOKYO
Onyx Zwart, glanzend

VELGEN
* Enkel beschikbaar in combinatie met
PERFORMANCE Line.
** Enkel beschikbaar in combinatie met BlueHDi
130 Drive Efficiency Manual.
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-1Fietsdrager voor op het dak
-2Multimediahouder

1
2
3

-3Verwijderbare asbak

ONONTBEERLIJKE

ACCESSOIRES

-4Antireflectiefolie

De originele accessoires combineren technologie en de
knowhow van mensen die zich inzetten voor een verfijnde
lijn. Als aanvulling op zijn exclusieve gamma selecteerde DS
Automobiles voor u een ruime waaier aan kwaliteitsaccessoires. Alle
accessoires werden getest en goedgekeurd door onze ingenieurs. Ze
voldoen aan de strengste normen en aan de criteria voor betrouwbaarheid
en levensduur van DS Automobiles.
Het volledige assortiment vindt u in onze brochure accessoires of op de website
DSautomobiles.be.
4
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DE ONLY YOU-DIENSTEN

(1)

M y D S A p p - D E S L E U T E L T O T U W D S -W E R E L D
De MyDS APP, die elke dag weer onmisbaar blijkt, geeft u rechtstreeks toegang tot het palet exclusieve Only You-diensten en houdt u continu
verbonden met uw DS. De MyDS APP kan gebruikt worden met alle modellen van DS (2) en ondersteunt u voor, tijdens en na het rijden (3).

D S A S S I S TA N C E - Z O R G E L O O S R I J D E N
GRATIS GEDURENDE 8 JAAR (4), 24 UUR OP 24 EN 7 DAGEN OP 7 BEREIKBAAR BIJ EEN DEFECT OF ONGEVAL
DS doet er alles aan om u zorgeloos te laten rijden en uw mobiliteit te garanderen (5).
Ongeval, pech, sleutel verloren of foute brandstof getankt? DS ASSISTANCE biedt u de klok rond gratis bijstand in België, het Groothertogdom
Luxemburg en andere landen. Het enige dat u daarvoor dient te doen, is op de ‘DS’-toets van uw wagen of in uw MyDS APP te drukken of het nummer
00 800 24 24 07 07 (6) te bellen.

D S VA L E T - O M H E T U G E M A K K E L I J K T E M A K E N
Omdat uw tijd kostbaar is, creëerde DS voor u DS VALET. Wanneer u een afspraak maakt in onze werkplaatsen of bij de aankoop van uw DS, stelt deze
dienst een persoonlijke chauffeur ter beschikking om uw verplaatsingen te vereenvoudigen. Meer informatie over de beschikbaarheid van DS VALET vindt
u in uw DS Store.

D S C L U B P R I V I L È G E ( 7 ) - B E V O O R R E C H T E T O E G A N G T O T U N I E K E E R VA R I N G E N
U rijdt met een DS en koos dus voor Franse uitmuntendheid en verfijning. Om u een onvergetelijke ervaring te bezorgen, creëerde DS de DS CLUB
PRIVILÈGE. U wordt gedurende vijf jaar lid als u zich inschrijft via de MyDS APP. De wereld van privileges is rechtstreeks toegankelijk via uw
smartphone en plaatst uw persoonlijke wensen centraal.
ONTDEK DE WERELD VAN DS VIA UNIEKE EVENEMENTEN EN PROFITEER VAN EXCLUSIEVE : met onder meer privé-evenementen, vernissages, culinaire
workshops met een sterrenchef, ontmoetingen met meesters van Franse knowhow... Culinaire privéverkopen, uitstappen, shopping en uitzonderlijke
vrijetijdsbestedingen…

DS ERVARING

0800 19 550
MyDS App

Oproep gratis vanop een vast toestel. Indien mobiel toestel: volgens de tarieven van de operator (grootste deel van de klanten met onbeperkt belforfait)
(1)
(2)

Only You werd door u geïnspireerd en voor u gecreëerd. Het is uw programma op maat voor een unieke DS-ervaring.
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(3)

Afhankelijk van de beschikbaarheid in het erkende DS-net.
Modellen uitgerust met Bluetooth®-functie compatibel met
trajectweergave, waardoor u gebruik kunt maken van alle rijfuncties (routes,
brandstofverbruik, kilometerstand, rijbereik). Naargelang de versies.
Vanaf uw smartphone met internetverbinding en navigatiefunctie.

(4)
(5)
(6)
(7)

Gratis tot 8 jaar (96 maanden) na de datum van eerste inschrijving.
Detail van de voorwaarden te raadplegen op DSautomobile.be.
Oproep gratis indien u belt via een vaste lijn in Europa.
Binnen de 6 maanden na de aankoop van uw wagen.
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HET FREEDRIVE-CONTRACT

MOTOREN

Kies voor zorgeloos genieten van uw wagen en ga voor het Freedrive-contract, het enige
contract dat u een totale dienstverlening garandeert. De garantie op uw DS 7
CROSSBACK wordt verlengd tot 8 jaar en hij wordt compleet en zonder bijkomende kosten
onderhouden volgens de strengste aanbevelingen van DS. We zorgen ervoor dat uw DS
technisch altijd perfect in orde is en houden zijn prestaties en comfort op peil.

Motoren

Laat alle formaliteiten rond het gebruik van uw wagen over aan uw Serviceadviseur en
profiteer van de speciaal voor u ontwikkelde diensten.

