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“UMA VERDADEIRA BERLINA
PARA DESFRUTAR, O DS 9
CONVIDA-O PARA UMA VIAGEM
EM PRIMEIRA CLASSE…“

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, jantes em liga leve de 19’’ VERSAILLES
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Desenvolvido como híbrido plug-in,
o DS 9 foi criado para proporcionar
a excelência da tecnologia,
um conforto de exceção e uma
sofisticação inigualável.
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O DS 9 incarna o ADN da
DS Automobiles com uma
dianteira expressiva, que ostenta
as emblemáticas DS Wings e
uma grelha concebida com um
design paramétrico para obter
um caráter mais estatutário.
Um verdadeiro sinal da
identidade da Marca, os faróis
DS ACTIVE LED VISION emitem
uma luz púrpura quando o
veículo é destrancado, girando
em seguida 180°.

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, jantes em liga leve de 19’’ VERSAILLES

Interior OPÉRA Vermelho Rubis
DS 9 E-TENSE La Première, Intérieur DS RIVOLI, Cristal Pearl, Jantes alliage 18’’ KYOTO
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Com DS LOUNGE, a DS Automobiles
oferece um “savoir-faire” de primeiro
plano a todos os passageiros do DS 9.
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.

Imagem não contratual
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, jantes em liga leve de 19’’ VERSAILLES
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Um “Piscar de olho” ao DS de 1955,
o DS 9 ostenta os “DS CORNETS”
nas extremidades do tejadilho.
Estes tem o papel de “luzes
de sinalização” laterais, inéditas.
As laterais são desenhadas
com uma linha suave que
se prolonga desde os faróis
dianteiros, até às luzes
traseiras. Este caráter é
destacado pelos puxadores
de porta retráteis e um
tejadilho em preto que
reforça a elegância do DS 9.
Na parte traseira, o parachoques e a bagageira
seguem com a mesma
fluidez.
As óticas recortadas em
forma de escala criam um
contraste por forma a dar
um efeito tridimensional.
São destacados pelos dois
“sabres” laterais, tributo
aos elementos gráficos
da “grande carroçaria
francesa” dos anos 1930.
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, jantes em liga leve de 19’’ VERSAILLES

REQUINTE
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DS 9

EXCELÊNCIA
ÚNICA DO
“SAVOIR-FAIRE” FRANCÊS
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Em ligação direta com os últimos
dois concept-cars, assinalámos
o eixo central do capô com um
“sabre” com acabamento em metal “guilloché”. Exclusivo no DS 9,
é um elemento identitário.
3
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OBSESSÃO
PELO DETALHE
1. Sabre “guilloché Clous de Paris”
2. Bancos em couro Nappa
Vermelho Rubis com confeção
tipo bracelete
3. Pespontos “Ponto de Pérola”
4. Logo DS gravado no encosto
de cabeça
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1. Relógio B.R.M R180 rotativo
2. Soleira da porta dianteira em
metal retro iluminado

O PODER DA ELEGÂNCIA

3. Comando por baixo do ecrã
central com uma aplicação
em cristal
4. “Rails” da consola central
em cromado com acabamento
“guillochés Clous de Paris”

1
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1. Montre B.R.M R180 rotative
2. Commande sous écran central
avec incrustation de cristal

4
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3. Rails de console centrale chromés
guillochés ‘Clous de Paris’
4. Seuil de porte avant en métal
rétroéclairé

3

CADA UM
COM O SEU ESPAÇO

Para o DS 9, os nossos experts
idealizaram um conceito de
conforto acústico. Os vidros
laminados e acústicos, juntamente
com uma carroçaria soldada que
eliminar as vibrações, permitem
criar um verdadeiro ambiente de
calma e tranquilidade. Este trabalho
de precisão vem destacar a pureza
sonora do sistema Hi-Fi FOCAL
Electra® e os seus 14 altifalantes.

DS 9 foi desenvolvido para que cada ocupante
desfrute do mesmo nível de conforto.
Tanto na dianteira como na traseira, os
bancos são aquecidos, com sistema de
massagens e ventilados. Devido à sua grande
distância entre eixos, com 2,90 metros, o
DS 9 disponibiliza um vasto espaço para
os passageiros traseiros. O apoio de braço
“Lounge” contribui para o conforto geral.
Este disponibiliza espaços de arrumação
equipados com tomadas USB e permite
controlar a função de massagens.

