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‘

EERSTEKLAS REIZEN
IN DE COMFORTABELE
DS 9 E-TENSE...

‘
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, lichtmetalen 19 inch-velgen VERSAILLES

POWER OF ELEGANCE

De vanaf de introductie als plug-in
hybride leverbare DS 9 E-TENSE
is gecreëerd om u technologische
perfectie, een fenomenaal comfort
en een onovertroffen raffinement
te bieden.
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VERMOGEN

D S 9
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DS 9 E-TENSE is een echte DS.
Met zijn expressieve voorzijde
en de karakteristieke DS Wingsgrille met rasterwerk met een
parametrisch design heeft
de auto een bijzonder chic
voorkomen.
De DS Active LED Visionkoplampen, die zo kenmerkend
zijn voor de modellen van het
merk, gaan bij het ontgrendelen
van de auto branden met een
paarsachtig licht, waarna de
modules 180° draaien.

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, lichtmetalen 19 inch-velgen VERSAILLES

Interieur 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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Met DS Lounge wordt het vakmanschap
van DS Automobiles voor alle inzittenden
van DS 9 E-TENSE tastbaar.
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.

Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend

D S 9

ELEGANTIE
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, lichtmetalen 19 inch-velgen VERSAILLES
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Als knipoog naar de DS van 1955
is DS 9 E-TENSE voorzien
van DS Cornets aan de achterste
uiteinden van het dak. Ze dienen als
unieke zijmarkeringslichten.

Over de gladde flanken
loopt een gestrekte lijn
van de koplamp tot aan
het achterlicht. Dit gladde
uiterlijk wordt versterkt door
de verzonken portiergrepen,
terwijl het zwarte dak een
extra elegant accent geeft
aan DS 9 E-TENSE.
Aan de achterzijde zijn de
achterschermen, de bumper
en het kofferdeksel al even
vloeiend vormgegeven.
De fraai bewerkte
achterlichten met
schubbenstructuur
creëren een contrast
waardoor een 3D-effect
ontstaat. De sierstrips
onder de achterlichten
zijn een verwijzing naar de
grafische elementen die
door de beroemde Franse
carrosseriebouwers uit de
jaren 30 van de vorige eeuw
werden gebruikt.
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DE KRACHT VAN
ELEGANTIE
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DS 9

DE UNIEKE
PERFECTIE VAN
FRANS VAKMANSCHAP

1

2

POWER OF ELEGANCE

Net als bij de twee nieuwste conceptcars van het merk wordt de middellijn
van de motorkap geaccentueerd door
een sabelvormige strip van geguillocheerd metaal. Een onderscheidend
stijlelement dat uniek is voor
DS 9 E-TENSE.
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BIJZONDERE AANDACHT
VOOR DETAIL
1. Sabelvormige strip met geguillocheerd
‘Clous de Paris’-motief
2. Met nappaleder beklede stoelen in de kleur
Rouge Rubis, met horlogebandmotief
3. Point Perle-sierstiksels
4. DS-logo in reliëf op de hoofdsteun
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4
1. Bewegend B.R.M R180-klokje
2. Metalen dorpelbeschermers vóór
met verlichting
3. Met kristal ingelegde rolknop onder
het centrale scherm
POWER OF ELEGANCE

4. Verchroomde sierlijsten op de middenconsole met geguillocheerd ‘Clous de
Paris’-motief

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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EEN PUUR GELUID

DS 9 E-TENSE is ontworpen om elke
inzittende hetzelfde niveau van comfort
te bieden. Daarom beschikken de
inzittenden zowel voorin als achterin
over stoelverwarming, stoelventilatie
en een massagefunctie. Dankzij de
lange wielbasis van 2,90 meter biedt
DS 9 E-TENSE bijzonder veel ruimte
voor de achterpassagiers. De Loungemiddenarmsteun zorgt voor nog meer
comfort. Hij is voorzien van opbergvakken
met USB-aansluitingen en beschikt
over de bedieningsknoppen van de
massagefunctie.

