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‘‘ DS 9 VÁS POZÝVA
NA CESTU V PRVEJ TRIEDE V SKUTOČNOM, ELEGANTNOM
A ŠTÝLOVOM VOZIDLE ’’
DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, zliatinové disky 19’’ VERSAILLES

POWER OF ELEGANCE

Zrodil sa nabíjateľný hybrid
DS 9. Bol vytvorený tak,
aby vám ponúkol dokonalé
technológie, výnimočný komfort
a jedinečnú rafinovanosť.
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VÝKON
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Model DS 9 je stelesnením
historického dedičstva značky
DS Automobiles. Jeho výraznú
prednú masku podčiarkujú
symbolické krídla DS Wings
a mriežka chladiča, ktorá je
navrhnutá pomocou revolučného
parametrického dizajnu.
Skutočným identifikačným
znakom značky sú svetlomety
DS ACTIVE LED VISION, ktoré
sa pri naštartovaní rozsvietia
purpurovým svetlom a potom sa
moduly otočia o 180 stupňov.

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, zliatinové disky 19’’ VERSAILLES

Interiér OPÉRA červená Rubis
DS 9 E-TENSE La Première, Intérieur DS RIVOLI, Cristal Pearl, Jantes alliage 18’’ KYOTO

POWER OF ELEGANCE
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Cez DS LOUNGE ponúka
DS Automobiles všetkým
cestujúcim v DS 9
jazdu prvou triedou vďaka
špičkovému know-how.

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.

Fotografie nie sú záväzné.

D S 9

ELEGANCIA

8

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, zliatinové disky 19’’ VERSAILLES
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Inšpirácia DS z roku 1955: DS 9
znovu objavuje ‘DS CORNETS’
na koncových častiach strechy,
ktoré pôsobia ako nové
bočné obrysové svetlá.
Bočné strany sú hladké
s rozšírenou líniou, ktorá
smeruje od predných
svetlometov až po zadné
svetlá. Tento charakter
podčiarkujú vysúvacie
kľučky dverí a čierna
strecha, ktorá zdôrazňuje
eleganciu vozidla DS 9.
V zadnej časti na seba
rovnako plynulo nadväzujú
blatníky, nárazník a
batožinový priestor.
Rafinované zadné svetlá
s efektom brúsených
diamantov vytvárajú
kontrast a prinášajú
trojrozmerný efekt.
Zvýrazňujú ich chrómové
lišty tzv. „šable“ na bočnej
strane, ktoré predstavujú
poctu známym grafickým
karosárskym prvkom, ktoré
sa vo Francúzsku používali v
30. rokoch.
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, zliatinové disky 19’’ VERSAILLES
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DS 9

UNIKÁTNA DOKONALOSŤ
FRANCÚZSKEHO KNOW-HOW
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POWER OF ELEGANCE

Dizajn modelu priamo vychádza z
našich posledných konceptov
vozidiel a stredovú os kapoty sme
podpísali kovovou lištou so vzorom
v štýle Clous de Paris, čím sme
vytvorili exkluzívny identifikačný
prvok modelu DS 9.
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POSADNUTOSŤ
DETAILAMI
1. Kovová gilošovaná lišta tzv.
šabľa so vzorom ‘Clous de Paris’
2. Sedadlá z kože Nappa, červená Rubis,
prešívanie ‘bracelet’ v štýle luxusných
náramkových hodiniek
3. Perličkové prešívanie ‘Point Perle’
4. Logo DS embosované do kože na
opierkach hlavy
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1. Výklopné originálne hodinky
B.R.M R180
2. Podsvietený kovový prah
predných dverí

4. Chrómové prvky stredovej konzoly s
gilošovaním ‘Clous de Paris’

POWER OF ELEGANCE

3. Ovládanie pod centrálnym displejom
s vloženým ovládačom brúseným do
krištálov

1
16

17

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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PRIESTOR PRE KAŽDÉHO

Naši experti navrhli pre model
DS 9 koncept dokonalého
akustického komfortu.
Laminované sklá s akustickým
filmom sa snúbia s karosériou
vytvorenou zváraním a lepením,
ktorá eliminuje vibrácie a
umožňuje vytvorenie skutočne
príjemného a pokojného
prostredia. Vďaka detailnému
prepracovaniu vytvára systém
Hi-Fi FOCAL Electra® so svojimi
14 reproduktormi dokonale čistý
zvuk.