O PODER DA ELEGÂNCIA

O SOM
EM ESTADO PURO
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O DS 9 propõe-lhe
uma nova definição
de conforto individualizado.

Apoio de braço “Lounge” Vermelho Rubis

DS 9 E-TENSE 225, PERFORMANCE Line +, Blue Midnight, jantes em liga leve de 19’’ MONACO
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O desejo de propor uma “grande
berlina” fiel à mais pura tradição
de carroçarias francesas foi
a grande motivação do
DS DESIGN STUDIO PARIS.
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TECNOLOGIA
AVANÇADA

TECNOLOGIA

DS 9

O PODER DA ELEGÂNCIA

22

23

Volante em couro
com comandos integrados

Ecrã tátil de 12”

O PODER DA ELEGÂNCIA
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TENHA O DOMINIO A BORDO

D S 9

UM POSTO DE CONDUÇÃO
DEFINITIVAMENTE TECNOLÓGICO
O DS 9 apresenta um painel de instrumentos digital
de 12’’, personalizável e com um grafismo elegante.
Propõe ao condutor a visualização de todas as
informações de condução através de um menu
deslizante, que pode ser controlado, diretamente a
partir do volante.

O ecrã táctil de 12’’ HD central permite controlar todas as funções do
veículo através de um conjunto de botões táteis “Univers”, assim como um
comando cromado com cristais.
NAVEGAÇÃO

Esta linha de comandos permite-lhe, nomeadamente, o acesso às funções
do sistema híbrido E-TENSE: fluxo de energia, estatísticas de consumo,
programação de carregamento, função eSave.

TELEFONE

Existem outras funções que também se encontram disponíveis através
de um simples “push”: conforto, média e conectividade, segurança (SOS
& assistência), manutenção (através da telemanutenção), navegação
conectada e entretenimento (Mirror Screen*: Android AutoTM, Apple
CarPlayTM ...).

Estão disponíveis seis modos, entre os quais, o
ecrã de controlo de funções DS DRIVE ASSIST ou,
ainda o DS NIGHT VISION.
DS NIGHT VISION

* Disponível para smartphones compatíveis

APPLE CARPLAY TM
(também disponível em Android AutoTM)

DS PILOT

O PODER DA ELEGÂNCIA

DS DRIVE ASSIST
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Aborde os trajetos mais longos com toda a tranquilidade, graças à
tecnologia DS DRIVE ASSIST. Este sistema inovador, ativo até aos 180
km/h*, posiciona o seu veículo na via com grande precisão, através
da ajuda à manutenção da posição que identifica as marcações
no solo. O rcruise control adaptativo com a sua função Stop & Go
controla a sua velocidade automaticamente, por forma a respeitar
a distância de segurança para o veículo que segue à sua frente.
Aquando da redução da velocidade de circulação, o DS DRIVE ASSIST
também gere as fases de paragem e “re-arranque” do seu veículo.
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* Consoante a legislação em vigor no País

DS PARK PILOT
Graças ao sistema DS PARK PILOT, a sua berlina estaciona sozinha,
sem que tenha necessidade de agir sobre o volante ou os pedais.
Para estacionar, basta-lhe fazer uma escolher: manter premido
o botão “Park” e aguardar que se “faça coisa”. O nosso sistema
deteta um lugar de estacionamento correspondente ao DS 9,
simplesmente, ao passar por este a uma velocidade de até 30km/h,
em seguida realiza a manobra, tanto em paralelo como
em perpendicular.

DS 9 E-TENSE 225, PERFORMANCE Line +, Blue Midnight, jantes em liga leve de 19’’ MONACO

DS 9 E-TENSE 225, PERFORMANCE Line +, Blue Midnight, jantes em liga leve de 19’’ MONACO

DS SAFETY
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DS NIGHT VISION

DS DRIVER ATTENTION MONITORING

Garantindo ao condutor uma visibilidade otimizada durante
a noite, o DS NIGHT VISION confere uma melhor “leitura” da
estrada e dos seus perigos. Uma câmara de infravermelhos,
instalada na grelha dianteira, deteta peões e animais, até uma
distância de 100m, O condutor visualiza a estrada no painel de
instrumentos digital e vê surgirem os perigos em molduras
amarelas, seguidamente em vermelho acompanhadas com
sinal sonoro, consoante o seu nível de gravidade. Sendo
alertado desta forma, poderá reagir e antecipar cada situação.