POWER OF ELEGANCE

Onze geluidsexperts hebben voor
DS 9 E-TENSE een concept voor
akoestisch comfort bedacht. De
deels gelaste en deels gelijmde
carrosserieconstructie zorgt in
combinatie met de gelaagde ruiten
met geluiddempende folie voor een
effectieve demping van trillingen,
voor een aangenaam stil interieur.
Dankzij dit technologische
huzarenstukje komt het pure
geluid dat door de 14 luidsprekers
van het Focal Electra®-hifisysteem
in het interieur wordt verspreid,
optimaal tot zijn recht.

EEN COMFORTABELE RUIMTE
VOOR ALLE INZITTENDEN
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DS 9 E-TENSE biedt een
nieuwe vorm van
gepersonaliseerd comfort.

Lounge-middenarmsteun Rouge Rubis

DS 9 E-TENSE 4x4 360 PERFORMANCE Line + , Midnight Blue, lichtmetalen 20 inch-velgen MUNICH
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Het was de ambitie van
de DS Design Studio Paris
een grote sedan te ontwerpen
in de puurste traditie van de
Franse carrosseriebouw.
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D S 9

GEAVANCEERDE
TECHNOLOGIE
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Met de hand met leder bekleed stuurwiel
met geïntegreerde bedieningstoetsen

12 inch touchscreen

POWER OF ELEGANCE
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ALLES ONDER CONTROLE

D S 9

EEN HIGHTECH
COCKPIT
DS 9 E-TENSE is voorzien van een 12
inch digitaal instrumentenpaneel
met stijlvolle graphics dat volledig
te personaliseren is. De bestuurder
kan vanaf het stuurwiel via een
scrollwiel selecteren welke rijinformatie wordt weergegeven. Er
zijn zes weergavemodi beschikbaar,
waaronder het overzichtsscherm van de
DS Drive Assist-functies en het DS Night
Vision-scherm.

NAVIGATIE

Op het centrale 12 inch HD-touchscreen kunnen alle functies
van de auto worden bediend via een rij ‘thematoetsen’ en
een verchroomde centrale knop met kristallen afwerking. Via
deze rij toetsen hebt u ook toegang tot de voor het E-TENSEhybridesysteem specifieke functionaliteiten: energiestromen,
verbruiksstatistieken, geprogrammeerd laden, functie e-Save.
Ook andere functies zijn met een simpele druk op een toets
beschikbaar: comfort, media en connectiviteit, veiligheid
(noodoproep en pechhulpoproep), onderhoud (via Teleservices),
maar ook online navigatie en entertainment (Mirror Screen*:
Android AutoTM, Apple CarPlayTM, enz.).

TELEFOON

* Beschikbaarheid afhankelijk van de compatibiliteit van de smartphone

DS NIGHT VISION

APPLE CARPLAY TM
(Ook beschikbaar met Android AutoTM)

DS PILOT

POWER OF ELEGANCE

DS DRIVE ASSIST
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DS Drive Assist geeft u de mogelijkheid om ontspannen lange
trajecten af te leggen. Dit innovatieve systeem dat werkt bij
snelheden tot 180 km/h*, positioneert uw auto nauwkeurig op
de rijstrook dankzij de functie Lane Positioning Assist die de
rijstrookmarkeringen detecteert. De adaptieve cruise control met
Stop & Go-functie regelt de snelheid van uw auto automatisch op
zo’n manier dat hij een veilige afstand tot uw voorligger aanhoudt.
Bij filerijden regelt DS Drive Assist ook het stoppen en weer verder
rijden van uw auto.
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* Beschikbaarheid afhankelijk van de landelijke wetgeving

DS PARK PILOT
Met DS Park Pilot parkeert uw DS 9 E-TENSE zichzelf, zonder dat u
hoeft te sturen of de pedalen te bedienen. U hoeft alleen de Parktoets ingedrukt te houden, het systeem doet vervolgens de rest! Als
u met een snelheid van maximaal 30 km/h langs de geparkeerde
auto’s rijdt, scant het systeem de tussenruimtes tot het een
geschikte parkeerplaats voor uw DS 9 E-TENSE detecteert, parallel
aan of haaks op de rijbaan. Vervolgens parkeert het systeem de
auto automatisch in.

DS 9 E-TENSE 4x4 360 PERFORMANCE Line + , Midnight Blue, lichtmetalen 20 inch-velgen MUNICH

DS 9 E-TENSE 4x4 360 PERFORMANCE Line + , Midnight Blue, lichtmetalen 20 inch-velgen MUNICH

DS SAFETY

POWER OF ELEGANCE
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DS NIGHT VISION
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 op een afstand van
wel 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.