Model DS 9 bol navrhnutý tak,
aby si každý cestujúci mohol
užívať rovnaký komfort. Nielen
sedadlá v prednej časti, ale aj tie
vzadu sú vyhrievané, masážne
a odvetrávané. Vďaka veľkému
rozchodu kolies 2,90 metrov,
ponúka DS 9 dostatok priestoru
aj pre cestujúcich vzadu. K
celkovému komfortu prispieva
luxusná lakťová opierka. Ponúka
úložné priestory vybavené USB
zásuvkami a umožňuje ovládanie
masážnej funkcie.

POWER OF ELEGANCE

ČISTÝ ZVUK
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DS 9 vám ponúka novú definíciu
individualizovaného komfortu

Lakťová opierka Lounge červená Rubis

DS 9 PureTech 225 s automatickou prevodovkou, PERFORMANCE Line +, modrá Midnight, zliatinové disky 19’’ MONACO
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Štúdio DS DESIGN STUDIO PARIS
viedla ambícia ponúknuť veľký
sedan v duchu čistej tradície
francúzskeho know-how.
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ŠPIČKOVÁ
TECHNOLÓGIA
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Volant z ručne opracovanej
kože so zabudovanými ovládačmi

Dotykový displej 12’’

POWER OF ELEGANCE
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TECHNOLOGICKY
DOKONALÉ
MIESTO VODIČA

VY STE PÁNOM NA PALUBE

D S 9

Pomocou 12’’ HD centrálneho dotykového displeja môžete ovládať všetky
funkcie vozidla a to prostredníctvom senzitívnych tlačidiel ‘Univers’, ako aj
chrómového ovládača s krištáľmi.

Model DS 9 ponúka 12’’ združený prístroj s
možnosťou personalizácie vďaka elegantnej
grafike. Cez rozbaľovacie menu, kontrolovateľné
priamo z volantu, má vodič k dispozícii všetky
informácie týkajúce sa jazdy.

NAVIGÁCIA

Tento rad ovládačov vám umožňuje najmä prístup k funkciám hybridného
systému E-TENSE ako tok energie, štatistiky spotreby, odložené nabíjanie,
funkcia eSave.

TELEFÓN

Jednoduchým stlačením máte tiež k dispozícii ďalšie funkcie: komfort,
médiá a konektivita, bezpečnosť (SOS & asistencia), údržba (cez
teleúdržba), pripojená navigácia a zábava (Mirror Screen*: Android Auto™,
Apple CarPlay™…).

Ďalej je dostupných šesť režimov ako obrazovka
na kontrolu funkcií DS DRIVE ASSIST alebo aj DS
NIGHT VISION.

APPLE CARPLAY TM

DS NIGHT VISION
* Disponibilné pre kompatibilné smartfóny

(dostupné tiež v Android Auto™)

DS PILOT

POWER OF ELEGANCE

DS DRIVE ASSIST
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Vydajte sa na dlhé cesty v úplnom pokoji a pohode vďaka
technológii DS DRIVE ASSIST. Tento inovatívny systém, ktorý je
aktívny až do rýchlosti 180 km/h*, presne navedie vaše vozidlo
na cestu a to vďaka pomoci udržiavania v jazdnom pruhu, ktorá
identifikuje vodorovné značenie na ceste. Adaptívny tempomat
s funkciou Stop & Go riadi automaticky vašu rýchlosť tak, aby
ste dodržiavali bezpečnú vzdialenosť od vozidla, ktoré ide pred
vami. Keď sa premávka spomalí, DS DRIVE ASSIST riadi tiež fázu
zastavenia a opätovného naštartovania vášho vozidla.
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* V závislosti podľa platnej legislatívy krajiny

DS PARK PILOT
Vďaka systému DS PARK PILOT vaše vozidlo zaparkuje samo bez
toho, aby ste sa museli dotknúť volantu alebo pedálov.
Keď chcete zaparkovať, stačí podržať stlačené tlačidlo ‘Park’ a
ostatné už vozidlo spraví za vás. Náš systém vyhľadá parkovacie
miesto zodpovedajúce rozmerom vozidla DS 9. Stačí jednoducho
prejsť popri tomto mieste rýchlosťou do 30km/h a potom
priečne alebo pozdĺžne zaparkovať.

