DS 9 & DS 9 E-TENSE
Cenník. Technické parametre. Vybavenie. 21. 7. 2021

DS 9 & DS 9 E-TENSE

CENA VERZIÍ

VÝKON

PREVODOVKA

PERFORMANCE LINE+

RIVOLI+

165 kW / 225 k

8-st.automatická

45 990 €

49 990 €

PHEV (Plug-in Hybrid)

4x2 225 k

8-st. automatická

52 990 €

56 990 €

PHEV (Plug-in Hybrid)

4x4 360 k

8-st. automatická

62 990 €

65 990 €

MOTOR

BENZÍN
PureTech 225 S&S EAT8
E-TENSE

Z

Á

R

U

K

A

5 rokov/100 000 km

0%
LEASING
DS FINANCE

ZÁRUKA na

|||||

|

BATÉRIU

8 rokov/160 000 km

Ceny sú uvedené s DPH, platia od 21. 7. 2021 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.
S využitím financovania od DS FINANCE platíte pri akontácii 25 294,50 € len 431,16 € mesačne. Celková výška spotrebiteľského úveru je 20 695,50 €, úroková sadzba
je: 0 % p. a. Na získanie úveru za ponúkaných podmienok je potrebné uzavretie havarijného poistenia a poistenia finančnej straty. K úveru je možné zvoliť si výhodný balík
havarijného, zákonného a poistenia finančnej straty vo výške spolu 131,31 €. Doba splácania je 48 mesiacov, počet splátok je 48. Spracovateľský poplatok je 2 805,40 €,
poplatok za prevod vlastníctva je 1 €. RPMN je vo výške 22,63 % p.a. Celková čiastka bez akontácie, ktorú musí klient zaplatiť je: 29 803,96 €. Bližšie informácie u predajcu.
Príklad financovania s DS FINANCE je orientačný a jeho parametre sa môžu líšiť. DS FINANCE je financovanie poskytovane spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Nejedná
sa o záväznú ponuku na uzavretie zmluvy. Doba splatnosti úveru je dátum poslednej mesačnej splátky. Platí pre verziu PERFORMANCE LINE + PureTech 225k EAT8 v cene
45 990 €.

DS 9 & DS 9 E-TENSE

SÉRIOVÁ VÝBAVA
PERFOR MAN C E L I N E +
•	Predné a bočné airbagy vpredu (možnosť deaktivácie airbagu
spolujazdca)
•	Hlavové airbagy vpredu a vzadu
•	Asistent rozjazdu do kopca (Hill Start Assist)
•	ABS, asistent núdzového brzdenia a elektronické rozloženie brzdnej sily
•	Elektronický stabilizačný systém (ESP) s kontrolou trakcie (ASR)
•	Samočinná aktivácia výstražných svetlometov pri prudkom brzdení
•	E XTENDED SAFETY PACK :
— Lane Keeping Assist (LKA) — systém varovania pred neúmyselným
opustením jazdného pruhu,
— Driver Attention Warning (DAW) — monitorovanie doby
nepretržitej jazdy,
— Rozšírené rozpoznávanie (čítanie) dopravných značiek
obmedzujúcich rýchlosť
— Systém sledovania mŕtveho uhlu
— ASB ACTIVE Safety Brake — samočinné brzdenie v prípade kolízie
až do 140 km/hod.
•	Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním
• Elektricky ovládaná parkovacia brzda
• Elektricky sklopné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
•	Elektricky ovládané predné a zadné okná s jednodotykovým ovládaním
• Bezkľúčový prístup a štartovanie s PROXIMITY senzorom
• Výsuvné (sklápateľné) kľučky dverí
•	Kovová gilošovaná lišta tzv. šabľa so vzorom „Clous de Paris“ na prednej
kapote
•	Strecha a kryty spätných zrkadiel vo farbe Noir Perla Nera
•	Dvojitá pochrómovaná koncovka výfuku (nie pre E-TENSE)
•	Tempomat a obmedzovač rýchlosti
•	Cúvacia kamera s predným a zadným parkovacím asistentom
•	Akustické čelné sklo
•	Vrstvené akustické bočné sklá a zatmavené zadné okná
•	Samostvavovacie (elektrochromatické) bezrámčekové spätné zrkadlo
(vo vnútri)
•	LED denné svietenie (integrované v nárazníku) v dizajne Pearl Stiching
•	DS Active LED Vision — Full LED predné svetlomety, tri otočné (180°)
svetelné moduly, adaptívne osvetlenie závislé na rýchlosti a smere,
dynamické predné smerovky, automatické prepínanie diaľkových
svetiel
•	3D LED horné zadné svetlomety, dynamické zadné smerovky
a zadné hmlovky
•	DS CORNETS : bočné obrysové svetlá na C stĺpiku
•	Samočinné zapínanie svetiel (svetelný senzor)
•	Predné stierače so zabudovanými ostrekovačmi, dažďový senzor

