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„ SKUTEČNĚ LUXUSNÍ SEDAN,
DS 9 PŘÍMO VYZÝVÁ
K CESTOVÁNÍ PRVNÍ TŘÍDOU… “

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, kola z lehkých slitin 19" VERSAILLES

SÍLA ELEGANCE

Plug-in hybridní DS 9 byla
stvořena s cílem poskytnout
uživateli nejnovější technologie,
výjimečný komfort a dokonalé
zpracování.
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ENERGIE

D S 9
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DS 9 dostává do vínku charakteristické znaky vozů
DS, tedy výraznou přední masku s integrovaným
logem DS Wings a originálně zpracovanou mřížku
chladiče pro impozantnější vzhled.
Dalším nezaměnitelným jasně rozpoznatelným
prvkem značky DS jsou přední světlomety
DS ACTIVE LED VISION, které se po nastartování
rozzáří purpurovou barvou a poté se jejich moduly
natočí o 180°.

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, kola z lehkých slitin 19" VERSAILLES

Interiér OPÉRA s čalouněním v červené kůži Rubis

SÍLA ELEGANCE
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Prostřednictvím DS LOUNGE nabízí DS 9
všem svým cestujícím to nejlepší
z know-how společnosti DS Automobiles.

Fotografie jsou pouze ilustrativní.

SÍLA ELEGANCE

Jako připomenutí původního
modelu DS z roku 1955 má
DS 9 na okrajích střechy
zasazená originálně řešená boční
směrová světla DS CORNETS.
Při pohledu z profilu upoutá
na hladkých bocích výrazná
linie vedoucí od předních
světlometů až k zadním
světlům.

D S 9

ELEGANCE
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, kola z lehkých slitin 19" VERSAILLES

Osobitý styl vozu zdůrazňují
zapuštěné kliky dveří
a černá střecha, která
mu dodává více elegance.
Na zádi můžeme obdivovat
dokonalé zpracování
blatníků, zadního nárazníku
i vkusně řešené otevírání
pátých dveří.
Světla s unikátním
trojrozměrným motivem
šupin jsou doplněna
dekoračními lištami ve
tvaru šavle, které vzdávají
hold působivým prvkům
slavných francouzských
karosářů 30. let.
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SÍLA ELEGANCE
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DS 9

SÍLA
ELEGANCE
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, kola z lehkých slitin 19" VERSAILLES

SÍLA ELEGANCE
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DS 9

JEDINEČNOST
FRANCOUZSKÉHO
KNOW-HOW

2
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SÍLA ELEGANCE

Po vzoru dvou posledních
koncepčních vozů DS byl do středu
kapoty umístěn výrazný designový
prvek evokující šavli zdobenou
gilošováním. Tento dekor, který
je použit pouze u modelu DS 9,
je jednoznačným identifikačním
znakem.
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DŮRAZ
NA DETAIL
1. Dekor ve tvaru šavle s gilošováním
„Clous de Paris“
2. Sedadla čalouněná červenou kůží
Nappa Rubis v provedení Bracelet
3. Perlové prošívání
4. Logo DS na hlavových opěrkách
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4
1. Otočné hodiny B.R.M R180
2. Podsvícený kryt prahu
předních dveří
3. Ovladač zdobený krystaly
pod centrálním dotykovým
displejem

SÍLA ELEGANCE

4. Chromované lišty
na centrální konzole
s gilošováním „Clous de
Paris“
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2

3

MAXIMÁLNÍ KOMFORT

U vozu DS 9 se návrhářům podařilo docílit
dokonalého akustického komfortu.
Vrstvená skla potažená protihlukovou fólií
v kombinaci s dokonalým zpracováním
karoserie umožňují účinně eliminovat
rušivé zvuky a vytvořit tak výborně
odhlučněné prostředí pro maximálně
pohodlné cestování. Precizní, doslova
hodinářská práce dává vyniknout čistým
tónům linoucím se ze 14 reproduktorů audio
systému Hi-Fi FOCAL Electra®.