DS 9 PureTech 225 s automatickou prevodovkou, PERFORMANCE Line +, modrá Midnight, zliatinové disky 19’’ MONACO

DS SAFETY

DS 9 PureTech 225 s automatickou prevodovkou, PERFORMANCE Line +, modrá Midnight, zliatinové disky 19’’ MONACO

POWER OF ELEGANCE
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DS NIGHT VISION

DS DRIVER ATTENTION MONITORING

Systém DS NIGHT VISION garantuje vodičovi optimálnu viditeľnosť
v noci, aby mal lepší prehľad o situácii na ceste a prípadnom
nebezpečenstve. Infračervená kamera umiestená v maske chladiča
zaznamenáva chodcov a zvieratá na ceste až do vzdialenosti 100
m. Vodič vidí cestu na digitálnom združenom prístroji, kde sa mu
zobrazia nebezpečné predmety zakrúžkované žltou farbou. Podľa
závažnosti situácie sa farba zmení na červenú a sprevádza ju aj
zvukový signál. Vďaka takémuto upozorneniu môže vodič lepšie
reagovať na vzniknutú situáciu na ceste.

Technológia DS DRIVER ATTENTION MONITORING dokáže odhaliť
zníženie ostražitosti vodiča. Infračervená kamera umiestnená nad
volantom spolu s kamerou umiestnenou nad čelným sklom nepretržite
sledujú oči vodiča, jeho tvár a pohyby. Vďaka tomu dokážu identifikovať
jeho únavu, či nepozornosť. Sledujú tiež dráhu vozidla podľa značenia
na ceste, hlavne vybočenie alebo náhle vytočenie predných kolies.
Hneď ako DS DRIVER ATTENTION MONITORING zistí anomáliu, spustí
automaticky zvukový signál a na centrálnej obrazovke sa zobrazí
výstražné upozornenie. Upozornenie funguje cez deň aj v noci.

DS SAFETY

Svetlomety DS ACTIVE LED VISION predstavujú spojenie štýlu a technológie. Skladajú sa z troch
otočných LED modulov, ktoré dopĺňa hlavný LED svetlomet. V závislosti od uhla otočenia volantu,
rýchlosti vozidla a meteorologických podmienok sa natáčajú ale môžu sa aj naklápať. Intenzita
osvetlenia sa tak zníži alebo zvýši a prúd svetelných lúčov sa rozšíri, alebo sa presmeruje, aby
dostatočne osvetlil okraje cesty.
DOSTUPNÝCH JE ŠESŤ REŽIMOV:
• PARKING
• TOWN BEAM
Šírka svetelného prúdu sa zväčší, aby
vodič čo najrýchlejšie spozoroval prípadné
nebezpečenstvo na okraji cesty.
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• COUNTRY BEAM
Aktivuje sa pri rýchlosti vyššej ako 50km/h.
Tento režim zaisťuje dostatočné osvetlenie
zorného poľa pred vozidlom (vhodnejšie
na vidiecke cesty), aby vodič videl až na
okraj cesty a mohol rozpoznať prípadné
nebezpečenstvo.
• MOTORWAY BEAM
Spúšťa sa, keď rýchlosť vozidla prekročí
110 km/h. Intenzita modulov je silnejšia,

DS 9 PureTech 225 s automatickou prevodovkou, PERFORMANCE Line +, modrá Midnight, zliatinové disky 19’’ MONACO