RI VO L I +

•	Elektricky nastaviteľné predné sedadlá s vyhrievaním,
elektricky ovládanými bedrovými opierkami, sedadlo vodiča
s pamäťou nastavenia
•	Zadné sedadlá sklápateľné delené 2/3 — 1/3, stredová lakťová opierka
vzadu, otvor na lyže v zadnom sedadle (nie s DS Lounge)
•	Úchyty ISOFIX (pre sedadlo spolujazdca a vonkajšie zadné sedadlá)
•	Stredová lakťová opierka vpredu
•	Sada na opravu pneumatík
•	Dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom kvality vzduchu
a klimatizovanou príručnou schránkou
•	Peľový a pachový filter klimatizácie
•	Komplet LED osvetlenie interiéru a prahu dverí
•	Digitálny prístrojový panel 12.3”
•	Navigačný systém NAC: 12“ dotykový displej — AM/FM, s digitálnym
DAB tunerom, USB, vstupy, Mirror Screen, Bluetooth, hlasové ovládanie,
2x USB zásuvka vzadu
•	DS Connect Box (lokalizovaná asistencia, konektívne služby, mikrofón,
reproduktor, karta SIM pro núdzové situácie)
•	Multifunkčný kožený výškovo a osovo nastaviteľný volant
•	Značkové hodiny B.R.M R 180 na palubnej doske
•	DS ACTIVE SCAN SUSPENSION — monitorovanie nerovností na vozovke
kamerou a prispôsobenie pruženia (len pre E-TENSE 4x4 360)
•	19“ zliatinové disky MONACO alebo 20” zliatinové disky MUNICH
(pre E-Tense 360 4x4)
•	Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách

INTERIÉR/EXTERIÉR PERFORMANCE LINE+
•	čalúnenie, poťahy sedadiel a palubovky čierna brúsená koža Alcantara
v kombinácii s kožou s prešívaním v červenej a zlatej farbe
•	športový kožený volant (perforovaná koža) s prešívaním v červenej
a zlatej farbe
•	hliníkové pedále, hliníkové prahy dverí s logom DS
•	predné a zadné koberčeky Performance Line
•	znak na kapote, stred diskov červenobielo-zlatý, označenie
Performance Line na predných dverách

ŠPECIFICKÁ VÝBAVA E-TENSE :
• Vnútorné tepelné prednastavenie
• Nabíjací kábel režim 2 jednofázový 1,8kW (8A)
• Palubná nabíjačka 7,4 kW

NAVYŠE K VÝBAVE PERFORMANCE LINE

•	Predné ventilované sedadlá s masážnou funkciou
(5 rôznych módov a 3 intenzity)
•	Indukčné dobíjanie mobilného telefónu — vyžaduje kompatibilný
telefón
•	Parkovacia kamera 360°
•	DS ACTIVE SCAN SUSPENSION — monitorovanie nerovností na vozovke
kamerou a prispôsobenie pruženia
•	Poly-ambient LED osvetlenie predných dverí
(8 voliteľných farieb osvetlenia)
•	DS DRIVE ASSIST : Adaptive Cruise Control — adaptívny tempomat
(do 180 km/h) s funkciou Stop&Go, Lane Position Assist —
autonómne udržiavanie jazdného pruhu

•	19“ zliatinové disky VERSAILLES alebo 20” zliatinové disky MUNICH
(pre E-Tense 360 4x4)
•	Elektrochromatické bočné spätné zrkadlá

INTERIÉR/EXTERIÉR RIVOLI+
•	volant v koži Nappa čierna Noir Basalte
•	sedadlá v koži Nappa Noir Basalte
•	palubná doska, centrálna konzola, čalúnenie dverí v koži
Nappa Noir Basalte
•	znak RIVOLI na palubovke embosovanie aluminium
•	hliníkové pedále, hliníkové prahy dverí s logom DS
•	predné a zadné koberčeky

DS 9 & DS 9 E-TENSE

PERSONALIZÁCIA
PERFORMANCE LINE+

Športový štýl v kombinácii s pohodlím a sofistikovanosťou.