DS DRIVER ATTENTION MONITORING permite identificar sinais
de sonolência ou falta de atenção do condutor. Uma câmara de
infravermelhos, instalada por cima do volante em redundância com
uma câmara instalada na parte superior do para-brisas, permitindo
monitorizar em permanência, os olhos, a cara, os movimentos...
por forma a identificar os sinais de fadiga, distração, assim como a
trajetória do veículo face às marcações da estrada, nomeadamente
os desvios ou ações bruscas de mudança de direção por parte do
condutor. Assim que o DS DRIVER ATTENTION MONITORING deteta
uma “anomalia” é emitido automaticamente um alerta sonoro e
apresentado um sinal de alerta no ecrã. Tanto de dia como de noite.

DS SAFETY

DS ACTIVE LED VISION conjuga estilo e tecnologia. Os faróis principais em LED são compostos
por três módulos LED rotativos. Em função do ângulo do volante, a velocidade do veículo e as
condições meteorológicas, estes rodam e podem mesmo inclinar-se. Desta forma o alcance
da luz emitida é aumentado ou reduzido. Por outro lado, o feixe de luz é alargado ou melhor
orientado para iluminar mais, ou menos, as bermas da estrada.
ESTÃO DISPONÍVEIS SEIS MODOS:
• PARKING (PARQUE)
• TOWN BEAM (URBANO)
A largura do feixe de luz é aumentada
para permitir ao condutor uma melhor
identificação dos perigos nas bermas
da estrada.
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• COUNTRY BEAM (ESTRADA)
Ativado a partir dos 50 km/h, este modo
proporciona um campo de visão focado na
dianteira do veículo (mais adaptado para
estradas nacionais/campo/interior), mas
suficientemente largo nas bermas, para
poder detetar os perigos.
• MOTORWAY BEAM (AUTOESTRADA)
Acima dos 110 km/h, a intensidade dos
módulos é mais forte. O farol e os módulos
são ligeiramente elevados, por forma a
aumentar o alcance da iluminação.

DS 9 E-TENSE 225, PERFORMANCE Line +, Blue Midnight, jantes em liga leve de 19’’ MONACO

• ADVERSE WEATHER (CLIMA ADVERSO)
Quando as escovas limpa-vidros são
ativadas, o feixe de luz adapta-se por
forma a conferir ao condutor uma melhor
visibilidade, permitindo que distinga melhor
as linhas brancas, enquanto que o farol
principal reduz a sua intensidade para evitar
“brilho” (riscos de encandeamento).
• HIGH BEAM (MÁXIMOS)
Este modo pode ser ativado a qualquer
momento durante a utilização do assistente
automático de máximos. A potência e o
alcance da iluminação estão programados
no máximo para iluminar da melhor forma
a largura e o comprimento da via de
circulação.

O PODER DA ELEGÂNCIA

DS ACTIVE LED VISION
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DS ACCESS
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PUXADORES DE PORTA RETRÁTEIS
Surpreenda-se com a magia dos puxadores retráteis
(ocultos nas portas), que se abrem apenas quando
necessita deles. O resto do tempo, eles permanecem
ocultos e disfarçados na carroçaria, dando destaque à
silhueta fluída e refinada do seu DS 9.
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ADML PROXIMITY
Com o ADML PROXIMITY, o seu DS 9 reconhece-o à
distância, transformando desta forma os processos de
trancar e destrancar em momentos mágicos. Assim que
se aproxima a menos de 3 metros, o veículo “desperta”
automaticamente com as luzes. A 1,5m, o veículo
destranca-se e os puxadores de porta retráteis, até aqui
“invisíveis”, abrem automaticamente. Ao afastar-se, o
princípio é o similar: a 2 metros, os puxadores retraem e o
veículo tranca-se, sem qualquer intervenção da sua parte.

