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Cenník. Technické parametre. Vybavenie. 26. 10. 2022

NOVÁ DS 7

CENA VERZIÍ

VÝKON

BASTILLE

PERFORMANCE
LINE+

RIVOLI

OPERA

96 kW / 130 k

38 990 €

42 990 €

43 990 €

48 990 €

E-TENSE

4x2 225 k

50 990 €

54 990 €

55 990 €

60 990 €

E-TENSE

4X4 300 k

55 990 €

59 990 €

60 990 €

65 990 €

E-TENSE Performance

4X4 360 k

—

64 990 €

65 990 €

70 990 €

MOTOR

DIESEL
BlueHDi 130 S&S EAT8
E-TENSE
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Ceny sú uvedené s DPH, platia od 1. 10. 2022 a sú uvedené s DPH. DS FINANCE je financovanie poskytovane spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. V cene vozidla je zahrnutá
záruka 5 rokov / 100.000 km (zmluva Essential Drive) a balík služieb ONLY YOU (viď posledná strana 12). Viac informacií o službách ONLY YOU, značke a modeloch DS získate
u predajcu DS STORE, FINAL–CD, Hodonínska 11, 841 03 Bratislava alebo na stranke www.dsautomobiles.sk. C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť výbavu
a technické údaje vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Technické údaje sa môžu mierne líšiť od uvádzaných hodnôt v závislosti od modelu a výbavy vozidla.
Všetky ceny uvádzané cenníku sú platné v prípade registrácie vozidla kupujúcim v členských štátoch Európskej únie (EU), štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) a vo Švajčiarsku, ktorú kupujúci riadne preukáže predávajúcemu predložením kópie príslušného osvedčenia o evidencii vozidla najneskôr v posledný deň
kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vozidlo prevzaté zákazníkom. Použitie cenníka je vylúčené aj v prípade špekulatívne konania, najmä účelovej registrácie alebo
zmeny registrácie vozidla. Viac informácií poskytne autorizovaný predajca na vyžiadanie.
Pri financovaní vozidla DS 7 BASTILLE BlueHDi 130k S&S EAT8 v cene 38 990 € platíte pri akontácii 21 834,40 € len 357,41 € mesačne, s dobou splácania 48 mesiacov;
k tomu balík poistenia vo výške 113,22 €. Celková výška spotrebiteľského úveru je 17 155,60 €, úroková sadzba je: 0% p. a., počet splátok je 48. Spracovateľský
poplatok je 1 879,32 €, poplatok za prevod vlastníctva je 1 €. RPMN je vo výške 20,96 % p. a. vrátane poistenia. Celková čiastka bez akontácie, ktorú musí klient zaplatiť
je: 24 470,56 €. Nejedná sa o záväznú ponuku na uzavretie zmluvy. Príklad financovania je orientačný a jeho parametre sa môžu líšiť. DS FINANCE je financovanie
poskytované spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o.