DS DRIVER ATTENTION MONITORING
DS Driver Attention Monitoring detecteert concentratieverslapping
bij de bestuurder. Met een boven het stuurwiel geplaatste
infraroodcamera analyseert het systeem permanent de ogen, het
gezicht en de bewegingen van het hoofd van de bestuurder om
vermoeidheid en afleiding te detecteren. Met een camera bovenaan
de voorruit houdt het systeem de koers van de auto ten opzichte
van de rijstrookmarkeringen in de gaten om een koersafwijking
of een onbedoelde stuurbeweging te detecteren. Zodra DS Driver
Attention Monitoring signaleert dat er iets niet in de haak is, activeert
het systeem automatisch een geluidssignaal en verschijnt een
waarschuwingsmelding op het centrale scherm. Zowel overdag als ‘s
nachts.

DS SAFETY

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.
ER ZIJN ZES VERLICHTINGSMODI:
• PARKING
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• TOWN BEAM
De breedte van de lichtbundel wordt
vergroot zodat de bestuurder gevaren
langs de weg eerder ziet.

D S 9

• 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 hoger

DS 9 E-TENSE 4x4 360 PERFORMANCE Line + , Midnight Blue, lichtmetalen 20 inch-velgen MUNICH
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DS ACTIVE LED VISION

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.
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DS ACCESS

POWER OF ELEGANCE

VERZONKEN PORTIERGREPEN
Laat u verrassen door de magie van de verzonken portiergrepen,
die alleen naar buiten komen als u ze nodig hebt. De rest van de
tijd zijn ze op harmonieuze wijze in de flanken opgenomen zodat
het vloeiende en geraffineerde silhouet van uw DS 9 E-TENSE
perfect tot zijn recht komt.
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PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START
Met Proximity Keyless Entry and Start herkent uw DS 9 E-TENSE
u op afstand en wordt elke vergrendeling of ontgrendeling van
uw auto een magisch moment. Als u de auto tot op een afstand
van minder dan 3 meter bent genaderd, wordt automatisch een
lichtanimatie geactiveerd. Op een afstand van 1,50 m wordt
de auto ontgrendeld en komen de verzonken portiergrepen
automatisch naar buiten. Als u bij de auto vandaan loopt, werkt
de functie volgens hetzelfde principe: op een afstand van 2 m
worden de portiergrepen weer ingetrokken en wordt de auto
automatisch vergrendeld.

DS 9 E-TENSE 4x4 360 PERFORMANCE Line + , Midnight Blue, lichtmetalen 20 inch-velgen MUNICH

DS LOUNGE

POWER OF ELEGANCE
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DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Anticiperen is het toverwoord voor
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 DS 9 E-TENSE (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 sedan tot een
uitgesproken ontspannen belevenis maakt.

D S 9
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DS 9 E-TENSE is vanaf de introductie
leverbaar met de plug-in hybride-aandrijflijn E-TENSE 225 die bestaat uit een
PureTech-benzinemotor met turbo en
een elektromotor, goed voor een totaal
vermogen van 225 pk en een actieradius tot maximaal 48 km (WLTP) in de
Zero Emission-modus dankzij een
accupak-ket van 11,9 kWh.
De in de 8-traps automatische transmissie ingebouwde elektromotor heeft
een maximaal vermogen van 81 kW
(110 pk) en levert een koppel van 320
Nm. Deze motor wordt gebruikt bij het
wegrijden, voor extra snel accelereren
en om in de zero emission-modus te
rijden, waarbij snelheden van maximaal
135 km/h mogelijk zijn.
DS 9 E-TENSE beschikt over een
systeem dat energie terugwint bij

het gas loslaten en remmen. Energie
waarmee het accupakket tijdens het rijden wordt bijgeladen. En met de functie
e-Save kan de bestuurder een door hem
zelf bepaalde hoeveelheid energie in
het accupakket achter de hand houden
om een deel van de rit in de zero emission-modus af te leggen, bijvoorbeeld
als de route door een milieuzone voert.
Met de geïntegreerde lader van 7,4 kW
kan het accupakket in 1,75 uur thuis of
bij een openbaar laadpunt worden opgeladen via de standaard meegeleverde
laadkabel.