DS 9 E-TENSE 225, PERFORMANCE Line +, Blue Midnight, jantes em liga leve de 19’’ MONACO

DS LOUNGE

O PODER DA ELEGÂNCIA
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DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Antecipar é razão de ser do sistema DS
ACTIVE SCAN SUSPENSION. Para o conseguir,
a câmara (localizada na parte superior
do para-brisas está eletronicamente
ligada às suspensões) assim como quatro
sensores e três acelerómetros analisam,
em permanência, a estrada e as reações
do DS 9 (velocidade, ângulo de volante,

travagem,...). Ele transmite, em tempo real,
estes dados a um calculador que age de
forma independente em cada uma das rodas.
Consoante as informações, vai ajustar de
forma contínua, a dureza ou flexibilidade
das suspensões. Reatividade e suavidade a
adicionar à tranquilidade de condução desta
berlina de excecional.

O PODER DA ELEGÂNCIA

DS 9
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*

*ALTA COSTURA “ELECTRIC”

D S 9

O DS 9 é proposto, desde logo, com uma
motorização híbrida plug-in E-TENSE
225 composta por um motor turbo a
gasolina (PureTech) e uma motorização elétrica com um acumulado de
225 cavalos, capaz de percorrer até
56 quilómetros (WLTP) em modo zero
emissões, devido a uma bateria de
11,9 kWh.
A motorização elétrica, integrada na
caixa de oito velocidades automática,
atinge uma potencia máxima de 81 kW
(110 cavalos) e 320 Nm. Ele é utilizado
nas fases de arranque, para dar um
“boost” às acelerações de veículo e
para circular em modo “zero emissões”
até uma velocidade de 135km/h.
O DS 9 dispõe de um sistema de

recuperação de energia, ao retirar o pé
do acelerador e em fases de travagem,
o que lhe permite carregar a bateria em
circulação. Além disso, tem ainda uma
função, E-Save, que permite conservar
um nível de energia na bateria, para
realizar parte do trajeto em modo “Zero
Emissões” (mais níveis à escolha), por
exemplo, quando o condutor sabe que
vai entrar num centro da cidade. O carregador embarcado no veículo, de 7,4
kW, permite o carregamento da bateria
em 1h45 num posto de carregamento
doméstico ou público com o cabo fornecido de série.

Os nossos modelos híbridos
plug-in E-TENSE combinam o melhor
do “savoir-faire” tecnológico com umas performances fora do comum.

O PODER DA ELEGÂNCIA
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PRAZER
DE CONDUÇÃO

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, jantes em liga leve de 19’’ VERSAILLES
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Fruto dos títulos conquistados desde
2018 na Formula E, o DS 9 E-TENSE 4x4
360* está equipado com transmissão
integral inteligente, esta combina dois
motores elétricos de 110 (81 kW) e 113
cavalos (83 kW) e um motor PureTech
de 200 cavalos para uma potência
acumulada de 360 cavalos e um binário
máximo de 520 Nm. Este conjunto é
completado com pinças de travão “by
DS PERFORMANCE” e jantes
específicas em liga leve de 20’’
MUNICH.
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*Disponível em Portugal no início de 2022.

DS 9 E-TENSE 4x4 360 PERFORMANCE Line + , Midnight Blue, 20” MUNICH alloy wheels

O PODER DA ELEGÂNCIA
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Selecione o modo de condução que mais lhe agrada.
Para a motorização E-TENSE 225, o motor elétrico,
associado à caixa de 8 velocidades automática é
utilizado desde o arranque e até aos 135 km/h. Este
ativa-se em função do modo de condução selecionado.
MODO ELECTRIC
O modo Zero Emissões, sempre selecionado por
defeito, permite realizar a maior parte dos trajetos
casa - trabalho, sem consumo de combustível.
MODO HYBRID
O modo Híbrido gere automaticamente as fases
elétrica e térmica, consoante o seu percurso e o
seu tipo de condução.
MODO SPORT
Ajustando a cartografia do pedal de acelerador, da
caixa de velocidades, da direção e da suspensão
pilotada, este modo permite-lhe beneficiar da máxima performance mecânica do DS 9.

O PODER DA ELEGÂNCIA
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MODOS
DE CONDUÇÃO

DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, jantes em liga leve de 19’’ VERSAILLES
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OS DIFERENTES
TIPOS DE
CARREGAMENTO

CABO MODO 2 -8A
FORNECIDO DE SÉRIE

TOMADA
DOMÉSTICA
REFORÇADA

CABO MODO 2 – 14A
DISPONÍVEL EM ACCESÓRIO

Através dos cabos disponibilizados,
pode utilizar todos os postos de
carregamento públicos ou em casa.