NOVÁ DS 7

SÉRIOVÁ VÝBAVA

B AS T I L L E
•	Predné a bočné airbagy vpredu (možnosť deaktivácie airbagu
spolujazdca)
•	Hlavové airbagy vpredu a vzadu
•	ABS, EBD, EBA, ESP, ASR, samočinná aktivácia výstražných svetlometov
pri prudkom brzdení
•	Pomoc pri rozjazde v kopci (Hill-Start Assist)
•	Driver Attention Warning (DAW) — monitorovanie doby
nepretržitej jazdy
•	Signalizácia upozornenia na vozidlo v mŕtvom uhle
•	Active Safety Brake (V-AEB: Video autonómne núdzové brzdenie, pre
E-TENSE AEBS 3: Advanced Emergency Braking System — riadená
multifunkčnou kamerou do 140 km/h)
•	Lane Keeping Assist (LKA) — systém varovania pred neúmyselným
opustením jazdného pruhu
•	Rozpoznávanie (čítanie) dopravných značiek obmedzujúcich rýchlosť
•	Systém monitorovania poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
•	Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním
•	Bezkľúčový prístup a štartovanie
•	Elektricky ovládaná parkovacia brzda
•	DS ACTIVE SCAN SUSPENSION — monitorovanie nerovností na vozovke
kamerou a prispôsobenie pruženia (3 voliteľné módy, len pre E-TENSE 4x4
300 a 360 k)
•	Parkovacie senzory vpredu a vzadu
•	Akustické čelné sklo
•	Predné Eco LED svetlomety : stretávacie a diaľkové LED svetlá,
automatické prepínanie diaľkových svetiel
•	DS LIGHT VEIL : denné LED svietenie integrované v prednom nárazníku
•	3D LED zadné svetlomety, dynamické zadné smerovky
•	Automatické zapínanie svetiel (svetelný senzor)
•	Predné stierače so zabudovanými ostrekovačmi, dažďový senzor
•	Látkové čalúnenie typu Bronze
•	Mechanické nastavenie sedadla vodiča a spolujazdca — pozdĺžne,
výškovo, bedrové
•	Zadné sedadlá sklápateľné delené 2/3 — 1/3
•	Úchyty ISOFIX (pre sedadlo spolujazdca a vonkajšie zadné sedadlá)
•	Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom kvality vzduchu,
s 3 režimami prúdenia vzduchu (jemný, stredný, rýchly), vetracie
otvory pre 2. rad sedadiel a klimatizovanou príručnou schránkou
•	Digitálny prístrojový panel 12.3”

RIVOLI

•	DS IRIS SYSTEM (IVI) — personalizovateľný infotainment systém
pre riadenie vybraných funkcií vozidla, rádia (DAB), 3D navigácie
s rozpoznávaním hlasu, s kapacitným dotykovým 12´´ HD displejom
a s bezkáblovým pripojením MirrorScreen cez wifi (kompatibilné
rozhrania AppleCar Play, AndroidAuto)
•	DS Connect Box (lokalizovaná asistencia, konektívne služby, mikrofón,
reproduktor, karta SIM pro núdzové situácie)
•	Elektricky ovládané predné a zadné okná s jednodotykovým ovládaním
•	Tempomat a obmedzovač rýchlosti
•	Multifunkčný kožený výškovo a osovo nastaviteľný volant
•	Samostvavovacie (elektrochromatické) bezrámčekové spätné zrkadlo
(vo vnútri)
•	Stredový tunel s odkladacím priestorom
•	USB-C vstup vpredu, 2 vstupy USB-A na zadnej strane stredovej konzoly
pre zadných pasažierov (pre OPERA len USB-C)
•	Full LED ambientné interiérové osvetlenie s osvetlením na vnútornej
strane kľučiek dverí
•	12 V zásuvka v prednej časti stredovej konzoly a v kufri
•	Sada na opravu pneumatík
•	Elektricky ovládané a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá so
snímačom teploty a LED ukazovateľmi, na strane vodiča s funkciou
stmavovania (elektrochromatické), s funkciou naklápania pri cúvaní
na strane spolujazdca a s projekciou loga DS na oboch stranách
•	Zliatinové disky kolies 18" VIENNA pre BlueHDi 130 / 19" disky z ľahkých
zliatin EDINBURGH pre E-TENSE (diamantový výbrus)
•	Lišty okolo bočných okien v úprave Chrome
•	Mriežka chladiča v lesklej čiernej farbe s chrómovými vložkami
„diamantového vzhľadu“.
•	DS WINGS v chróme a znak DS na kapote v chróme
•	Chrómový nápis „DS AUTOMOBILES“ na lište medzi zadnými svetlami
•	Logo značky a názov modelu (DS 7) v chróme na dverách
batožinového priestoru
•	Logo E-TENSE na dverách batožinového priestoru v chróme na
modeloch E-TENSE
•	Dvojitá chrómová koncovka výfuku (nie pre E-TENSE)
•	Zadný a predný difúzor v strieborno/chrómovom prevedení
•	3,7 kW (E-TENSE 225) alebo 7,4 kW palubná nabíjačka pre E-TENSE 4x4
•	Nabíjací kábel mód 2 standard 1,8kW (8A) pre E-TENSE