ČIERNA BRÚSENÁ KOŽA ALCANTARA®
Čalúnenie, poťahy sedadiel a palubovky — Alcantara v kombinácii s kožou
s prešívaním v červenej a zlatej farbe — Volant : Športový kožený volant
(perforovaná koža) s prešívaním v červenej a zlatej farbe — Pedále :

hliníkové — Prahy dverí : hliníkové s logom DS — Predné a zadné koberčeky :
Performance Line — Znak na kapote, stred diskov : červenobielo-zlatý —
Označenie na predných dverách : Performance Line

RIVOLI+

Autentické čalúnenie kože s jedinečným dizajnom diamantového motívu kombinovaného
s ušľachtilým materiálom je inšpirované slávnou parížskou ulicou Rue RIVOLI.

KOŽA ČIERNA NOIR BASALTE
Volant : v koži čierna Noir Basalte — Sedadlá : v koži Noir Basalte — Palubná
doska, centrálna konzola, čalúnenie dverí : v koži Nappa Noir Basalte —

Znak RIVOLI : na palubovke embosovanie aluminium — Pedále, prahy dverí :
hliníkové s logom DS — Koberčeky : predné a zadné

DS 9 & DS 9 E-TENSE

PERSONALIZÁCIA
OPÉRA ČIERNA ART BASALT

Luxusný interiér Nappa je inšpirovaný nezameniteľnou eleganciou parížskej opery Palais Garnier.

KOŽA NAPPA ČIERNA ART BASALTE / ČERVENÁ RUBIS
Volant : v koži čierna Art Basalte / červená Rubis — Sedadlá : v koži
Nappa čierna Art Basalte / červená Rubis s prešívaním v štýle
náramku hodiniek „bracelet“ s perlovým prešívaním „point perle“
— Pack DS LOUNGE — Sedadlá : vpredu a vzadu s ventiláciou,
funkciou masírovania a vyhrievania — Zadná výklopná luxusná
opierka rúk s funkciami ovládania — Komfortné zadné opierky
hlavy na bočných sedadlách — Ovládanie posúvania sedadla
spolujazdca zo zadných sedadiel — Palubná doska, centrálna konzola,

čalúnenie dverí : v koži Nappa čierna Art Basalte / červená Rubis —
Čalúnenie strechy, slnečné clony a zadného plató : Alcantara® —
Panoramatické strešné okno s clonou, elektricky otvárateľná predná
časť — Koberčeky : vpredu a vzadu — Znak OPERA na palubovke :
embosovanie aluminium — Hliníkové pedále, hliníkové prahy dverí
s logom DS — Rozšírená dvojzónová automatická klimatizácia :
3 režimy nastavenia (Soft/Normal/Fast) — Ovládanie klimatizácie
na zadných sedadlách

OPÉRA ČERVENÁ RUBIS

Sedadlá z kože Nappa, červená Rubis, konfekcia „bracelet“ v štýle náramkových hodiniek.

DS 9 & DS 9 E-TENSE

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK

V Ý B A V A Z A P R Í P L AT O K

KÓD

VERZIE

PERFORMANCE LINE+

RIVOLI+

KO M F O R T & M O D U L A R I TA
PACK EASY ACCESS :
• Hands-free a motorizované otváranie dverí kufra
• Diaľkové otváranie kufra

MO05

Alarm so superuzamykaním dverí a elektrickou bezpečnostnou poistkou pre deti

600 €

600 €

AB13

500 €

500 €

Indukčné dobíjanie mobilného telefónu — vyžaduje kompatibilný telefón

E301

300 €

l

Nabíjací jednofázový kábel režimu 3 pre rýchlonabíjaciu stanicu so zásuvkou T2 (Wallbox),
dĺžka 6 m (len pre E-TENSE)

7S02

300 €

300 €

Pack DS LOUNGE
•S
 edadlá vpredu a vzadu s ventiláciou, funkciou masírovania a vyhrievania
• Z adná výklopná luxusná opierka rúk s funkciami ovládania
•K
 omfortné zadné opierky hlavy na bočných sedadlách
(v sérii pre interiér OPERA)

AL02

—

2 200 €

Dojazdové náhradné koleso 17” (nie pre E-TENSE)

RS02

250 €

250 €

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (v sérii pre E-TENSE 360) — monitorovanie nerovností na vozovke kamerou
a prispôsobenie pruženia