D S 9

Carregamento em condomínio:
Todo e qualquer utilizador de veículos elétricos que
resida num condomínio pode invocar o seu direito à
tomada, para instalar a seu encargo uma solução de
carregamento no seu lugar de parqueamento.
DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, jantes em liga leve de 19’’ VERSAILLES

• Modo 2 (Corrente Alternada)
• 220V a 14A = 3,2kW
• TEMPO DE CARREGAMENTO:
100 % em 4h00

DS WALL BOX

A DS Automobiles disponibilizalhe uma gama diversificada
de DS Wall Box, assim como a
instalação através de um parceiro
recomendado, que irá assegurar um
diagnóstico da sua instalação.
Os cabos Modo 2 e Modo 3 são
entregues de série com o veículo
numa bolsa de arrumação.

• Modo 2 (Corrente Alternada)
• 220V a 8A = 1,8kW
• TEMPO DE CARREGAMENTO:
100 % entre 7h00 e 8h00

• Modo 3 (Corrente Alternada)
• 220V a 32A
• TEMPO DE CARREGAMENTO:
Monofásico (7,4kW):
100 % em 1h45
ACESSÓRIO

CABO MODO 3-7,4KW
FORNECIDO DE SÉRIE

O PODER DA ELEGÂNCIA
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TOMADA
DOMÉSTICA
STANDARD
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, jantes em liga leve de 19’’ VERSAILLES

E-TENSE REMOTE CONTROL
INFORMAÇÕES DE AUTONOMIA

SERVIÇOS
E-TENSE

CARREGAMENTO À DISTÂNCIA
Quando o seu veículo se encontra a carregar, visualize a velocidade
e duração previstas para o carregamento. Também pode
programar a hora de carregamento, por exemplo, em horas de
vazio.

PRÉ-CONDICIONAMENTO TÉRMICO
A parametrização do pré-condicionamento térmico do habitáculo,
permite-lhe programar o aquecimento* ou a climatização* do seu
veículo. Pense no seu conforto, esta função encontra-se acessível,
independentemente do veículo se encontrar a carregar, ou não.
* Temperatura ambiente de 21°C
46

MOBILIDADE SEM CONSTRANGIMENTOS

D S 9

CARREGAMENTO PÚBLICO
Com a oferta Charge My Car, acessível através da aplicação
FREE2MOVE SERVICES, aceda a uma grande rede de postos de
carregamento públicos em França e na Europa*. Para desfrutar
desta rede, nada mais simples! Crie a sua conta na FREE2MOVE
SERVICES, subscreva a oferta, ative a aplicação no seu veículo e
receba o seu cartão de carregamento.

PLANIFICAÇÃO DE TRAJETOS
Também incluído na oferta Charge My Car, existe uma função
de planificação que lhe permite preparar os seus trajetos mais
longos, em função da autonomia do seu veículo, tudo isto em
tempo real. Calcule a duração da sua viagem (incluindo tempos de
carregamento), selecione o itinerário otimizado e envie-o para a
navegação do seu veículo.
*Serviço não disponível em Portugal

Para beneficiar dos serviços
Charge My Car,
faça download da Aplicação

O PODER DA ELEGÂNCIA

Com a aplicação para smartphone, MyDS, descubra, em tempo real
o estado de carga ou autonomia estimada do veículo. Num “piscar
de olho”, visualize o estado de carga e do pré-condicionamento
térmico do seu veículo.
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Desfrute das sensações
dinâmicas que só o DS 9
lhe irá proporcionar.

DS 9 E-TENSE 225, PERFORMANCE Line +, Blue Midnight, jantes em liga leve de 19’’ MONACO
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PERSONALIZAÇÃO
“POR MEDIDA”
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Em celebração a Paris, o interior do DS 9
é fiel à filosofia do estilo DS:
a personalização e o requinte.
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A NOSSA
COLEÇÃO
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Construa o seu veículo à sua
imagem, escolhendo o seu
universo, dentro da nossa
coleção de interiores.