POWER OF ELEGANCE

DS ACTIVE LED VISION

svetlomet a moduly sa mierne zdvihnú, aby
bol dosah svetla dlhší.
• ADVERSE WEATHER
Keď sa zapnú stierače, prúd svetelných
lúčov sa upraví tak, aby umožnil vodičovi
lepšie rozpoznať vodorovné značenie na
ceste, zatiaľ čo hlavný svetlomet zníži svoju
intenzitu, aby zabránil riziku oslepenia.
• HIGH BEAM
Tento režim sa spúšťa vždy spolu s
automatickým prepnutím svetiel. Sila a
dosah osvetlenia sú na maxime, aby čo
najlepšie osvetlili celú šírku aj dĺžku cesty.
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DS ACCESS

POWER OF ELEGANCE

VYSÚVNÉ KĽUČKY DVERÍ
Nechajte sa ohromiť mágiou výsuvných kľučiek dverí, ktoré sa
objavia len vtedy, keď ich potrebujete. Na zvyšný čas sa skryjú
a pôvabne splynú s líniami karosérie, čím vytvárajú rafinovanú
a plynulú siluetu vášho vozidla DS 9.
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BEZKĽÚČOVÉ ŠTARTOVANIE A PRÍSTUP S
FUNKCIOU PROXIMITY
Vaše vozidlo DS 9 vás pozná na diaľku. Vďaka bezkľúčovému
prístupu s funkciou proximity sa zmení jeho zamykanie a
odomykanie na magické momenty. Keď sa k nemu priblížite
na menej ako 3 metre, vozidlo sa automaticky rozsvieti. Pri
vzdialenosti 1,5 metra sa vozidlo odomkne a doteraz neviditeľné
vysúvacie kľučky dverí sa automaticky vysunú. Keď sa vzdialite
na 2 metre, funguje to podobne, kľučky sa zasunú a vozidlo sa
zamkne bez vášho zásahu.

DS 9 PureTech 225 s automatickou prevodovkou, PERFORMANCE Line +, modrá Midnight, zliatinové disky 19’’ MONACO

DS LOUNGE

POWER OF ELEGANCE
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DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Hlavnou schopnosťou systému DS ACTIVE
SCAN SUSPENSION je predvídanie. Kamera
(umiestnená za čelným sklom a elektronicky
spojená s pružením), ako aj štyri snímače
svetlej výšky a tri akcelerometre nepretržite
analyzujú charakter cesty a reakcie vozidla
DS 9 (rýchlosť, uhol otočenia volantu,
brzdenie, atď…). Tieto údaje prenášajú v

reálnom čase do riadiacej jednotky, ktorá
pôsobí na každé z kolies samostatne.
Následne podľa týchto informácií nepretržite
upravuje nastavenie pruženia, ktoré je potom
tvrdšie alebo mäkšie. K pokojnej jazde s
týmto výnimočným sedanom sa tak pripája
aj reaktivita a komfort.

D S 9

POWER OF ELEGANCE

DS 9
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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.

Naše hybridné a nabíjateľné modely
E-TENSE predstavujú kombináciu
špičkových moderných technológií
a výnimočného výkonu.

POWER OF ELEGANCE
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RADOSŤ
Z JAZDY

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, zliatinové disky 19’’ VERSAILLES
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DS 9 E-TENSE 4x4 360 PERFORMANCE Line +, modrá Midnight, zliatinové disky 20’’ MUNICH

POWER OF ELEGANCE

3
6
0KONÍ
Vozidlo 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.
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, zliatinové disky 19’’ VERSAILLES
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Vyberte si režim jazdy, ktorý vám práve najviac vyhovuje
Elektromotor s automatickou 8 stupňovou prevodovkou
sa používa pri rozbiehaní až do rýchlosti 135 km/h pre
verzie E-TENSE. Tento sa aktivuje v závislosti od vybraného jazdného režimu.

D S 9

JAZDNÉ
REŽIMY

ELEKTRICKÝ REŽIM
42

Stále prednastavený Režim nulových emisií, umožňuje
realizovať väčšinu ciest z domu do práce bez spotreby
paliva.

REŽIM HYBRID
Režim Hybrid automaticky riadi elektrické a spaľovacie
fázy podľa vašej trasy a vášho typu jazdy.