VU02

1 200 €

l

WY36

700 €

500 €

N101

1 600 €

1 200 €

ZVBU

1 300 €

400 €

GV07

400 €

—

HJ03

400 €

400 €

LW 0 2
UN02

300 €
1 300 €
1 200 €

300 €
1 300 €
1 200 €

MT00

0€

0€

ASISTENČNÉ SYSTÉMY
DS PARK PILOT :
• parkovacie senzory vpredu a vzadu, parkovacia kamera 360°,
• automatické priečne/podĺžne parkovanie,
• Flank Guard (sledovanie bočného výhľadu)
DS NIGHT VISION :
• o bsahuje parkovaciu kameru 360°
• e lektrochromatické (samostmavovacie) bočné spätné zrkadlá
DS DRIVE ASSIST + DS DRIVER ATTENTION MONITORING :
•A
 CC Adaptive Cruise Control — adaptívny tempomat (do 180 km/h)
• LPA Lane Position Assist — autonómne udržiavanie jazdného pruhu
• systém aktívneho monitorovania slepého uhlu
• monitorovanie pozornosti vodiča pomocou infračervenej kamery
(pre RIVOLI+ len Driver Attention Monitoring)
PERSONALIZÁCIA
BLACK PACK : DS Wings s lištami v čiernom lesku (k dispozícii len s farbou karosérie Perla Nera čierna)
Rozšírená dvojzónová automatická klimatizácia :
• 3 režimy nastavenia (Soft/Normal/Fast)
• Ovládanie klimatizácie na zadných sedadlách
• Filter s aktívnym uhlím proti alergénom (v sérii pre interiér OPÉRA)
Vyhrievané čelné sklo
Panoramatické strešné okno s clonou, elektricky otvárateľná predná časť (v sérii s interiérom OPERA)
HiFi System FOCAL Electra® so 14 reproduktormi, 12 kanálov, celkový výkon 515 W
Bez označenia názvu modelu (bez monogramu)

TC07

V Ý B A V A Z A P R Í P L AT O K

KÓD

VERZIE

PERFORMANCE LINE+
PERSONALIZÁCIA PERFORMANCE LINE+ čierna Alcantara® :
• čalúnenie, poťahy sedadiel a palubovky Alcantara v kombinácii s kožou s prešívaním v červenej a zlatej farbe
• športový kožený volant (perforovaná koža) s prešívaním v červenej a zlatej farbe
• hliníkové pedále, hliníkové prahy dverí s logom DS
• predné a zadné koberčeky Performance Line
• znak na kapote, stred diskov červeno-bielo-zlatý, označenie Performance Line na predných dverách
PERSONALIZÁCIA RIVOLI+ koža čierna Noir Basalte :
• v olant v koži čierna Noir Basalte
• s edadlá v koži Noir Basalte
• p alubná doska, centrálna konzola, čalúnenie dverí v koži Nappa Noir Basalte
• z nak RIVOLI na palubovke embosovanie aluminium
• h liníkové pedále, hliníkové prahy dverí s logom DS
• p redné a zadné koberčeky
PERSONALIZÁCIA OPÉRA Červená Rubis
• volant v koži Červená Rubis
• sedadlá v koži Nappa červená Rubis s prešívaním v štýle náramku hodiniek „bracelet“ s perlovým prešívaním
point perle
• Pack DS LOUNGE :
— Sedadlá vpredu a vzadu s ventiláciou, funkciou masírovania a vyhrievania
—Zadná výklopná luxusná opierka rúk s funkciami ovládania
— Komfortné zadné opierky hlavy na bočných sedadlách
• ovládanie posúvania sedadla spolujazdca zo zadných sedadiel
• palubná doska, centrálna konzola, čalúnenie dverí v koži Nappa Červená Rubis
• čalúnenie strechy, slnečné clony a zadného plató Alcantara®
• panoramatické strešné okno s clonou, elektricky otvárateľná predná časť
• koberčeky vpredu a vzadu
• znak OPERA na palubovke embosovanie aluminium
• hliníkové pedále, hliníkové prahy dverí s logom DS
• rozšírená dvojzónová automatická klimatizácia — 3 režimy nastavenia (Soft/Normal/Fast),
ovládanie klimatizácie na zadných sedadlách
PERSONALIZÁCIA OPÉRA čierna Art Basalte
• volant v koži čierna Art Basalte
• sedadlá v koži Nappa čierna Art Basalte s prešívaním v štýle náramku hodiniek „bracelet“
s perlovým prešívaním „point perle“
• Pack DS LOUNGE :
— sedadlá vpredu a vzadu s ventiláciou, funkciou masírovania a vyhrievania
— zadná výklopná luxusná opierka rúk s funkciami ovládania
— komfortné zadné opierky hlavy na bočných sedadlách
• ovládanie posúvania sedadla spolujazdca zo zadných sedadiel
• palubná doska, centrálna konzola, čalúnenie dverí v koži Nappa čierna Art Basalte
• čalúnenie strechy, slnečné clony a zadného plató Alcantara®
• panoramatické strešné okno s clonou, elektricky otvárateľná predná časť
• koberčeky vpredu a vzadu
• znak OPERA na palubovke embosovanie aluminium
• hliníkové pedále, hliníkové prahy dverí s logom DS
• rozšírená dvojzónová automatická klimatizácia — 3 režimy nastavenia (Soft/Normal/Fast),
ovládanie klimatizácie na zadných sedadlách