PureTech 130 Manual

6,4 (1)/6,5 (3)

PureTech 180 Automatic
PureTech 225 Automatic

GEMENGD
CYCLUS
(l/100km)

CO2 -uitstoot
(g/km)

Fiscaal vermogen
(pk)

4,7 (1)/4,8 (3)

5,3 (1)/5,4 (3)

121 (1)/124 (3)

8

6,4 (1)/6,5 (3)

4,7 (1)/4,8 (3)

5,3 (1)/5,4 (3)

121 (1)/124 (3)

8

7,5

5,0

5,9

135

9

IN DE STAD
(l/100km)

BUITEN
DE STAD
(l/100km)

BENZINE

Uw tevredenheid is zeer belangrijk. Kies daarom voor de meest complete
onderhoudsoplossing, die u totale gemoedsrust oplevert en net als u de strengste normen
hanteert.

DIESEL

AFMETINGEN

BlueHDi 130 Manual

4,5 (1)/4,6 (3)

3,7 (1)/3,8 (3)

4,0 (1)/4,1 (3)

104 (1)/107 (3)

8

BlueHDi 130 Drive Efficiency Manual

4,5 (1)/4,4 (4)

3,6 (1)/3,5 (4)

3,9 (1)/3,9 (4)

103 (1)/101 (4)

8

BlueHDi 130 Automatic

4,5 /4,2

3,7 /3,8 (2)

3,9 /4,0

103 /105

8

BlueHDi 180 Automatic
(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

5,6

(2)

(1)

4,4

(1)

4,9

(2)

(1)

(2)

128

11

Met 17“ aluvelgen
Met 18“, 19“ of 20“ aluvelgen
Met 18“ en 19“
Met 19“ aluvelgen

DS : SERVICE ZOALS DIE HOORT TE ZIJN (Looptijd : 8 ans / 00 000 kilometer)
EssentialDrive : GARANTIEVERLENGING (van het einde van de contractuele* DS-garantie tot het einde van het onderhoudscontract)
Verlenging van de contractuele* garantie, vervanging of reparatie van defecte onderdelen. Werkuren inbegrepen.
RealDrive : GARANTIEVERLENGING + PERIODIEK ONDERHOUD ZOALS VOORGESCHREVEN DOOR DE CONSTRUCTEUR
Verlenging van de contractuele* garantie, vervanging of reparatie van defecte onderdelen. Werkuren inbegrepen;
+periodiek onderhoud zoals voorgeschreven door de constructeur: alle onderhoud aan uw DS (onderdelen, werkuren en smeermiddelen) uitgezonderd
slijtageonderdelen (bv. schokdempers, remblokken).
TotalDrive : GARANTIEVERLENGING + ONDERHOUD + SLIJTAGEONDERDELEN
Verlenging van de contractuele* garantie, vervanging of reparatie van defecte onderdelen. Werkuren inbegrepen.
+ periodiek onderhoud zoals voorgeschreven door de constructeur: alle onderhoud aan uw DS (onderdelen, werkuren en smeermiddelen)
+ vervanging van slijtageonderdelen (behalve banden).
Freedrive : GARANTIEVERLENGING + ONDERHOUD + SLIJTAGEONDERDELEN + EXTRA DIENSTEN TIJDENS DE LOOPTIJD VAN HET CONTRACT
Verlenging van de contractuele* garantie, vervanging of reparatie van defecte onderdelen. Werkuren inbegrepen + periodiek onderhoud zoals
voorgeschreven door de constructeur :
Terugbetaling van alle onderhoudsinterventies aan uw DS (onderdelen, werkuren en smeermiddelen) + vervanging van slijtageonderdelen (behalve
banden) + terbeschikkingstelling van een vervangwagen tijdens revisies aan uw DS + binnen en buiten wassen van uw DS + mogelijke betalende
opties (bv. technische keuring, banden, enz.).
*De commerciële garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument krachtens de wet betreffende de bescherming van de consumenten
bij verkoop van consumptiegoederen. De commerciële garantie laat deze rechten onverlet.

68

69

OM HET VOLLEDIGE
DS-GAMMA TE ONTDEKKEN
Surf naar DSautomobiles.be
DS Automobiles wordt op de markt gebracht door Société Automobiles Citroën : Société anonyme met
maatschappelijk kapitaal van 159 000 000 euro – Maatschappelijke zetel : 7, rue Henri Sainte Claire Deville
CS 60125 92563 RUEIL MALMAISON CEDEX RCS Parijs 642 050 199, hierna « DS Automobiles » genoemd. Dit
document heeft enkel betrekking op de voertuigen die in de EU op de markt worden gebracht. De informatie over
de modellen en hun kenmerken stemt overeen met de toestand op het ogenblik dat dit document werd gedrukt,
en mag niet worden beschouwd als contractueel binden. « DS Automobiles » behoudt zich het recht voor om de
kenmerken van de voorgestelde modellen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder verplichting
om dit document aan te passen. « DS Automobiles » verklaart dat het, door toepassing van de bepalingen
van Richtlijn 2000/53 CE van 18 september 2000 betreffende autowrakken, de door de Richtlijn vastgelegde
doelstelligen behaalt en dat gerecycleerde materialen gebruikt worden in de producten die het op de markt
brengt. De weergave van de kleuren is enkel richtinggevend aangezien de drukprocedés geen natuurgetrouwe
weergave mogelijk maken.
Verantwoordelijke uitgever : Jessy Job - DS Automobiles Belux - 4-8, Avenue de Finlande - 1420 Braine-l’Alleud KBO nr : 0448813060, tel. nr : 023884000 - IBAN : BE45 2100 8205 6089. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]
www.dsautomobiles.be
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Creatie en uitvoering : Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS)
Foto’ss : William Crozes, Jérôme Lejeune, Laurent Nivalle, Christophe Jacquemet.
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