Onze E-TENSE plug-in hybridemodellen combineren het summum
van technologische knowhow
met spectaculaire prestaties.

POWER OF ELEGANCE
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RIJPLEZIER

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, lichtmetalen 19 inch-velgen VERSAILLES
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DS 9 E-TENSE 4x4 360 zal beschikbaar
zijn vanaf de zomer 2021.

DS 9 E-TENSE 4x4 360 PERFORMANCE Line + , Midnight Blue, lichtmetalen 20 inch-velgen Munich

POWER OF ELEGANCE
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6
0PK
DS 9 E-TENSE 4x4 360 is
voorzien van een intelligent
vierwielaandrijvingssysteem, dat
twee elektromotoren van 110 pk (81
kW) en 113 pk (83 kW) combineert
met een PureTech-motor van 200 pk
voor een totaal vermogen van 360 pk
en een maximaal koppel van 520 Nm.
In deze indrukwekkende aandrijflijn
vindt u onze sinds 2018 met titels
bekroonde ervaringen in de Formule
E terug. Deze uitvoering is bovendien
voorzien van remklauwen met het DS
PERFORMANCE-logo en de specifieke
lichtmetalen 20 inch-velgen MUNICH.
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, lichtmetalen 19 inch-velgen VERSAILLES

Bij de E-TENSE 225 wordt de aan de 8-traps automatische transmissie gekoppelde elektromotor gebruikt bij het wegrijden en
tot een snelheid van 135 km/h. De werking van de elektromotor
wordt bepaald op basis van de geselecteerde rijmodus.

POWER OF ELEGANCE

Selecteer de rijmodus die het beste bij uw rijstijl past.

D S 9
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RIJMODI

ELECTRIC-MODUS

In de zero emission-modus, die standaard is geselecteerd, kunt
u de meeste dagelijkse ritten rijden zonder brandstof te gebruiken.

HYBRIDE-MODUS

In de hybride-modus regelt de auto automatisch wanneer de
elektromotor en de verbrandingsmotor worden gebruikt, afhankelijk van de rijomstandigheden en uw rijstijl.

SPORT-MODUS

In deze modus profiteert u maximaal van het prestatiepotentieel van uw DS 9 E-TENSE, met een snellere gasrespons, een
aangepast schakelprogramma en een sportievere afstemming
van de besturing en de elektronisch gestuurde vering.
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* Als uit de controle blijkt dat uw installatie niet geschikt is, kunt u uw bestelling van de Wall Box annuleren.
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Dankzij de verschillende laadkabels
kunt u alle openbare laadpunten en
privélaadpunten gebruiken.

D S 9

DS Automobiles biedt u een ruime
keuze aan DS Wall Boxes aan,
inclusief de installatie door een
aanbevolen partnerbedrijf dat
ook uw elektrische installatie zal
controleren.
De Mode 2- en Mode 3-kabel zijn
standaard en worden inclusief een
opbergtas geleverd.
Woont u in een koopappartement? Elke gebruiker van
een elektrische auto die in een wooncomplex met
meerdere eigenaren woont, heeft het recht om op zijn
kosten een laadaansluiting op zijn parkeerplek te laten
installeren.
DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, lichtmetalen 19 inch-velgen VERSAILLES

• MODE 2 (WISSELSTROOM)
• 230 V EN 8 A = 1,8 KW
• LAADTIJD:
100% TUSSEN 7 EN 8 UUR
MODE 2 KABEL - 8A WORDT
STANDAARD MEEGELEVERD

POWER OF ELEGANCE

DS Automobiles raadt u het bedrijf ENGIE aan voor de installatie van een DS
Wall Box bij u thuis. Dit bedrijf biedt u een optimale service en begeleiding.
U hebt de zekerheid dat de installatie goed en snel wordt uitgevoerd,
conform de normen die de overheid stelt om in aanmerking te komen voor
een eventuele subsidie. Na een controle* van uw elektrische installatie
wordt het laadpunt klaar voor gebruik door een erkende technicus
geïnstalleerd.