RIVOLI+

56FV

l

—

57FO

—

l

4 H FJ

—

4 800 €

4HFO

—

4 800 €

DS 9

E-TENSE

DS9 E-TENSE 4X2 225

DS 9 E-TENSE 4X4 360

DS 9 E-TENSE 4x4 360 využíva technológiu overenú víťazstvami
získanými od roku 2018 v majstrovstvách elektrických monopostov
Formule E. Je vybavené inteligentným pohonom všetkých kolies,
ktorý kombinuje dva elektromotory s výkonom 110 (81 kW)
a 113 koní (83 kW) a benzínový turbo motor PureTech s výkonom
200 koní, s dosahovaým kumulovaným výkonom 360 koní
a s maximálnym krútiacim momentom 520 Nm. Toto vybavenie
dopĺňajú značkové brzdové strmene DS PERFORMANCE
a špeciálne 20“ zliatinové disky MUNICH.

E-TENSE REMOTE CONTROL

DS 9 je v ponuke od uvedenia s hybridným nabíjateľným motorom
E-TENSE 225 zloženým z benzínového turbo motora PureTech
a elektromotora kumulujúceho 225 koní, schopného prejsť až
48 kilometrov (WLTP) v režime nulových emisií vďaka batérii
11,9 kWh. Elektrický motor integrovaný k automatickej osem
stupňovej prevodovke dosahuje maximálny výkon 81 kW (110 koní)
a 320 Nm. Používa sa pri rozbiehaní na zvýšenie akcelerácie
rýchlosti vozidla a na jazdu v režime nulových emisií až do
rýchlosti 135 km/h.
DS 9 disponuje systémom rekuperácie energie od pohybu až
po brzdenie, ktorý nabíja batériu počas jazdenia. Okrem toho
ponúka funkciu E-Save, ktorá umožňuje udržiavať úroveň energie
v batérii, aby bolo možné prejsť časť cesty v režime „nulových
emisií“ (viacero úrovní na výber). Napríklad, keď vodič vie, že ide
do centra mesta. Palubná nabíjačka s výkonom 7,4 kW umožňuje
nabitie batérie pomocou domácej alebo verejnej nabíjacej stanice
a štandardne dodávaného kábla za 1,45 hodiny.

OVLÁDANIE INFORMÁCIÍ
O DOJAZDE NA DIAĽKU
Vďaka smartfónovej aplikácii MyDS
zistíte v reálnom čase stav nabitia
batérie alebo odhadovaný zostávajúci
dojazd. V okamihu zobrazíte stav
nabitia batérie a nastavenú teplotu
v kabíne vášho vozidla.
NABÍJANIE NA DIAĽKU
Keď sa vaše vozidlo nabíja, zobrazíte si
rýchlosť a predbežné trvanie nabíjania.
Môžete si tiež naprogramovať čas
vášho odloženého nabíjania napríklad
počas hodín mimo silnej prevádzky.
NASTAVENIE PREDVOLENEJ TEPLOTY
Nastavenie predvolenej teploty kabíny vám umožní
naprogramovanie kúrenia* alebo klimatizácie* vášho vozidla.
Táto funkcia navrhnutá pre váš komfort je dostupná bez ohľadu
na to či je vozidlo pripojené alebo nie.
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FARBA KAROSÉRIE
RIVOLI+

PERFORMANCE LINE+
CENA S DPH

KÓD

N9M6

Biela PEARL White

1 200 €

VLM0

Sivá PLATINIUM

APM0

Modrá MIDNIGHT BLUE

1 000 €

PHM0

Sivá CRYSTAL PEARL

9VM0

Čierna PERLA NERA

1 000 €

KÓD

FA R B A

Biela PEARL White (P)

Sivá PLATINIUM (M)

Čierna PERLA NERA (P)

Modrá MIDNIGHT BLUE (P)

FA R B A

CENA S DPH

0€
1 000 €

Sivá CRYSTAL PEARL (P)

(M) : metalická – (P) : perleťová.