A NOSSA COLEÇÃO

Painel de bordo em couro Red Rubis
Revestimento do tejadilho em Alcântara® preto

O PODER DA ELEGÂNCIA
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INTERIOR
OPERA
RED RUBIS

D S 9
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A NOSSA COLEÇÃO

Painel de bordo em couro Preto Basalte
Revestimento do teto e prateleira traseira em
preto Alcantara®

D S 9

INTERIOR
OPERA COURO
PRETO BASALTE

O PODER DA ELEGÂNCIA
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A NOSSA COLEÇÃO

Decoração couro Preto Basalte confeção
diamante

D S 9

INTERIOR
COURO
PRETO BASALTE

O PODER DA ELEGÂNCIA
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A NOSSA COLEÇÃO

Painel de bordo em Alcântara®
Decorações em Alcântara® preto

D S 9

INTERIOR
ALCÂNTARA®
PRETO

O PODER DA ELEGÂNCIA
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Bancos misto Alcantara®/ TEP Preto Basalte com costuras Carmin/
Bege com pespontos Carmin e Ouro
(Interior Preto Alcantara®)

ESTOFOS

O PODER DA ELEGÂNCIA

Bancos em couro Preto Basalte
(Interior Couro Preto Basalte)
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Bancos em Couro Preto Basalte
confeção tipo bracelete
(Interior OPERA Preto Basalte)

Imagem não contratual
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Bancos em couro Red Rubis com confeção tipo bracelete

C O R E S / JA N T E S
CINZENTO PLATINIUM (M)

PRETO PERLA NERA (N)

MIDNIGHT BLUE (N)

CRISTAL PEARL (N)
O PODER DA ELEGÂNCIA

BRANCO PERLE (N)

66

(M) = Metalizadas, (N) = Nacaradas

Jantes liga leve de 19”
VERSAILLES

Jantes liga leve de 20”
MUNICH*

D S 9

Jantes liga leve de 19”
MONACO

DS 9 E-TENSE 225, PERFORMANCE Line +, Blue Midnight, jantes em liga leve de 19’’ MONACO

* Unicamente na motorização E-TENSE 4x4 360
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(1)

M y D S A p p - A C H AV E D E E N T R A D A N O S E U U N I V E R S O D S

Parceiro incontornável no seu quotidiano, a MyDS App permite-lhe aceder diretamente ao conjunto de serviços exclusivos Only You e continuar
conectado em permanência com o seu DS. Compatível com todos os modelos DS (2), a MyDS App acompanha-o antes, durante ou depois da condução
(3)
.

D S A S S I S TA N C E - C O N D U Z I R C O M L E V E Z A D E E S P Í R I T O

ACESSÍVEL 24h por dia, 7 dias por semana EM CASO DE AVARIA OU ACIDENTE
Para uma condução com toda a tranquilidade, a DS colocou tudo no local exato para lhe simplificar a vida e garantir mobilidade permanente (4).
Acidente, avaria, perda de chave ou falta/erro de combustível, a DS ASSISTANCE traz-lhe o benefício de uma assistência gratuita 24h por dia e 7 dias
por semana em Portugal e no estrangeiro, disponível com o simples pressionar do botão “DS” do seu veículo, via MyDS App ou por telefone através do
número 808 201 955 (5).

O PODER DA ELEGÂNCIA

SERVIÇOS
ONLY YOU

D S VA L E T - U M “ C O N C I È R G E ” PA R A A J U D A R N A S S UA S D E S L O C A Ç Õ E S

Porque o tempo é o seu bem mais precioso, a DS criou para si a experiência DS VALET (6). Quando comprar o seu DS, pode fazer com que lhe entreguem o
veículo numa morada à sua escolha. Quando tiver uma marcação nas nossas oficinas, pode solicitar ao DS VALET que venha recolher o seu veículo e fazer
a sua restituição.
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D S R E N T - A L U G U E R D S D E C U R TA D U R A Ç Ã O

Avance na experiência de condução DS e aproveite as suas viagens para testar um novo veículo da gama DS com reserva direta através do seu
Smartphone via MyDS App, num ponto de venda ou através do site dsrent.pt

DS CLUB PRIVILÈGE

(7)