DE VERSCHILLENDE
MANIEREN
VAN OPLADEN

INSTALLATIE VAN EEN WALLBOX BIJ U THUIS

NORMAAL
STOPCONTACT

DS WALL BOX
• Mode 3 (wisselstroom)
• 230 V en 1-fase (7,4 kW):
• LAADTIJD:
100% in 1,75 uur

ACCESSOIRES

45

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, lichtmetalen 19 inch-velgen VERSAILLES

E-TENSE REMOTE CONTROL
Met de MyDS App voor uw smartphone kunt u in real time de
laadtoestand van het accupakket of de geschatte resterende
actieradius controleren. Ook kunt u in een oogopslag informatie
over het opladen en de instellingen van de voorverwarming/-koeling
bekijken.

LADEN OP AFSTAND
Als uw auto op een laadpunt is aangesloten, kunt u de laadsnelheid
en de verwachte duur van het opladen bekijken. U kunt ook het
tijdstip waarop het opladen start programmeren, om bijvoorbeeld
te profiteren van het dalurentarief.

VOORVERWARMING/-KOELING
U kunt de voorverwarming* of voorkoeling* van het interieur van uw
auto programmeren. Deze functie, die uw comfort verder verbetert, kan
worden gebruikt ongeacht of uw auto op een laadpunt is aangesloten.
46

* Vaste comforttemperatuur van 21°C

EEN GEGARANDEERDE MOBILITEIT

D S 9

OPLADEN BIJ OPENBARE LAADSTATIONS
Met Charge My Car, een service die beschikbaar is via de
Free2Move Services-app, hebt u toegang tot het grootste netwerk
van openbare laadpunten in Europa. Het werkt heel eenvoudig.
Maak uw account aan op Free2Move Services, meld u aan voor de
service, activeer de app in uw auto en ontvang uw laadpas.

ROUTEPLANNING
Charge My Car bevat ook een planningsfunctie waarmee u lange
ritten kunt voorbereiden afhankelijk van de actuele actieradius
van uw auto. Bereken de duur van uw reis (inclusief de tijd voor
het opladen), selecteer de beste route en verstuur deze naar het
navigatiesysteem van uw auto.

Download de app om de Charge
My Car-services te kunnen gebruiken

POWER OF ELEGANCE

DE E-TENSESERVICES

E-TENSE REMOTE CONTROL: INFORMATIE OVER DE ACTIERADIUS
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Ervaar dynamische sensaties dankzij
de 225-pk Plug-in hybride (E-TENSE) in
combinatie met de 8-traps automatische
transmissie.

DS 9 E-TENSE 225 PERFORMANCE Line +, Midnight Blue, lichtmetalen 19 inch-velgen MONACO
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DS 9 E-TENSE 225 PERFORMANCE Line +, Midnight Blue, lichtmetalen 19 inch-velgen MONACO
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PERSONALISERING
OP MAAT
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Het op de Franse hoofdstad Parijs
geïnspireerde interieur van DS 9 E-TENSE
is trouw aan de designfilosofie van DS:
personalisering en raffinement.
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ONZE
COLLECTIE

POWER OF ELEGANCE
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Creëer de auto die bij
u past door een keuze
te maken uit onze
interieurcollectie.

ONZE COLLECTIE

Met nappaleder Rouge Art Rubis bekleed
dashboard
Hemelbekleding en hoedenplankbekleding
van zwart Alcantara®

D S 9

INTERIEUR
OPÉRA ROUGE
RUBIS

POWER OF ELEGANCE
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ONZE COLLECTIE

Met nappaleder Noir Basalte bekleed dashboard
Hemelbekleding en hoedenplankbekleding van
zwart Alcantara®

D S 9

INTERIEUR
OPÉRA NOIR
ART BASALTE

POWER OF ELEGANCE
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ONZE COLLECTIE

Sierdelen bekleed met nappaleder
Noir Basalte met diamantmotief

D S 9

INTERIEUR
LEDER NOIR
BASALTE

POWER OF ELEGANCE
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ONZE COLLECTIE

Dashboard bekleed met Alcantara®
Sierdelen bekleed met zwart Alcantara®

D S 9

INTERIEUR
ZWART
ALCANTARA®

POWER OF ELEGANCE
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Stoelbekleding van zwart alcantara® en kunstleder
met karmijnrode en goudkleurige sierstiksels
(Interieur zwart Alcantara®)