Vůz DS 9 byl koncipován tak, aby
poskytoval každému cestujícímu stejnou
míru pohodlí. Jak přední, tak i zadní
sedadla jsou vyhřívaná, odvětrávaná
a vybavená masážní funkcí. Díky svému
velkému rozvoru 2,90 m nabízí DS 9
velkorysý prostor i pro cestující na zadních
sedadlech. K maximálnímu komfortu
přispívá rovněž loketní opěrka Lounge
s úložným prostorem, USB zásuvkami
a ovladači masážní funkce.

SÍLA ELEGANCE

ČISTÉ TÓNY
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DS 9 představuje
nový rozměr
cestovního komfortu.

Loketní opěrka Lounge Rubis

DS 9 PureTech 225, PERFORMANCE Line +, modrá Midnight, 19" kola z lehkých slitin MONACO

SÍLA ELEGANCE

D S 9

20

Ambice nabídnout
prémiový sedan vycházející
z know-how klasické
francouzské karosářské
školy se stala hnací silou
práce designérů DS
DESIGN STUDIA PARIS.
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TECHNOLOGIE
INOVATIVNÍ
AVANCÉE
TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE

P U I S S A N C E D E L ’ É L É G A NSCÍ EL A E L E G A N C E
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DS 9
22

Ručně potahovaný kožený volant s vestavěnými ovladači

Dotykový displej 12"

SÍLA ELEGANCE
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TECHNOLOGICKÉ MÍSTO ŘIDIČE

UJMĚTE SE ŘÍZENÍ

Vůz DS 9 je vybaven individuálně
nastavitelným digitálním sdruženým
přístrojem o velikosti 12" s velmi elegantním
zobrazením. V zorném poli řidiče se zobrazují
informace důležité pro řízení prostřednictvím
četných rozbalovacích nabídek, parametry se
nastavují přímo na volantu.

Na 12" dotykovém displeji s HD rozlišením, který je umístěný ve
středu palubní desky, se ovládají funkce vozu pomocí tlačítek
UNIVERS a chromovaného ovladače zdobeného krystalky.

NAVIGACE

TELEFON

Tímto způsobem se mimo jiné rovněž ovládají funkce hybridního
systému E-TENSE, např.: zobrazení energetického toku, statistiky
spotřeby, odložené dobíjení či funkce e-Save.

K dispozici je šest režimů, včetně obrazovek
s ovládáním DS DRIVE ASSIST a DS NIGHT
VISION.

Tlačítky se ovládají i další funkce vozu: komfort, média, konektivita,
bezpečnost (SOS & Asistence), údržba, navigace a další (funkce
Mirror Screen* kompatibilní s Android AutoTM, Apple CarPlayTM, ...).
DS NIGHT VISION

APPLE CARPLAY™
*K dispozici pro kompatibilní chytré telefony

(K dispozici rovněž pro Android Auto™)

DS PILOT

SÍLA ELEGANCE

DS DRIVE ASSIST
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Se systémem DS DRIVE ASSIST se můžete vydat i na dlouhé
cesty zcela bez obav. Tento inovativní a technologicky vyspělý
systém, funkční až do rychlosti 180 km/h*, udržuje vůz v daném
jízdním pruhu, a to díky sledování vodorovného silničního
značení. Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go automaticky
přizpůsobuje rychlost, aby byl zajištěn bezpečný odstup od před
ním jedoucího vozu. Pokud se provoz na komunikaci výrazně
zpomalí, dokáže systém DS DRIVE ASSIST vůz zcela zastavit
a následně ho znovu rozjet.
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*V závislosti na legislativě příslušné země.

DS PARK PILOT
Systém DS PARK PILOT dokáže vůz zaparkovat zcela
samostatně, aniž by bylo nutné zasahovat do řízení nebo
používat pedály. Pro zaparkování stačí pouze stisknout
tlačítko Park a vše ostatní zařídí samotný vůz. Systém ověří,
zda je zvolené místo dostatečně velké pro DS 9; stačí projet
kolem rychlostí do 30 km/h a pokud je místo vhodné, vůz sám
zaparkuje buď podélně nebo kolmo.