ŠPORTOVÝ REŽIM
S nastavením plynového pedálu, prevodovky, riadenia a
pilotovaného pruženia. Tento režim vám umožňuje využiť
na maximum mechanické možnosti vozidla DS 9.

43

44

SÉRIOVÝ KÁBEL 8A
PRE REŽIM 2

ZOSILNENÁ
DOMÁCA
ZÁSUVKA

KÁBEL 14A PRE REŽIM 2 PRÍSLUŠENSTVO

Vďaka ponúkaným káblom môžete
používať všetky verejné nabíjacie
stanice alebo domáce stanice.

D S 9

DS Automobiles vám ponúka
rôznorodú radu DS Wall Box a
ich montáž prostredníctvom
odporúčaného partnera, ktorý
zabezpečí diagnostiku vašej
inštalácie.
Káble pre režim 2 a režim 3 sú
sériovo dodávané spolu s taškou na
ich uloženie.
Nabíjanie v spoločných priestoroch: Každý používateľ
elektrického vozidla, ktorý býva v spoločných priestoroch,
si môže vybrať z viacerých možností nabíjania vozidla na
vlastné náklady: na svojom parkovacom mieste doma
alebo v práci, či na verejných miestach.
DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, zliatinové disky 19’’ VERSAILLES

• Režim 2 (striedavý prúd)
• 220 V v 8 A = 1,8 kW
• DOBA NABÍJANIA:
100 % 7 až 8 hod

• Režim 2 (striedavý prúd)
• 220V v 14 A = 3,2kW
• DOBA NABÍJANIA:
100 % za 4hod

DS WALL BOX
• Režim 3 (striedavý prúd)
• 220 V v 32 A
• DOBA NABÍJANIA:
jednofázový prúd (7,4kW) :
100 % za 1 h 45 min
DS WALL BOX PRÍSLUŠENSTVO

KÁBEL 7,4 KW PRE REŽIM 3 –
PRÍSLUŠENSTVO

POWER OF ELEGANCE

DS Automobiles vám odporúča inštaláciu DS Wall Box vo vašom bydlisku
a poradíme Vám, čo najlepšie služby a prípadnú podporu k vášmu riešeniu
nabíjania.

RÔZNE
TYPY
NABÍJANIA

INŠTALÁCIA VÁŠHO WALLBOXU U VÁS DOMA

ŠTANDARDNÁ
DOMÁCA
ZÁSUVKA
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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
46

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

D S 9

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.
* Teplota okolia 21°C.

POWER OF ELEGANCE

E-TENSE REMOTE CONTROL

E-TENSE
SLUŽBY

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, zliatinové disky 19’’ VERSAILLES
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Vďaka motoru PureTech 225 s automatickou
osem stupňovou prevodovkou si môžete
užívať dynamickú jazdu.

DS 9 PureTech 225 s automatickou prevodovkou, PERFORMANCE Line +, modrá Midnight, zliatinové disky 19’’ MONACO
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DS 9 PureTech 225 s automatickou prevodovkou, PERFORMANCE Line +, modrá Midnight, zliatinové disky 19’’ MONACO
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DS 9

D S 9
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PERSONALIZÁCIA
NA MIERU
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D S 9
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POWER OF ELEGANCE

Interiér modelu DS 9 oslavuje Paríž
a je verný filozofii štýlu DS v duchu
personalizácie a rafinovanosti.
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KOLEKCIA
INTERIÉROV

D S 9

POWER OF ELEGANCE
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Keď si vyberiete z našich
interiérových kolekcií,
môžete si vytvoriť svoje
vyhotovenie interiéru a
prispôsobiť si vozidlo na svoj
obraz.