BEKLEDINGEN

POWER OF ELEGANCE

Stoelbekleding van nerfleder Noir Basalte
(Interieur leder Noir Basalte)
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Stoelbekleding van nappaleder Noir Art Basalte,
horlogebandmotief
(Interieur Opéra Noir Art Basalte)

Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend

D S 9
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Stoelbekleding van nappaleder Rouge Rubis, horlogebandmotief

CARROSSERIEKLEUREN/VELGEN
BLANC NACRÉ (P)

GRIS ARTENSE (M)

NOIR PERLA NERA (P)

MIDNIGHT BLUE (P)

CRISTAL PEARL (P)

POWER OF ELEGANCE
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(M): Metallic

Lichtmetalen 19 inch-velgen
VERSAILLES

Lichtmetalen 20 inch-velgen
MUNICH*/**

D S 9

Lichtmetalen 19 inch-velgen
MONACO

(P): Parelmoer

DS 9 E-TENSE 225, Midnight Blue, lichtmetalen 19 inch-velgen MONACO

* Uitsluitend op de E-TENSE 4x4 360
** Karmijnrode naafdop op PERFORMANCE Line + E-TENSE 4x4 360
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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 komt zowel voor, tijdens als na de reis(3) van pas.

D S A S S I S TA N C E - V O O R Z O R G E L O O S R I J D E N

POWER OF ELEGANCE

DE ONLY YOUSERVICES(1)
GRATIS GEDURENDE DE GEHELE LEVENSDUUR VAN UW AUTO(4) EN 24/7 BESCHIKBAAR BIJ PECH OF EEN ONGEVAL
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 in het buitenland. U kunt DS Assistance oproepen met een druk op de toets
‘DS’ van uw auto, via de MyDS App of door te bellen naar 00800-24240707(6).

D S VA L E T - E E N VA L E T- S E R V I C E O M U H E T L E V E N E X R A G E M A K K E L I J K T E M A K E N

Tijd is kostbaar. Daarom heeft DS voor u de service DS Valet(7) gecreëerd. Zo kunt u uw nieuwe DS afgeleverd krijgen op het adres van uw keuze. En
wanneer u een werkplaatsafspraak maakt, kunt u vragen of een DS Valet-medewerker uw auto komt ophalen en, na afloop van de werkzaamheden, weer
bij u aflevert.
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D S R E N T - V O O R H E T H U R E N VA N E E N D S

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.

D S C L U B P R I V I L E G E ( 8 ) - E XC L U S I E V E E N U N I E K E E R VA R I N G E N
D S 9

Als DS-rijder hebt u gekozen voor Franse perfectie en verfijning. Voor nog meer onvergetelijke ervaringen heeft DS de DS Club Privilege gecreëerd. U
kunt eenvoudig lid worden voor een periode van 5 jaar door uzelf aan te melden via de MyDS App. 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).
Afhankelijk van de beschikbaarheid bij het erkende DS-netwerk.
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)
Voor alle auto’s tot hun twintigste verjaardag. U hebt recht op deze
service bij problemen die zich voordoen binnen 12 maanden na periodiek
onderhoud, werkzaamheden aan mechanische componenten of
(1)

(2)

Tel: 0800 – 1955 – MYDS App
Geïnspireerd door u, gemaakt voor u; DS Only You is een op maat gemaakt programma dat het bezit van een DS uniek maakt.

schadeherstelwerkzaamheden aan uw auto die door het netwerk van DS
Erkend Reparateurs zijn uitgevoerd (van toepassing vanaf 1 januari 2019).
(5)
Uitgebreide voorwaarden beschikbaar op dsautomobiles.nl.
(6)
Gratis bellen vanaf een vaste lijn in Europa.
(7)
Elk DS-verkooppunt bepaalt zelf binnen welk geografisch gebied het
verkooppunt deze service aanbiedt. Deze service is niet gratis.
(8)
Binnen 6 maanden na de aanschaf van de auto.
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D S C O N N E C T B OX
Met de DS Connect Box en het Pack SOS & Assistance kunt u zorgeloos rijden. Bij een ongeval kan met dit
systeem automatisch (bij detectie van een zware aanrijding) of handmatig (door de SOS-toets drie
seconden ingedrukt te houden) een noodoproep met locatiegegevens worden verzonden om direct de
benodigde hulpdiensten in te schakelen.