PERFORMANCE LINE+
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SÉRIOVÁ VÝBAVA
RIVOLI

PERFORMANCE LINE+

NAVYŠE K VÝBAVE BASTILLE

NAVYŠE K VÝBAVE BASTILLE

•	Interiér RIVOLI — čalúnenie, poťahy sedadiel a palubovky
čierna koža Noir Basalte
•	Kovové prahové lišty, predné a zadné, s prelisom DS
•	Vnútorné kľučky dverí vpredu a vzadu v čiernej lesklej farbe
•	Extratónované zadné okná (dymové)
•	Zadná cúvacia kamera
•	Chrómové strešné nosiče
•	DS PIXEL LED VISION 3.0 predné svetlomety
•	Značkové sklopné hodiny B.R.M. R180
•	Koberčeky vpredu a vzadu
•	Elektrické nastavenie sedadla na strane vodiča a spolujazdca
•	Zliatinové disky 21" Brooklyn pre E-TENSE 4x4 360 k
•	Nabíjací jednofázový kábel režimu 3 (32 A) pre rýchlonabíjaciu
stanicu so zásuvkou T2 (Wallbox) pre E-TENSE 4x4 360k

OPERA
NAVYŠE K VÝBAVE RIVOLI
•	Intérieur Opéra v integrálnej koži Nappa sivá Gris Perle alebo
čierna Noir Basalte
• Hands-free a motorizované otváranie dverí batožinového priestoru
•	Indukčné dobíjanie mobilného telefónu — vyžaduje
kompatibilný telefón
•	Vyhrievané elektrické predné sedadlá s masážnymi funkciami,
ventilovaním a bedrovým nastavením a pamäťou nastavenia
sedadiel, klimatizácie, spätných zrkadiel
•	Pedále s hliníkovou aplikáciou, ľavá opierka nôh vodiča z hliníka
•	Zadné sedadlá s elektrickým nastavením
•	Akustické, tónované a vyhrievané čelné sklo
•	Vrstvené bočné okná
•	Ovládanie klimatizácie v 2. rade vzadu
•	Poly-ambient LED osvetlenie predných dverí (8 voliteľných
farieb osvetlenia)
•	Panoramatické, otvárateľné strešné okno s elektricky ovládanou
prednou časťou
•	DS DRIVE ASSIST + Active Safety Brake (V-AEB : Video Autonomous
Emergency Braking) : adaptívny tempomat Stop &Go a Lane
Position Assist — poloautonómne udržiavanie jazdného pruhu
•	DS ACTIVE SCAN SUSPENSION — monitorovanie nerovností
na vozovke kamerou a prispôsobenie pruženia (3 voliteľné módy)
pre E-TENSE verzie

•	Exteriér v štýle PERFORMANCE Line: ochranné lišty DS WINGS,
lišty okolo bočných okien a mriežka chladiča v čiernej farbe,
emblém DS na kapote DS PERFORMANCE Line, karmínovo
červená krytka zliatinového disku s logom DS
•	Logo značky a názov modelu (DS 7) v čiernej farbe na dverách
batožinového priestoru
•	Logo E-TENSE na dverách batožinového priestoru v čiernej
farbe na modeloch E-TENSE
•	19" zliatinové disky SILVERSTONE / 21" zliatinové disky
BROOKLYN pre E-TENSE 4x4 360 k
•	Interiér v štýle PERFORMANCE Line: čalúnenie, poťahy sedadiel
a palubovky z brúsenej kože Alcantara
•	DS PERFORMANCE Line prahy predných dverí v chrómovom
prevedení
•	Predné a zadné koberčeky PERFORMANCE Line
•	Športový kožený volant (perforovaná koža) DS
PERFORMANCE Line
•	Pedále s hliníkovou úpravou, ľavá opierka nohy vodiča z hliníka
•	Extratónované zadné okná (dymové)
•	Zadná cúvacia kamera
•	Strešné nosiče v lesklej čiernej farbe
•	DS PIXEL LED VISION 3.0 predné svetlomety
•	Elektrické nastavenie sedadla na strane vodiča a spolujazdca
•	Nabíjací jednofázový kábel režimu 3 (32 A) pre rýchlonabíjaciu
stanicu so zásuvkou T2 (Wallbox) pre E-TENSE 4x4 360k
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PERSONALIZÁCIA
ŠTÝL INTERIÉRU BRONZE