DS 9 PureTech 225, PERFORMANCE Line, modrá Midnight, 19" kola z lehkých slitin MONACO

DS SAFETY

Světlomety DS ACTIVE LED VISION v sobě snoubí design s moderními technologiemi.
Hlavní LED světlomet doplňují tři LED otočné moduly. V závislosti na úhlu natočení volantu,
rychlosti vozu a okolních podmínkách se tyto moduly natáčejí a mohou se i naklápět; tím se
současně mění i dosah světla. Vlastní světelný paprsek se navíc může rozšiřovat nebo lépe
zaměřovat na osvětlení okrajů vozovky.

SÍLA ELEGANCE

DS ACTIVE LED VISION

K DISPOZICI JE ŠEST REŽIMŮ:
28

• PARKOVÁNÍ (PARKING)
• MĚSTO (TOWN BEAM)
Šířka světelného paprsku se ve městě
zvětšuje, a umožňuje tak řidiči snáze
odhalit případné nebezpečí na krajnici
či chodníku.
• KRAJINA (COUNTRY BEAM)

D S 9

Tento režim je k dispozici od rychlosti
50 km/h; světelný kužel je směřován
výrazněji vpřed (vhodné pro silnice mimo
město), nicméně je stále dostatečně
široký, aby odhalil případná nebezpečí
na krajích vozovky.
• DÁLNICE (MOTORWAY BEAM)
Na dálnici při rychlosti vyšší než 110 km/h
se intenzita svícení zvyšuje. Světlomety
i moduly se zvedají, aby se zvětšil světelný
dosah.

DS 9 PureTech 225, PERFORMANCE Line, modrá Midnight, 19" kola z lehkých slitin MONACO

• NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ (ADVERSE WEATHER)
Když jsou při dešti zapnuty stěrače,
světelný paprsek se nastaví tak, aby řidič
mohl lépe sledovat vodorovné silniční
značení a současně se sníží intenzita
světla hlavního světlometu, aby se
zabránilo případnému oslnění ostatních
účastníků provozu.
• DÁLKOVÉ SVĚTLOMETY (HIGH BEAM)
Tento režim se zapíná automatickým
přepnutím potkávacích světel na dálková.
Světelný parsek se nastaví na maximální
intenzitu i dosah, aby co nejlépe osvítil
vozovku.
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DS ACCESS

DS LOUNGE
ZAPUŠTĚNÉ KLIKY DVEŘÍ

SÍLA ELEGANCE

Nechte se okouzlit výsuvnými klikami dveří, které
se objeví pouze, když je potřebujete. Jinak jsou
zapuštěné do karoserie, nijak nenarušují vzhled
vozu a zdůrazňují plynulou a elegantní siluetu DS 9.

DS SMART ACCESS
Díky systému DS SMART ACCESS vás vaše DS 9
pozná už na dálku a dodá odemykání a zamykání
vozu nádech magie. Při přiblížení se k vozu na
méně než 3 metry se DS 9 automaticky rozsvítí,
ve vzdálenosti 1,5 metru se odemkne a kliky
dveří, které byly dosud schované v karoserii, se
automaticky vysunou. Při odchodu se vůz chová
obdobně: při vzdálení se na 2 metry se kliky dveří
zasunou a vůz se uzamkne, a to zcela automaticky
bez jakéhokoli zásahu.

D S 9

30

ODPRUŽENÍ DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Předjímat je výraz, který nejlépe charakterizuje odpružení DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. Systém se skládá
z kamery, která je umı́stěna v hornı́ části čelnı́ho skla a komunikuje se systémem odpružení, dále ze čtyř
čidel světlé výšky a tří akcelerometrů, které neustále analyzují stav vozovky a chování DS 9 (rychlost, úhel
natočení volantu, brzdění, …). Následně jsou data předána řídicí jednotce, která nezávisle ovládá každé kolo
a s ohledem na data průběžně nastavuje tuhost odpružení. Rychlá reakce a jemné nastavení odpružení přispívají
k sofistikovanému jízdnímu projevu tohoto prémiového sedanu.