KO L E KC I A I N T E R I É R O V

Palubná doska z kože Nappa, červená Art Rubis
Čalúnenie stropu a zadné plató z čiernej brúsenej
kože Alcantara®

D S 9

INTERIÉR
OPÉRA,
ČERVENÁ RUBIS

POWER OF ELEGANCE
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KO L E KC I A I N T E R I É R O V

Palubná doska z kože Nappa, čierna Basalte

D S 9

POWER OF ELEGANCE
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INTERIÉR
OPÉRA,
ČIERNA ART BASALTE

Čalúnenie stropu a zadné plató z čiernej brúsenej
kože Alcantara®
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KO L E KC I A I N T E R I É R O V

Dekorácie z kože Nappa, čierna Basalte,
konfekcia diamant

D S 9

INTERIÉR
KOŽA,
ČIERNA BASALTE

POWER OF ELEGANCE
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KO L E KC I A I N T E R I É R O V

Palubná doska z brúsenej kože Alcantara®
Dekorácie z čiernej brúsenej kože Alcantara®

D S 9

INTERIÉR
ALCANTARA®
ČIERNA

POWER OF ELEGANCE
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Sedadlá v kombinácii brúsenej kože Alcantara®
a imitácie čiernej kože so zlatým a karmínovým prešívaním
(Interiér čierna brúsená koža Alcantara®)

ČALÚNENIE

POWER OF ELEGANCE

Sedadlá zo zrnitej kože, čierna Basalte
(Interiér z kože, čierna Basalte)
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Sedadlá z kože Nappa, čierna Art Basalte,
konfekcia ‘bracelet’ v štýle náramkových hodiniek
(Interiér OPÉRA, čierna Art Basalte)

Fotografie nie sú záväzné.s

D S 9
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Sedadlá z kože Nappa, červená Rubis, konfekcia ‘bracelet’ v štýle náramkových hodiniek

FA R BY K A R O S É R I E /
Z L I AT I N O V É D I S K Y
SIVÁ PLATINIUM (M)

ČIERNA PERLA NERA (P)

MODRÁ MIDNIGHT BLUE (P)

SIVÁ CRYSTAL PEARL (P)

POWER OF ELEGANCE

BIELA PEARL WHITE (P)
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(M) = Metalická, (P) = Perleťová

19” VERSAILLES zliatinové disky

20” MUNICH zliatinové disky*/**

D S 9

19” MONACO zliatinové disky

DS 9 PureTech 225 s automatickou prevodovkou, PERFORMANCE Line +, modrá Midnight, zliatinové disky 19’’ MONACO

* Výhradne pre motor E-TENSE 4x4 360
** Karmínová stredová krytka na PERFORMANCE LINE + E-TENSE 4x4 360
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M y D S A p p – V S T U P N Ý K Ľ Ú Č D O VÁ Š H O S V E TA D S

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 (2). Aplikácia MyDS App vás sprevádza pred jazdou, počas nej
alebo aj potom (3).

POWER OF ELEGANCE

SLUŽBY
ONLY YOU(1)
D S A S I S T E N C I A – JA Z D I T E V P O H O D E A P O KO J I

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! (4)
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 (4).

D S VA L E T – P I C K U P S L U Ž B A VÁ M U Ľ A H Č Í P R E M I E S T Ň O VA N I E
68

Čas je to najvzácnejšie, čo máte a preto pre vás DS vytvoril službu DS VALET. (5) 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. (5)

D S O S O B N Ý A S I S T E N T – D S K VA Š I M S L U Ž B Á M

D S 9

Osobný 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) Podľa disponibility v sieti autorizovaných servisov DS.
(2) Modely vybavené funkciou Bluetooth kompatibilné funkciou vyhľadávania cesty, vám umožňujú využívanie všetkých funkcií týkajúcich sa jazdy (smer cesty,
spotreba, počet kilometrov, dojazd).
(3) Prostredníctvom vášho smartfónu s internetovým pripojením a s funkciou navigácie.
(4) Detail podmienok nájdete na stránke www.DSautomobiles.sk.
(5) Služba je platená — viac informácií u predajcu.
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D S C o n n e c t B ox

Vďaka DS Connect Box a Pack SOS & Assistance budete cestovať v pokoji a pohode. V prípade nehody,
tento systém núdzového volania s automatickou geolokáciou (pri zaznamenaní prudkého nárazu) alebo
manuálnou geolokáciou (vďaka stlačeniu tlačidla SOS počas troch sekúnd) kontaktuje priamo príslušné
záchranné zložky alebo asistenciu.