V sérii pre BASTILLE (55FX)

ŠTÝL INTERIÉRU ALCANTARA® ČIERNA PROFOND

V sérii pre PERFORMANCE LINE+ (56AB)

ŠTÝL INTERIÉRU S KOŽOU ČIERNA BASALTE

V sérii pre RIVOLI (57FE)
Voliteľná výbava pre BASTILLE
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PERSONALIZÁCIA
ŠTÝL INTERIÉRU OPERA ČIERNA BASALTE

V sérii pre OPERA (4HF0)

ŠTÝL INTERIÉRU OPERA SIVÁ PERLE

V sérii pre OPERA (4HFW)

NOVÁ DS 7

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK

KÓD

VERZIE

BASTILLE

PERFORMANCE
LINE+

RIVOLI

OPERA

BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY
Alarm s dvojitým zamykaním dverí a elektrickou detskou poistkou

AB13

400 €

400 €

400 €

400 €

DS PIXEL LED VISION 3.0
* opcia len pre E-TENSE

LA05

1 300 €

l

l

l

Parkovací asistent vpredu a vzadu a cúvacia kamera

WY70

400 €

l

l

l

Hands-free otváranie/zatváranie dverí batožinového priestoru na diaľku alebo s nohou
(senzor pod zadným nárazníkom) + cúvacia kamera

D501

900 €

600 €

600 €

l

Sklápateľné ťažné zariadenie (nie pre motorizáciu E-TENSE 360 a E-TENSE 300, nie ak sú
zliatinové disky 20'' TOKYO)

AQ08

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

Strešné nosiče dizajn chróm

KK02

300 €

—

l

l

Black Pack : lišty okien, strešné nosiče, mriežka prednej masky a DS Wings v dizajne
čierny lesk

PDDL

—

—

500 €

500 €

KO M F O R T & M O D U L A R I TA

Palubná nabíjačka výkon 7,4 kW + nabíjací kábel na WALL BOX tzv. režim 3
Pre E-TENSE 225

J6AS
(7S02 + LZ02)

800 €

800 €

800 €

800 €

Pack Confort : vyhrievané predné sedadlá a vyhrievané čelné sklo

J6BO
(NA01+ YM26)

500 €

500 €

—

—

Pack Confort Premium : vyhrievané predné sedadlá, s funkciami masáže a ventilovania,
vyhrievané čelné sklo, indukčné bezkáblové nabíjanie smartfónu

J6CR
(E301 + NA09)

—

—

1 300 €

l

Pack Drive Assist : systém poloautonómneho riadenia Adaptive Cruise Control —
adaptívny tempomat (do 180 km/h), AEBS 3: Advanced Emergency Braking System
do 140 km/hod, LPA Lane Position Assist — autonómne udržiavanie jazdného pruhu,
kamera s 360 Vision (pre E-TENSE zahŕňa tiež DS PIXEL LED VISION 3.0)

J5W4
(WY71 + ZVHK)

1 400 € /
2 400 €*

—

—

—

Pack Drive Assist Premium : systém poloautonómneho riadenia Adaptive Cruise Control
— adaptívny tempomat (do 180 km/h), AEBS 3: Advanced Emergency Braking System
do 140 km/hod, LPA Lane Position Assist — autonómne udržiavanie jazdného pruhu,
kamera s 360 Vision + DS Driver Attention Monitoring

J5W5
(WY71 + ZVHL)

—

1 400 €

1 400 €

—

Pack Drive Assist + DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (len pre E-TENSE 225k 4x2)

J6AP
(J5W4 + VU02)

3 000 €

—

—

—

Pack Drive Assist Premium + DS ACTIVE SCAN SUSPENSION SUSPENSION (len pre E-TENSE
J6AQ
(J5W5 + VU02)
225k 4x2)