31

D S 9

32

PRÉMIOVÝ ELEKTROMOBIL

SÍLA ELEGANCE

DS 9
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Vůz DS 9 je při uvedení nabízen
s plug-in hybridním pohonem
E-TENSE 225 tvořeným přeplňovaným
benzinovým motorem PureTech
a elektromotorem s celkovým výkonem
225 k. Dojezd v plně elektrickém režimu
dosahuje až 48 km (dle protokolu
WLTP) díky baterii o kapacitě 11,9 kWh.
Elektromotor ve spojení
s automatickou 8stupňovou
převodovkou má výkon 81 kW (110 k)
a okamžitě dostupný točivý moment
320 Nm. Jeho potenciál je využíván
zejména při rozjezdu, pro rychlejší
akceleraci nebo pro jízdu v režimu
nulových emisí do rychlosti 135 km/h.
.

Od konce roku 2021 bude vůz
k dispozici s plug-in hybridním
pohonem E-TENSE o výkonu
250 k a delším dojezdem v plně
elektrickém režimu.
DS 9 využívá technologii rekuperace
energie při brzdění, která během jízdy
dobíjí baterii. Navíc disponuje funkcí
E-Save, která umožňuje zachovat
určitou úroveň nabití baterie pro
pozdější potřebu. Nastavit lze různou
velikost rezervy, kterou je možné
využít později, například pro jízdu
do nízkoemisní zóny města. Palubní
nabíječka o výkonu 7,4 kW umožní
dobít trakční baterii prostřednictvím
soukromého či veřejného wallboxu
za 1 hodinu 45 minut pomocí kabelu
dodávaného v základní výbavě vozu.

Plug-in hybridní vozy E-TENSE
jsou spojením mimořádného
výkonu s nejlepším
technologickým know-how.

SÍLA ELEGANCE
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POTĚŠENÍ
Z JÍZDY

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, 19" kola z lehkých slitin VERSAILLES
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Úspěchy získané od roku 2018
v mistrovství Formule E přinášejí
ovoce. DS 9 ve verzi E-TENSE 360 4×4
s elektronicky řízeným integrálním
rozvodem kombinuje dva elektromotory
o výkonu 110 k (81 kW) a 113 k (83 kW)
se spalovacím motorem PureTech
o výkonu 200 k. Vůz dosahuje
celkového kumulovaného výkonu
360 k s maximálním točivým momentem
520 Nm. Dokonalost dodají celku brzdové
třmeny DS PERFORMANCE a unikátní
20" kola z lehkých slitin MUNICH.

D S 9
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DS 9 E-TENSE 360 4×4 PERFORMANCE Line , modrá Midnight, 20" kola z lehkých slitin MUNICH

SÍLA ELEGANCE
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DS 9 PureTech 225 Automatique, PERFORMANCE Line +, Bleu Midnight, jantes alliage 19’’ MONACO

D S SAFETY
SAFETY
DS

P U I S S A N C E SD ÍEL AL ’ E
ÉLE
ÉGANCE

Vychutnejte si pocit z dynamické
jízdy s motorem PureTech 225
v kombinaci s automatickou
8stupňovou převodovkou.
Vyberte si jízdní režim, který vám vyhovuje nejlépe.
U plug-in hybridního pohonu E-TENSE 225 je elektromotor
ve spojení s automatickou 8stupňovou převodovkou
používán při rozjezdu a při jízdě do rychlosti 135 km/h.
Motor se zapíná automaticky v závislosti na zvoleném
režimu jízdy.

38
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Tento režim, který umožňuje jízdu s nulovými emisemi,
je vždy nastaven jako výchozí. Je vhodný pro většinu
DS NIGHT VISION
kratších každodenních cest do zaměstnání s nulovou
spotřebou pohonných hmot.