DISKY KOLIES

Zliatinové disky
19“ MONACO
(v sérii pre Performance Line+)

Zliatinové disky
19“ VERSAILLES
(v sérii pre Rivoli+)

Zliatinové disky
20“ MUNICH
(v sérii pre Performance Line+
E-TENSE 4X4 360K)

Zliatinové disky
20“ MUNICH
(v sérii pre Rivoli+
E-TENSE 4x4 360k)

DS 9 & DS 9 E-TENSE

TECHNICKÉ PARAMETRE
MOTORY

E-TENSE 225

E-TENSE 4x4 360

PureTech 225 S&S EAT8

cm3
kW (k)
Nm

133 (180)/6000
300/3000

Turbo Twinscroll — priame vstrekovanie
benzín
4
1 598
147 (200) 6000
300/3000

165 (225) 5 500
300/1900

kW (k)
Nm

81 (110)
320

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

—
—

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.
MOTOR ELEKTRICKÝ
Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min.
Max krútiaci moment v Nm pri ot./min.
B AT É R I A
Typ batérie
Kapacita batérie
Spotreba energie — mix
Maximálny dojazd v 100 % elektrickom režime

Lithium Ion
11,9

kWh

—
—

kWh/100 km

15,3 — 15,6

15,5

—

km

56 — 59

53

—

Doba nabitia batérie z domácej zásuvky z 0 na 100 %
(zásuvka zásuvka 3,2 kW / 14 A)

h

7 — 8 hodín

Doba nabitia batérie z 0 na 100 %
(zásuvka 7,4 kW / 32 A, z Wallboxu)

h

1 h 45 min

—
—

HYBRIDNÝ POHON
Maximálny výkon
Maximálny krútiaci moment v Nm pri ot./min

k
Nm

225
360

360
520

–
–

PREVODOVKA
Prevodovka (počet stupňov)
Technológia Stop&Start

Automatická 8-stupňová
Stop&Start

PODVOZOK
Pohon kolies
Otáčky volantu medzi krajnými polohami
Priemer otáčania medzi obrubníkmi
Zavesenie kolies vpredu
Zavesenie kolies vzadu
Priemer brzdových kotúčov
predný / zadný

Predný

mm

330x30 mm (ventilované) /
290x12 mm

4x4
3
11
MacPherson
Viacprvkové
380x32 mm (ventilované) /
290x12 mm

kg
kg
kg
kg
kg
kg

1954
371
2325
750
1300
3625

2024
371
2395
750
1300
3625

m

Predný

330x30 mm (ventilované) /
290x12 mm

1665
410
2075
750
1500
3575

HMOTNOSŤ
Prevádzková hmotnosť (s vodičom)
Užitočná hmotnosť
Najväčšia prípustná hmotnosť
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu
Max. hmotnosť bzdeného prívesu
Max. povolená hmotnosť jazdnej súpravy
OBJEM
Objem batožinového priestoru po kryt (podľa normy VDA)

l (litrov)

510*

V ÝKON
Maximálna rýchlosť
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h

km/h
s

240
8,3

ND
ND

236
8,1

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 — 6,1
3,8 — 3,9
5,2 — 5,3
118 — 121

—
—
1,6
37

6,5
6,9
6,7
154

—
—
2,2
49

42

7,0
4,9
5,7
130
62

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

1,6
35 — 37

2,2
49

6,9 — 7,0
155 — 159

(*) 473 litrov pre verzie s motorizovaným kufrom, HiFi systém FOCAL ELECTRA a zadnými ventilovanými sedadlami; ND — hodnoty neboli dostupné v čase vydania cenníka.
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ROZMERY

1460

750
973

2895
4934

1066

1589

1932*

2079**

1855

1586

* Šírka vozidla so sklopenými spätnými zrkadlami; ** šírka vozidla s otvorenými spätnými zrkadlami; údaje sú uvedené v milimetroch.

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

DS 7 CROSSBACK

DS 9 & DS 9 E-TENSE

SLUŽBY

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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