POWER OF ELEGANCE

SLUŽBY
KONEKTIVITY
DS Connect Nav
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DS Connect Nav je pripojený 3D navigačný systém s hlasovým rozpoznávaním, ktorý funguje spolu so
systémom TomTom. Navádza vás až po miesto určenia s balíkom, ktorý obsahuje dopravu v reálnom čase
prostredníctvom služieb TomTom (so službami ako dopravné informácie v reálnom čase, čerpacie stanice,
parkoviská, informácie o počasí a miesta záujmu) ako aj služba Nebezpečné zóny* od TomTom Services,
ktorá vás zvukovými a vizuálnymi signálmi upozorňuje na zóny zvýšenej pozornosti a všetky typy radarov*
(fixné aj mobilné). Pre príjemnejšiu jazdu vám služba elektrických nabíjacích staníc umožňuje poznať v
reálnom čase disponibilitu nabíjacích staníc umiestnených vo vašom okolí *** a kompatibilné s vašim
vozidlom.

M i r r o r S c r e e n **

Keď je váš smartfón pripojený, funkcia Mirror Screen vám umožňuje zobraziť kompatibilné aplikácie. Aby ste
mali k dispozícii širšiu paletu kompatibilných smartfónov, Mirror Screen funguje s Android Auto™ a Apple
CarPlay™ (Apple).

D S 9

Scan MyDS

Zabezpečuje prístup k vašej palubnej dokumentácii v digitálnej verzii. Scan MyDS je bezplatná aplikácia
navrhnutá na používanie v zastavenom vozidle.

* Táto služba je disponibilná podľa legislatívy príslušnej krajiny
** Dostupnosť v závislosti od modelu smartfónu
*** Disponibilné výhradne v hybridných verziách v závislosti od krajiny, zobrazenie informácií o partnerských nabíjacích
staniciach
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MOTORIZÁCIE

PRE VIAC INFORMÁCIÍ NAVŠTÍVTE WWW.DSAUTOMOBILES.SK

( H O D N O T Y P L AT N É K 0 5 - 2 0 2 1 )
SPOTREBA
MOTORIZÁCIE

NÍZKA
RÝCHLOSŤ*

STREDNÁ
RÝCHLOSŤ*

VYSOKÁ
RYCHLOST*

MIMORIADNE VYSOKÁ
RÝCHLOSŤ*

KOMBINOVANÁ
RÝCHLOSŤ*

EMISIE
CO2

(l/100km)

(l/100km)

(l/100km)

(l/100km)

(l/100km)

(g/km - kombi.cyklus)

E-TENSE 225k
E-TENSE 4X4 360k

8,9 - 9,0

6,1 - 6,2

5,8 - 5,9

6,9 - 7,0

1,5 - 1,5

33 - 35

ND**

ND**

ND**

ND**

ND**

ND**

7,0 - 7,1

6,9 - 7,0

155 - 159

POWER OF ELEGANCE

PLUG-IN HYBRID

BENZÍN
PureTech 225 EAT8

8,9 - 9,0

6,9 - 7,0

5,9 - 6,0

* Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od reálnej výbavy vozidla, viac informácií u predajcu.
** ND- hodnoty neboli známe v čase vydania.

DS FREEDRIVE
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R O Z M E RY

Zvoľte si bezstarostnú starostlivosť o svoje vozidlo a vyberte si zmluvu FreeDrive, vďaka ktorej získate všetky potrebné služby. Nebudete mať
žiadne dodatočné výdavky a vaše vozidlo DS 9 bude stále v záruke. Zabezpečíme vám dôkladnú údržbu vozidla podľa všetkých najprísnejších
odporúčaní značky. Budeme dohliadať na to, aby bol technický stav, výkon a komfort vášho vozidla DS na najlepšej úrovni. Nechajte svojho
servisného poradcu, aby sa postaral o všetky formality a vy využívajte špecifické služby navrhnuté priamo pre vás. Otestujte si napríklad
exkluzívnu službu DS Service Valet a nebudete musieť osobne chodiť na pravidelné prehliadky do servisu. Budete môcť využívať pick-up
servis, ktorý vaše vozidlo prevezme na adrese vášho bydliska alebo na akejkoľvek adrese, ktorú uvediete. Uvidíte, že budete nadmieru
spokojní. Už teraz si môžete vybrať služby, ktoré by ste chceli využívať. Splníme všetky vaše požiadavky a zabezpečíme vašu spokojnosť a
dokonalú pohodu.