- A C E S S O P R I V I L I G I A D O A E X P E R I Ê N C I A S I N É D I TA S

D S 9

Ao conduzir um DS, optou pela excelência e o requinte Francês. Para lhe proporcionar uma experiência inesquecível, a DS criou o
DS CLUB PRIVILÈGE. Para se tornar um membro durante 5 anos, basta inscrever-se através da aplicação MyDS. Disponível diretamente através do seu
Smartphone, este mundo de privilégios coloca-o no centro de todas as atenções.
DESCUBRA OS UNIVERSOS DS ATRAVÉS DE INOVAÇÕES INÉDITAS E DESFRUTE DE VANTAGENS EXCLUSIVAS: eventos privados, aberturas de exposições,
cursos de cozinha com um Chef premiado ou encontros sobre o tema dominante do “savoir-faire” Francês… Vendas privadas exclusivas, evasões,
compras e opções de lazer excecionais…

(1) Consoante a disponibilidade na rede autorizada DS.
(2) Modelos equipados com função Bluetooth compatível com memorização de trajeto, permite-lhe beneficiar de todas as funcionalidades de condução (trajetos,
consumos, quilometragem, autonomia).
(3) Através do seu Smartphone com ligação à internet e funcionalidades de navegação.
(4) Detalhes a consultar em DSautomobiles.pt
(5) Chamada gratuita através da rede fixa. Caso se trate de um telemóvel, depende da tarifa do operador.
(6) O perímetro de intervenção do serviço DS VALET é definido por cada ponto de venda DS e é um serviço pago.
(7) Indisponível em Portugal

Inspirado por você e criado para você, Only You é o seu programa feito sob medida para uma experiência DS única.
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S O S & A S S I S TA N C E
Com SOS & Assistance, viaje com tranquilidade. Em caso de acidente, o sistema de chamada de
emergência faz a localização geográfica, automaticamente (quando seja detetado um choque violento)
ou manualmente (caso um dos ocupantes pressione por três segundo o botão SOS) contactando
diretamente as equipas de socorro ou de assistência adequadas à situação.

O PODER DA ELEGÂNCIA

SERVIÇOS
CONECTADOS

TÉLÉMAINTENANCE
O serviço de Télémaintenance permite identificar o prazo para uma manutenção ou a necessidade de uma
intervenção no seu DS. Assim que é detetada uma necessidade, é contactado pela Marca DS, informando-o
do “estado técnico” do seu veículo e propondo um agendamento num ponto de venda à sua escolha, de
acordo com a sua disponibilidade, para realização e antecipação da intervenção, face à informação
previamente transmitida.
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Este serviço é gratuito e sem subscrição***.

D S C O N N E C T N AV

D S 9

O DS Connect Nav é um sistema de navegação conectada 3D com reconhecimento vocal, em parceria com a
TomTom. Este vai guiá-lo até ao destino com um pack que contem o trânsito em tempo real by TomTom
services (com os serviços, tais como, postos de abastecimento de gasolina, parques de estacionamento,
meteorologia e Pontos de interesse) assim como as Zonas de Perigo* by TomTom Services que lhe indica
através de alertas sonoros e visuais as zonas de maior atenção e todos os tipos de radares” (fixos e
móveis).

M I R R O R S C R E E N **
O Mirror Screen permite-lhe, assim que o seu smartphone esteja ligado, replicar no ecrã do veículo as
aplicações compatíveis. Para garantir uma gama mais ampla e mais abrangente de smartphones
compatíveis, o Mirror Screen funciona com Android Auto™ e Apple CarPlay™ (Apple).

SCAN MYDS
Acesso à sua documentação de bordo em versão digital. Scan MyDS é uma aplicação gratuita concebida
para uma utilização com o veículo parado.
* Este serviço está disponível consoante a legislação do país de circulação.
** Consoante a versão
*** Subscrição válida durante 10 anos
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O PODER DA ELEGÂNCIA

DIMENSÕES

O C O N T R AT O F R E E D R I V E
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Opte por uma experiência após venda sem limites e escolha o único contrato capaz de lhe assegurar um nível de serviço absoluto: O contrato
Freedrive. Até 6 anos e 200.000KM sem custos adicionais, o seu DS 9 terá garantia e manutenção de acordo com as últimas recomendações
da Marca. Asseguramos a melhor manutenção a nível técnico, garantindo a manutenção de performance de conforto do seu DS. Deixe o seu
Conselheiro de Serviço assumir todas as formalidades e desfrute dos serviços inéditos concebidos para si. Experimente o serviço exclusivo
“DS Service Valet*” e liberte-se de deslocações desnecessárias como por exemplo, as manutenções periódicas. A sua satisfação não tem
limite, obtenha desde já a resposta de serviço mais bem-sucedida e que lhe vai proporcionar, calma e tranquilidade ao nível das suas
exigências.