JÍZDNÍ
REŽIMY

D S 9

ELEKTRICKÝ REŽIM

En garantissant au conducteur une visibilité de nuit optimisée,
REŽIM
HYBRIDlisibilité de la route et
DS NIGHT VISION apporte
une meilleure
Režim automaticky
kombinuje
elektromotoru
de ses dangers. Une caméra
infrarouge, placée
danschod
la calandre,
détecte piétons et animaux
sur la chaussée
jusqu’à
100 m. na charakteru
a spalovacího
motoru, a
to v závislosti
trasy a způsobu jízdy.
Le conducteur visualise la route dans le combiné numérique
et voit apparaître les REŽIM
dangers encadrés
SPORT en jaune puis en rouge
doublé d’un signal sonore, suivant leur criticité. Ainsi alerté,
Tento režim dovoluje plně využít potenciálu vozu DS 9,
il peut alors réagir et anticiper.
tím, že změní nastavení akcelerátoru, převodovky,
posilovače řízení a adaptivních tlumičů.

DS NIGHT VISION
Systém DS NIGHT VISION zajistí řidiči lepší viditelnost při jízdě v noci, přispívá k lepší orientaci
a dříve upozorní na hrozící nebezpečí. Infračervená kamera umístěná v masce chladiče dokáže
odhalit chodce a zvířata na vozovce, a to až do vzdálenosti 100 m. Řidič si může zobrazit
situaci
před vozem
na digitálním sdruženém
přístroji; detekované osoby/zvířata jsou nejprve
DS
DRIVER
ATTENTION
MONITORING
označeny žlutým a poté červeným rámečkem ve spojení se zvukovým výstražným signálem.
Díky tomu má řidič více času zareagovat a předejít tak nebezpečí srážky.
DS DRIVER ATTENTION MONITORING permet d’identifier une baisse
de vigilance du conducteur. Une caméra infrarouge placée au-dessus
DSvolant,
DRIVER
ATTENTION
MONITORING
du
doublée
d’une caméra haut
du pare-brise, surveille en
permanence, les yeux, le visage, les mouvements ... pour identifier
fatigue et distraction et la trajectoire de la voiture sur les lignes de
la
route notamment
les déviations
ou les sollicitations
de braquage
Systém
DS DRIVER ATTENTION
MONITORING
dokáže odhalit
pokles pozornosti řidiče.
du
conducteur.
Dès
que
DS
DRIVER
ATTENTION
MONITORING
Infračervená kamera umístěná nad volantem, ve spoluprácidétecte
s druhou kamerou v horní
une
anomalie
il déclenche
automatiquement
un signal
sonoreřidiče
et s cílem rozpoznat jeho
části
čelního skla,
neustále
monitoruje oči, obličej
a pohyby
une
alerte s’affiche
l’écran central. Data
De jour
comme de
nuit.
případnou
únavu čisur
nesoustředěnost.
porovnává
s trajektorií
vozu, sleduje zejména
odchylky a zásahy řidiče do řízení. Po zjištění jakékoli anomálie spustí systém zvukový signál
a zobrazí výstrahu na centrálním displeji, to vše nejen v noci, ale i během dne.

39
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Prostřednictvím různých typů
dobíjecích kabelů je možné
dobíjet vůz u veřejných dobíjecích
stanic i pomocí wallboxu či
standardní zásuvky. Společnost
DS Automobiles navíc nabízí
několik typů wallboxů včetně
jejich instalace akreditovaným
partnerem, který prověří stávající
elektroinstalaci.

SÉRIOVÝ KABEL TYP 2 - 8 A

• Režim 2 (Střídavý proud)
• 220 V / 8 A – 1,8 kW
• DOBA DOBÍJENÍ:
Do 100 % kapacity za 7–8 hodin

ZESÍLENÁ
ZÁSUVKA

SÍLA ELEGANCE
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RŮZNÉ
ZPŮSOBY
DOBÍJENÍ

STANDARDNÍ
DOMÁCÍ
ZÁSUVKA

• Režim 2 (Střídavý proud)
• 220 V / 14 A – 3,2 kW
• DOBA DOBÍJENÍ:
Do 100 % kapacity za 4 hodiny
KABEL TYP 2 - 14 A
PŘÍSLUŠENSTVÍ

41

DOBÍJECÍ
STANICE
DS WALLBOX

WALLBOX PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dobíjecí kabely Typ 2 a 3 včetně
kufříku jsou dodávány v rámci
standardní výbavy vozu.
SÉRIOVÝ KABEL TYP 3 - 7,4 kW