—

2 000 €

2 000 €

—

Pack Vision : Pack Drive Assist Premium + DS NIGHT VISION

J605
(N101 + ZVHL)

—

2 500 €

2 500 €

2 000 €

Pack Vision + DS ACTIVE SCAN SUSPENSION SUSPENSION (len pre E-TENSE 225k 4x2)

J6AR
(J605 + VU02)

—

3 100 €

3 100 €

—

Pack Voyage (BASTILLE) : Panoramatické strešné okno s elektricky ovládanou
prednou časťou, ovládanie klimatizácie v 2. rade vzadu, bočné akustické vrstvené okná,
zadné extratónované okná, strešné nosiče

J5W7
(HJ03 + 0K02)

2 100 €

—

—

—
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VÝBAVA ZA PRÍPLATOK

VERZIE

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK

BASTILLE

PERFORMANCE
LINE+

RIVOLI

OPERA

Pack Voyage (PERFORMANCE Line+) : Panoramatické strešné okno s elektricky
ovládanou prednou časťou, ovládanie klimatizácie v 2. rade vzadu, bočné akustické
vrstvené okná, značkové analógové hodinky B.R.M. R180

J6CU
(HJ03 + MB02 +
OK02)

—

2 100 €

—

—

Pack Voyage (RIVOLI) : Panoramatické strešné okno s elektricky ovládanou prednou
časťou, ovládanie klimatizácie v 2. rade vzadu, bočné akustické vrstvené okná,
hliníkové pedále

J6CV
(HJ03 + 0K02 +
YE02)

—

—

2 100 €

l

6F04

1 700 €

1 500 €

1 500 €

1 100 €

Zliatinové disky kolies 19" EDINBURG

ZHW0

600 € (1) / l (2)

400 € (1)

l

l

Zliatinové disky kolies 20" TOKYO (nie pre E-TENSE 360 k 4X4)

ZHFK

—

700 €

700 €

700 €

Látkové poťahy a interiér Bronze

55FX

l

—

—

—

Interiér z brúsenej kože Alcantara tmavá čierna

56AB

—

l

—

—

(3)

—

l

—

T E L E M AT I K A & A U D I O
HiFi FOCAL ELECTRA so 14 reproduktormi, 12 kanálov, celkový výkon 515 W
Zahŕňa vrstvené akustické sklá, extratónované dymové zadné okná a poly-ambient
LED osvetlenie predných dverí (8 voliteľných farieb osvetlenia)
* pre BASTILLE voliteľná opcia ak koža čierna Basalte
PERSONALIZÁCIA

2 900 €

Interiér s poťahmi sedadiel, obkladmi dverí a palubovkou v koži čierna Basalte

57FE

Interiér s poťahmi sedadiel, obkladmi dverí a palubovkou v integrálnej koži
OPERA čierna Basalte

4HF0

—

—

—

l

Interiér s poťahmi sedadiel, obkladmi dverí a palubovkou v integrálnej koži
OPERA sivá Perle

4HFW

—

—

—

l

(4)

(4)

* cena pre E-TENSE, (1) pre BlueHDi 130, (2) v sérii pre motorizácie E-TENSE 225 a E-TENSE 300, (3) zahŕňa elektricky nastaviteľné predné sedadlá, zadnú stredovú lakťovú opierku, hodinky BRM
R180, tmavé zadné sklá, hliníkové pedále, predné a zadné koberčeky, (4) jedna z možností podľa výberu.
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FARBA KAROSÉRIE
FA R B A

CENA S DPH

1 100 €
Biela PERLEŤ (P)
N9M6

1 100 €
Sivá CRISTAL PEARL (P)
PHM0

900 €
Sivá LAQUÉ (M)
SCM0

900 €
Sivá PLATINIUM (M)
VLM0

1 100 €
Čierna PERLA NERA (P)
9VM0

0€
Modrá SAPHIR (M)
6LM0

(M): metalická farba karosérie — (P): perleťová

NOVÁ DS 7

DISKY KOLIES

Zliatinové disky
18“ VIENNA (ZHVY)