POWER OF ELEGANCE

CONNECTED
SERVICES

T E L E S E RV I C E S
Teleservices herkent wanneer uw auto toe is aan een onderhoudsbeurt of andere werkzaamheden. DS
neemt dan contact met u op, informeert u over de technische staat van uw auto en maakt met u een
afspraak voor het werkplaatsbezoek bij het verkooppunt van uw keuze dat al op de hoogte is gebracht
dankzij de informatie die in een eerder stadium is doorgegeven.
Deze dienst is gratis en zonder abonnement beschikbaar***.
70

D S C O N N E C T N AV

D S 9

DS Connect Nav is een online 3D navigatiesysteem met spraakherkenning waarvoor wordt samengewerkt
met TomTom. Het systeem leidt u naar uw bestemming met behulp van een pallet aan functies, zoals de
verkeersinformatie in real time van TomTom Services (waarin ook informatie over tankstations en
parkeergelegenheden, het weer en POI’s zijn opgenomen) en de service Gevarenzones* by TomTom Services
die u door middel van geluidssignalen en meldingen op het scherm aangeeft waar u extra oplettend moet
rijden en waar radarcontroles* (vast of mobiel) zijn opgesteld. Om extra ontspannen te rijden kunt u met de
service Laadstations in real time zien welke voor uw auto geschikte laadstations in uw omgeving****
beschikbaar zijn.

M I R R O R S C R E E N **
Met Mirror Screen kunt u de compatibele apps op uw aan het systeem van de auto gekoppelde smartphone
weergeven op en bedienen via het touchscreen van de auto. Mirror Screen is compatibel met de
technologieën Android Auto™ en Apple CarPlay™ zodat een groot aantal smartphones voor deze functie
geschikt is.

SCAN MYDS
De boorddocumentatie van uw auto in digitale vorm. Scan MyDS is een gratis app die u kunt gebruiken als de
auto stilstaat.
* De beschikbaarheid van deze service is afhankelijk van de wetgeving van het land waarin u zich bevindt.
** Afhankelijk van de uitvoering.
*** 10 jaar geldig.
**** Alleen beschikbaar bij hybride-uitvoeringen; de gegevens van deelnemende laadstations worden weergegeven.
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MOTOREN

VOOR MEER INFORMATIE, BEZOEK DSAUTOMOBILES.NL

( N OV E M B E R 2 0 2 0 )
VERBRUIK
MOTOREN

SNELHEID
LAAG*

SNELHEID
GEMIDDELD*

SNELHEID
HOOG *

SNELHEID
ZEER HOOG*

(L/100KM)

(L / 100KM)

(L / 100KM)

(L / 100KM)

GECOMBINEERD*

UITSTOOT * CO2
(G / KM - GECOMBINEERDE CYCLUS)

E-TENSE 225

8,9 - 9,0

6,1 - 6,2

5,8 - 5,9

6,9 - 7,0

1,5 - 1,5

33 - 35

E-TENSE 4x4 360

NNB**

NNB**

NNB**

NNB**

NNB**

NNB**

POWER OF ELEGANCE

PLUG-IN HYBRIDE

* WLTP-cyclus: de testprocedure voor wereldwijd geharmoniseerde testprocedures voor lichte voertuigen (WLTP) is een testnorm voor voertuiggoedkeuring die het brandstofverbruik, de elektrische actieradius en de uitstoot van CO2 en verontreinigende stoffen meet.
** Niet beschikbaar.

D S : S E RV I C E D I E U M AG V E RWAC H T E N

D S 9
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AFMETINGEN

Niveau 1: GARANTIEVERLENGING
Verlengde commerciële garantie (vervangen of repareren van als defect erkende onderdelen, inclusief arbeidsloon).
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, lichtmetalen 19 inch-velgen VERSAILLES

POWER OF ELEGANCE
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ONTDEK DE
ANDERE MODELLEN
VAN HET DS-GAMMA

D S 9

GA NA AR D S AUTO MOB I L ES . NL
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: 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy, RCS
VERSAILLES B 642 050 199. 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).

November 2020
Creatie en uitvoering: Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS)
Foto’s: William Crozes, Gear Productions, Laurent Nivalle, Arnaud François, Astuce Productions
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