• Režim 3 (Střídavý proud)
• 220 V / 32 A
• DOBA DOBÍJENÍ:
Jednofázový (7,4 kW):
Do 100 % kapacity
za 1 hodinu 45 minut

Palubní deska v provedení červená kůže Nappa
Rouge Art Rubis
Čalounění stropu a zadní sklopný stolek
v provedení černá Alcantara®

D S 9

Interiér vozu DS 9
oslavuje Paříž a je věrný
filozofii značky DS, tedy
přizpůsobení na míru
zákazníkovi a preciznímu
zpracování.

ČERVENÝ
INTERIÉR
OPÉRA RUBIS

SÍLA ELEGANCE
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Palubní deska v provedení černá kůže Nappa Noir
Basalte
Čalounění stropu a zadní sklopný stolek
v provedení černá Alcantara®

D S 9

ČERNÝ INTERIÉR
OPÉRA ART
BASALTE

SÍLA ELEGANCE
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Dekory v provedení černá kůže Nappa Noir
Basalte s diamantovým zdobením

D S 9

ČERNÝ KOŽENÝ
INTERIÉR
BASALTE

SÍLA ELEGANCE
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Palubní deska v provedení Alcantara®
Dekory v provedení Alcantara®

D S 9

ČERNÝ
INTERIÉR
ALCANTARA®

SÍLA ELEGANCE
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Sedadla v kombinaci Alcantara®/ umělá kůže se zlatým
a karmínovým prošíváním (Interiér Alcantara®)

ČALOUNĚNÍ

SÍLA ELEGANCE

Sedadla čalouněná tlačenou černou kůží Basalte
(Interiér v provedení černá kůže Basalte)
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Sedadla čalouněná černou kůží Nappa Art Basalte
v provedení Bracelet (Černý interiér OPÉRA Art Basalte)

Přizpůsobte si svůj vůz k obrazu svému a zvolte si z naší kolekce
interiérů takové prostředí, ve kterém si přejete jezdit.

Sedadla čalouněná červenou kůží Nappa Rubis v provedení Bracelet

BÍLÁ PERLEŤ NACRÉ (P)

ŠEDÁ PLATINIUM (M)

BÍLÁ CRISTAL PEARL (M)

ČERNÁ PERLA NERA (M)

BARVY KAROSERIE / KOLA Z LEHKÝCH SLITIN

kolo z lehkých slitin 19"
MONACO

kolo z lehkých slitin 19"
VERSAILLES

SÍLA ELEGANCE

kolo z lehkých slitin 20"
MUNICH*/**
MODRÁ MIDNIGHT (M)
(M): metalická barva - (P): perleťová

*Pouze pro E-TENSE 360 4×4
**Středová krytka Carmin
pro verze PERFORMANCE LINE
a E-TENSE 360 4×4
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ROZMĚRY

DS 9 PureTech 225, PERFORMANCE Line, modrá Midnight, 19" kola z lehkých slitin MONACO

SLUŽBY
POUZE PRO VÁS (1)
SÍLA ELEGANCE

Aplikace MyDS – KLÍČ DO SVĚTA DS
Aplikace MyDS je velmi užitečným pomocníkem v každodenním životě. Umožní přímý přístup k balíčku služeb určených výhradně pro vás (služby
Only You) a nepřetržité propojení s vozem DS 9. Aplikace MyDS je kompatibilní se všemi modely DS(2) a doprovází vás před jízdou, během ní i po
zaparkování(3).

DS ASISTENCE – JEZDĚTE BEZ STAROSTÍ
Pro cestování v naprosté jistotě nabízí společnost DS Automobiles službu plné mobility(5). Nehoda, porucha, ztráta klíče nebo natankování
špatného paliva či jeho nedostatek, služba DS ASISTENCE umožňuje využít bezplatnou pomoc 24 hod denně, 7 dní v týdnu. Stačí pouze stisknout
tlačítko „DS“ ve voze, v aplikaci MyDS nebo zavolat na 00 800 24 24 07 07(6).