Zliatinové disky
19“ EDINBURGH (ZHWO)

v sérii pre Bastille
BlueHDi 130

v sérii pre Bastille/voliteľná
výbava pre Performance line
BlueHDi 130

Zliatinové disky
20“ TOKYO (ZHFK)

Zliatinové disky
21“ BROOKLYN (ZHYA)

v sérii pre Performance Line /
voliteľná výbava pre
Performance Line, Rivoli a Opera
(okrem E-TENSE 360 k 4x4)

Zliatinové disky
19“ SILVERSTONE (ZHW1)
v sérii pre Performance Line

v sérii pre E-TENSE
4x4 360k

ROZMERY

764,3

1625,2

2738
4593,3

914,7

1621

2098
1906

940,6

1598
1890,8
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TECHNICKÉ PARAMETRE
BlueHDi 130 S&S EAT8

MOTORY
E-TENSE 225 PHEV
E-TENSE 300 PHEV

E-TENSE 360 PHEV

M O T O R S PA Ľ O VA C Í
Preplňovanie
Palivo
Počet valcov
Zdvihový objem
Max. výkon v kW (k) pri ot./min.
Max krútiaci moment v Nm pri ot./min.

cm3
kW (k)
Nm

Turbo variabilná geometria Turbo Twinscroll —
Turbo Twinscroll —
Turbo Twinscroll —
Priame vstrekovanie pod
priame
priame
priame
vysokým tlakom
vstrekovanie
vstrekovanie
vstrekovanie
diesel
hybrid : benzín + elektrika hybrid : benzín + elektrika hybrid : benzín + elektrika
4
4
4
4
1 499
1 598
1 598
1 598
96 ( 130) 3 750
133 (180)/6 000
147 (200)/6 000
147 (200)/6 000
300 / 1 750
300/3 000
300/3 000
300/3 000

MOTOR ELEKTRICKÝ
—

81 (110)
320

81 (110) vpredu /
83 (113) vzadu
320 vpredu / 166 vzadu

81 (110) vpredu /
83 (113) vzadu
320 vpredu / 166 vzadu

Nm

—

kWh
kW
kWh/100 km
km

—
—
—
—
—
—

Lithium Ion
14,2
113 kW
16,3 — 16,5
64 — 65

Lithium Ion
14,2
113 kW
16,2 — 16,4
63

Lithium Ion
14,2
117 kW
18,7
57

7h

7h

7h

h

—

2h

2h

2h

k
Nm

—
—

165 (225)
360

221 (300)
520

265 (360)
520

Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min.

kW (k)

Max krútiaci moment v Nm pri ot./min.
B AT É R I A
Typ batérie
Kapacita batérie
Výkon batérie
Spotreba energie — mix
Maximálny dojazd v 100 % elektrickom režime WLTP
Doba nabitia batérie z domácej zásuvky z 0 na 100 %
(zásuvka zásuvka 3,2 kW / 14 A)
Doba nabitia batérie z 0 na 100 %
(zásuvka 7,4 kW / 32 A, z Wallboxu)

h

HYBRIDNÝ POHON
Maximálny výkon
Maximálny krútiaci moment v Nm pri ot./min
PREVODOVKA
Prevodovka (počet stupňov)
Technológia Stop&Start
PODVOZOK
Pohon kolies
Otáčky volantu medzi krajnými polohami
Priemer otáčania medzi obrubníkmi

Automatická 8-stupňová
Stop&Start

m

Zavesenie kolies vpredu
Zavesenie kolies vzadu
Priemer brzdových kotúčov predný/zadný

mm

Predný (4x2)
Predný (4x2)
Predný aj zadný (4x4)
Predný aj zadný (4x4)
3
3
3
3
10,45
10,45
10,45
10,45
Nezávislé kolesá, náprava Mac Pherson s priečnymi ramenami, vinuté pružiny, teleskopické hydraulické
tlmiče (riadené pre DS Active Scan Suspension) a stabilizátor.
S deformovateľným priečnikom, špirálovými pružinami, teleskopickými hydraulickými tlmičmi.
304x28 (ventilované) 330x30 (ventilované) 330x30 (ventilované) 380x32 (ventilované)
/ 290x12
/ 290x12
/ 290x12
/ 290x12