D S : D O B R É S L U Ž BY ( r o z s a h : 7 r o kov / 2 0 0 0 0 0 k i l o m e t r ov )
D S 9

PREDĹŽENIE ZÁRUKY
Predĺženie zmluvnej záruky, výmena alebo oprava chybných dielov vrátane práce a rozšírené asistenčné služby.
PREDĹŽENIE ZÁRUKY + PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY
Predĺženie zmluvnej záruky, výmena alebo oprava chybných dielov vrátane práce + pravidelné servisné prehliadky, ktoré zahŕňajú bezplatnú realizáciu
všetkých operácií týkajúcich sa údržby vášho vozidla DS (diely, práca a výmena oleja) okrem opotrebiteľných dielov (napr.: tlmiče, brzdové platničky).
PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY
Pravidelné servisné prehliadky, ktoré zahŕňajú bezplatnú realizáciu všetkých operácií týkajúcich sa údržby vášho vozidla DS (diely, práca a výmena
oleja). Tieto operácie sú uvedené v pláne údržby, ktorý je súčasťou Servisnej knižky vozidla, ale nie výmeny ostatných opotrebiteľných dielov
FreeDrive: PREDĹŽENIE ZÁRUKY + PRAVIDELNÉ SERVISNÉ PREHLIADKY + OPOTREBITEĽNÉ DIELY + DODATOČNÉ SLUŽBY
Predĺženie zmluvnej záruky, výmena alebo oprava chybných dielov vrátane práce + pravidelné prehliadky výrobcu, ktoré zahŕňajú bezplatnú realizáciu
všetkých operácií týkajúcich sa údržby vášho vozidla DS (diely, práca a výmena oleja) + výmena opotrebiteľných dielov (okrem pneumatík), náhradné
vozidlo počas prehliadok vášho vozidla DS + technická kontrola (podľa dĺžky trvania zmluvy).
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, zliatinové disky 19’’ VERSAILLES

POWER OF ELEGANCE
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OBJAVTE CELÚ
PONUKU ZNAČKY DS

D S 9

NAVŠTÍV TE W W W. DS AU T OM OB I L ES . S K A D OZ V I E TE SA VI AC .
Spoločnosť DS Automobiles : akciová spoločnosť so sídlom: 7, rue Henri Sainte Claire Deville CS 60125 92563 RUEIL
MALMAISON CEDEX, číslo zápisu do obchodného registra: RCS Paris 642 050 199, ďalej len „DS Automobiles“.
Dokument sa vzťahuje iba na vozidlá predávané na území Európskej únie. Údaje modelu a ich parametre sa vzťahujú
na verziu platnú v čase vydania katalógu a nemožno ich brať do úvahy ako zmluvné ustanovenia. „DS Automobiles“
si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia zmeny parametrov prezentovaných modelov bez
povinnosti aktualizácie tohto katalógu. Automobily DS sú recyklovateľné a využiteľné v súlade so zákonom o
recyklácii a iných predpisov týkajúcich sa požiadaviek na ochranu životného prostredia a z materiálov získaných pri
recyklácii, v súlade s ustanoveniami o odpade a predpismi na ochranu životného prostredia. Farby karosérie,
čalúnenia a ďalších prvkov automobilu sú ilustračné, kvôli technikám tlače neumožňujú vernú reprodukciu farieb. Ak
aj napriek úsiliu vynaloženému pri príprave katalógu zistíte, že obsahuje chybu, kontaktujte nás.

JÚN 2021
Dizajn a realizácia: Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS)
Fotografie : William Crozes, Gear Productions, Laurent Nivalle, Arnaud François, Astuce Productions
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