DS VALET – PICK UP SLUŽBA PRO SNAZŠÍ CESTOVÁNÍ(4)
54

Čas je to nejcennější, co máme. To je důvod, proč jsme pro vás připravili DS VALET. V případě potřeby servisu nebo při koupi DS 9 vám nabídneme
inovativní službu v podobě osobního řidiče, který vám usnadní každodenní život. Vyzvedneme váš vůz na vámi určeném místě, nabídneme
náhradní vozidlo a opravený vůz přivezeme zpět.

DS OSOBNÍ ASISTENT – K VAŠIM SLUŽBÁM
Osobní přístup pro majitele vozů DS. Váš poradce a asistent DS zodpoví vaše dotazy, objedná vás do servisu nebo zprostředkuje testovací jízdu
a je k dispozici na bezplatné lince 800 887 711 od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.
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800 887 711 − Osobní asistent DS – infolinka
Only You je exkluzivní program, který se inspiroval vašimi přáními a nabízí řadu individuálních služeb přizpůsobených vašim potřebám.
Využijte program na míru pro jedinečný zážitek z vašeho vozu DS.

D S 9

SMLOUVA FREEDRIVE
Se servisní smlouvou FreeDrive získáte absolutně nejvyšší úroveň poprodejních služeb. Po dobu 5 let bude váš vůz DS 9 odborně udržován
podle nejmodernějších doporučení výrobce bez jakýchkoliv dodatečných výdajů. Budeme se starat o to, aby byly výkon, pohodlí i technologie
vozu zachovány na nejvyšší možné úrovni. Přenechte svému servisnímu poradci na starost všechny formality a vychutnejte si jedinečnou
službu určenou výhradně pro vás. Vyzkoušejte například servisní službu DS Service Valet, vyhněte se zbytečným návštěvám servisu spojeným
s pravidelnou údržbou a využijte služeb pick-up servisu. Servisní smlouva FreeDrive vám přinese klid a jistotu za všech okolností.

OBJEVTE NABÍDKU
ZNAČKY DS

Bezplatné volání z pevné linky. V případě mobilního telefonu se cena řídí tarifem mobilního operátora.

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA DSAUTOMOBILES.CZ

V závislosti na disponibilitě sítě autorizovaných prodejců DS.
Kompatibilní modely vybavené funkcí Bluetooth umožní využívat služby jako je plánovač tras, spotřeba, délka trasy či dojezd.
(3)
Pomocí vašeho chytrého telefonu připojeného k internetu a vybaveného funkcí navigace.
(4)
Geografickou oblast, kterou pokrývá služba DS VALET, si stanovuje přímo prodejce DS, a tato služba je zpoplatněná.
(5)
Více podrobností na DSautomobiles.cz
(6)
Bezplatné volání z pevné linky v Evropě.

DS Automobiles je obchodován společností Société Automobiles Citroën: SA s kapitálem 159 000 000 eur - Sídlo: 7, rue Henri Sainte Claire Deville CS 60125 92563 RUEIL MALMAISON
CEDEX RCS Paříž 642 050 199, dále jen „DS Automobiles“, importér pro ČR – C Automobil Import s. r. o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, www.dsautomobiles.cz. Informace
o modelech a jejich charakteristikách odpovídají definici v době tisku tohoto dokumentu a nemohou být považovány za smluvní. „DS Automobiles“ si vyhrazuje právo bez předchozího
upozornění měnit vlastnosti modelů bez nutnosti aktualizovat tento dokument. „DS Automobiles“ postupuje v souladu s ustanoveními směrnice EHS 2000/53 ES ze dne 18. září
2000 o vozidlech s ukončenou životností, která dokládá, že dosahuje stanovených cílů a že se recyklované materiály používají při výrobě produktů, které prodává. Prezentace barev
je orientační, tiskové techniky neumožňují přesnou reprodukci barev. Tiskové chyby vyhrazeny.

(1)

(2)

Fotografie – zdroj: William Crozes, Gear Productions, Laurent Nivalle, Arnaud Francois, Astuce Productions.
Překlad a grafická úprava: Shadow Production, s. r. o., 4/2021.
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