P N E U M AT I K Y
Veľkosť pneumatík
HMOTNOSŤ
Prevádzková hmotnosť (s vodičom)
Užitočná hmotnosť
Najväčšia prípustná hmotnosť
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu
Max. hmotnosť bzdeného prívesu
Max. povolená hmotnosť jazdnej súpravy

kg
kg
kg
kg
kg
kg

225/55 R18V
235/50 R19V
235/45 R20V

235/50 R19V
235/45 R20V

235/50 R19V
235/45 R20V

245/35 R21

1651
399
2 050
750
1 450
3 500

1901
424
2 325
750
1 275
3 600

1977
423
2 400
750
1 200
3 600

2002
398
2 400
—
—
2 470

235
5,9

235
5,6

OBJEM
Objem batožinového priestoru po kryt
V ÝKON
Maximálna rýchlosť
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h

l (litrov)

555

km/h
s

195
10,9

225
8,9

SPOTREBA A EMISIE — CYKLUS NEDC
V meste
Mimo mesta
Kombinovaná prevádzka — spotreba
Kombinovaná prevádzka — emisie CO2
Objem palivovej nádrže

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
l (litrov)

6,0 — 6,3
5,0 — 5,4
5,1 — 5,5
134 — 145
55 (18 l pre AdBlue)

43

43

43

S P O T R E B A A E M I S I E — C Y K L U S W LT P
Kombinovaná prevádzka — spotreba
Kombinovaná prevádzka — emisie CO2

l/100 km
g/km

6,7 — 7,4
152 — 167

1,2 — 1,3
28 — 29

1,2
27

1,8
40

BENZÍN

PHEV

BENZÍN

PHEV

BENZÍN

PHEV

* S ťažným zariadením (AQ05). Ohľadne rozmerov sériovo dodávaných pneumatík a alternatívnych rozmerov pneumatík povolených v závislosti od typového schválenia sa informujte u Vášho predajcu.
Motorizácie nemusia mať povolené všetky uvedené rozmery pneumatík. Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od reálnej výbavy vozidla, viac informácií u predajcu.

NOVÁ DS 7

E-TENSE

NOVÝ MODEL DS 7 E-TENSE 4X4 360

VYSOKOVÝKONNÉ A VŠESTRANNÉ
POHONNÉ JEDNOTKY

Duch Grand Touring automobilky DS Automobiles stelesňuje
nový model DS 7 E-TENSE 4x4 360. Vyznačuje sa prívalom
výkonu (benzínový motor s výkonom 147 kW 200 k),
predným elektromotorom s výkonom 81 kW (110 k) a zadným
elektromotorom s výkonom 82 kW (112 k). Nový model DS 7
E-TENSE 4x4 360 dostal špeciálnu úpravu od DS PERFORMANCE,
ktorá sa týkala najmä optimalizácie energetického manažmentu.
Má aplikáciu DS ENERGY COACH, ktorá podporuje vodiča
dohliadaním na fázy brzdenia s cieľom zlepšiť rekuperáciu
energie. Podvozok je znížený o 15 mm, rozchod je širší
(+24 mm vpredu, +10 mm vzadu) a predné brzdy dosahujú

Spoločnosť DS Automobiles, prémiová automobilová
značka s najnižšími emisiami CO2 v Európe za ostatné dva roky
a niekoľkonásobný šampión Formuly E, sa rozhodla ponúknuť
nový model DS 7 s niekoľkými druhmi pohonných jednotiek,
vrátane troch plug-in hybridov s výkonom 165, 220 a 265 kW
(225, 300 a 360 k).

priemer 380 milimetrov so strmeňmi od DS PERFORMANCE.
Nové 21-palcové disky kolies BROOKLYN sú nalakované v šedej
farbe, ktorej perleťový povrch zvýrazňuje špeciálne krivky
a charizmu tohto modelu. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h zvládne
za 5,6 sekundy a 1 000 metrov štart-stop za 25,4 sekundy.