D S : O S E RV I Ç O I N C L U Í D O

D S 9

Nível 1: EXTENSÃO DE GARANTIA
Prolongamento da garantia contratual, substituição ou reparação de peças defeituosas com mão de obra incluída.
Nível 2: EXTENÇÃO DE GARANTIA + MANUTENÇÃO PROGRAMADA CONSTRUTOR
Prolongamento da garantia contratual (substituição ou reparação de peças defeituosas incluindo mão de obra) + manutenção programada
construtor (assistência em todas as operações de manutenção do seu DS: peças, mão de obra e lubrificantes) excluindo peças de desgaste (ex.:
amortecedores, pastilhas de travão).
Nível 3: EXTENSÃO DE GARANTIA + MANUTENÇÃO PROGRAMADA + MANUTENÇÃO
Prolongamento da garantia contratual, substituição ou reparação de peças defeituosas. Mão de obra incluída + manutenção programada construtor:
assistência em todas as operações de manutenção do seu DS (peças, mão de obra e lubrificantes) + substituição de peças de desgaste (pneus
disponíveis em opção).
Nível Freedrive: EXTENSÃO DE GARANTIA + MANUTENÇÃO PROGRAMADA + MANUTENÇÃO + SERVIÇOS ADICIONAIS DURANTE O CONTRATO
Prolongamento da garantia contratual, substituição ou reparação de peças defeituosas. Mão de obra incluída + manutenção programada construtor:
assistência em todas as operações de manutenção do seu DS (peças, mão de obra e lubrificantes) + substituição de peças de desgaste (pneus
disponíveis em opção).
No momento de realização de todas as revisões (manutenção programada) do seu DS: o serviço “DS Service Valet* ” (raio de 30km) a disponibilização
de um veículo de substituição e a lavagem.
*DS Service Valet poderá não estar disponível no Contrato Freedrive no momento de subscrição.
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DS 9 E-TENSE 225 RIVOLI +, Cristal Pearl, jantes em liga leve de 19’’ VERSAILLES

O PODER DA ELEGÂNCIA
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PARA DESCOBRIR
TODA A GAMA DS

D S 9

AC EDA A D S AU TO MOB I L ES . PT OU D ES CA R R EG U E GR ATU I TA ME NTE
A A PLICAÇÃO MY D S
DS Automobiles é comercializada pela empresa Automóveis Citröen, S.A. : Capital Social 608.000 EUROS, matrícula
nº 20.349 na Conservatória do Registo Comercial de Loures – NIF 500 038 961 Sede : Rua Vasco da Gama, nº 20 –
2685-244 Portela LRS. Este documento é referente apenas a veículos comercializados na EU. As informações sobre
os modelos e as suas características correspondem a uma definição no momento da impressão deste documento,
não podendo as mesmas serem consideradas como contratuais. Automóveis Citröen S.A. reserva-se o direito de
modificar sem aviso prévio as características dos modelos apresentados, sem ter que atualizar este documento.
Automóveis Citröen S.A. atesta, por aplicação do disposto na diretiva CEE nº 200/53 CE de 18 de setembro de 2000
relativa aos veículos em fim de vida, que respeita os objetivos nela fixados e que materiais recicláveis são utilizados
na fabricação dos produtos que comercializa. A representação das cores de carroçaria é indicativa, uma vez que
as técnicas de impressão não permitem uma reprodução fiel das cores. Os veículos transformados por fabricantes
de carroçarias podem apresentar características técnicas, dados de desempenho, consumos, emissões CO2 e
equipamentos diferentes. Se, e apesar do extremo cuidado que colocamos na realização deste catálogo, considerar
que existe um erro, não deixe de nos contactar em DSautomobiles.pt.

Novembro 2021
Design e Produção : Emmanuel Rouyer/Laurent Nivalle (DS Style)
Fotografias : William Crozes, Gear Productions, Laurent Nivalle, Aranud François, Astuce Productions
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