Nové modely DS 7 E-TENSE 4x4 300 a DS 7 E-TENSE 4x4 360
disponujú pohonom všetkých štyroch kolies s motorom
PureTech 200, ako aj elektromotormi s výkonom 81 kW (110 k)
a 82 kW (112 k) na každej z náprav.

Nový model DS 7 E-TENSE 225 poháňa benzínový motor
PureTech 180 a elektromotor s výkonom 81 kW (110 k)
prepojený s osemstupňovou automatickou prevodovkou
s pohonom predných kolies.

Nová 14,2 kWh batéria poskytuje podľa kombinovaného
cyklu WLTP dojazd s nulovými emisiami do vzdialenosti
až 65 kilometrov a až 81 kilometrov v mestskom cykle.
Doba nabíjania na 7,4 kW nabíjačke je približne dve hodiny.
V ponuke je stále k dispozícii aj pohonná jednotka 130 BlueHDi.
Nový model DS 7 zostáva jedným z najúspornejších vozidiel
vo svojej triede, a to najmä vďaka svojej nízkej hmotnosti.

DS 7 CROSSBACK

NOVÁ DS 7

SLUŽBY

Inšpirované vami a vytvorené pre vás, Only You je váš exkluzívny program na mieru pre majiteľov vozidiel značky DS.

MyDS App — VSTUPNÝ KĽÚČ DO VÁŠHO SVETA DS
Aplikácia MyDS App je vašim každodenným pomocníkom. Umožňuje vám priamy prístup ku všetkým exkluzívnym službám Only You a taktiež môžete
zostať neustále pripojení k vášmu vozidlu DS. Je kompatibilná so všetkými modelmi DS (1) a sprevádza vás pred jazdou, počas nej alebo aj potom (2).

DS ASISTENCIA — JAZDITE V POHODE A POKOJI
POČAS ZÁRUČNEJ DOBY BEZPLATNÁ, PRÍSTUPNÁ NON-STOP V PRÍPADE PORUCHY ALEBO NEHODY
V spoločnosti DS robíme všetko pre to, aby sme vám zjednodušili život a zabezpečili vám neustálu mobilitu. Jazdite v úplnom pokoji a pohode! (3)
Nehoda, porucha, stratený kľúč alebo natankovanie nesprávneho paliva, vďaka DS ASSISTANCE môžete využívať bezplatnú asistenciu na Slovensku
aj v zahraničí. Stačí stlačiť tlačidlo ,DS’ vo vašom vozidle, v aplikácii MyDS App alebo zavolať na číslo 00800 2424 0707 (3).

DS VALET — PICK UP SLUŽBA VÁM UĽAHČÍ PREMIESTŇOVANIE
Čas je to najvzácnejšie, čo máte a preto pre vás DS vytvoril službu DS VALET. (4) V prípade potreby servisu či údržby vozidla DS môžete využiť pick–up službu.
Vaše DS vozidlo vyzdvihneme na dohodnutom mieste, pre Vás poskytneme náhradné vozidlo a následne po servise či údržbe Vaše vozidlo privezieme späť.
Túto službu môžete využiť aj pre odovzdanie Vášho nového vozidla, napr. u Vás doma alebo vo Vašej firme. (4)

DS OSOBNÝ ASISTENT — DS K VAŠIM SLUŽBÁM
Osobní prístup pre majiteľov vozidiel značky DS je samozrejmosťou. Váš osobný poradca a asistent DS Vám pomôže zodpovedať Vaše otázky, objednať sa do servisu alebo zabezpečí testovaciu jazdu. Osobný asistent Vám je k dispozícii na linke +421 917 871 810 od pondelka do piatku
od 9,00 do 17,00 hod.
(1)
(2)
(3)
(4)

Modely DS vybavené funkciou Bluetooth, ktorá Vám umožní využívať všetky funkcie týkajúce sa jazdy (trasa cesty, spotreba, počet kilometrov, dojazd).
Prostredníctvom vášho smartfónu s internetovým pripojením a s funkciou navigácie.
Detail podmienok nájdete na stránke www.DSautomobiles.sk.
Služba je platená — viac informácií u predajcu.

dsslovensko

dsslovensko
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