DS 7 CROSSBACK

PARİS’TEN
İNOVASYON VE
MÜKEMMELLİK
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GÜÇ İLE…

DS 7 CROSSBACK ikinci nesil otomobillerimizi gözler önüne seriyor. Bu çok yönlü
SUV, kaliteli malzemeler, detaylı işçilik ve yenilikçi teknolojiyi harmanlayan
Fransız mükemmeliyetçiliğini temsil ediyor.
İlk göz temasında bile, DS WINGS olarak adlandırdığımız krom süslemeleri, DS
7 CROSSBACK’in önünde dikkatinizi çekecek. Tasarımcılarımız altıgen formlu
heybetli ön ızgaranın yanlarındaki krom süslemeleri, farların altına gelecek
şekilde uzatarak farların daha da belirginleşmesini sağlıyor. Bu mimari, elmas
formlu ön ızgaranın ortasında konumlandırılan DS logosunun tasarımını
tamamlıyor. Gerek ön tasarımda gerekse arka tasarımda dikkat çeken keskin
ve köşeli çizgiler SUV’mizin kaslı karakterine vurgu yapıyor.

…ÇOK YÖNLÜLÜK ARASINDAKİ BÜYÜ
DS Automobiles markasını yarattığımız günden bu yana sıra dışı tasarıma
sahip çarpıcı aydınlatma üniteleri markamızın tasarım imzalarından biri oldu.
Son derece pahalı bir mücevher gibi şekillendirdiğimiz DS ACTIVE LED VISION,
DS 7 CROSSBACK’in kilidini açar açmaz hayat buluyor. LED modüller, 180°
döndükten sonra karşılamak için mor bir ışık yayıyor.
DS ACTIVE LED VISION yol ve sürüş şartlarına bağlı olarak kendini otomatik
olarak uyarlayan yüksek yoğunluklu ve güçlü bir ışık üretiyor. LED projektör
modüllerine sahip dikey tasarımlı LED gündüz farları göz alırken aynı zamanda
markamızın imzası niteliğini de taşıyor.
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KONSEPT OTOMOBİLİ ANDIRAN İDDİALI GÖRÜNÜM

Arka stop lambaları tasarımıyla DS 7 CROSSBACK’in ışık imzasının
özgünlüğüne katkıda bulunuyor. DS E-TENSE konsept otomobilimizden
ilham aldığımız ve üç boyutlu, canlı bir görünüm sunan stop
lambalarımızda üç boyutlu LED teknolojisi kullanıyoruz. Tasarımcılarımız
bu etkiyi yakalamak ve gerekli olan hassasiyeti elde etmek için en yeni
lazer gravür teknolojisini kullandılar.
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F O N D AT I O N
FRANSIZ V U I T T O N

ŞIKLIĞI

1

ER

2

PLAN MANNEQUIN
E

PLAN VOITURE

COULEUR VÉHICULE ?
A M B I A N C E F O N D AT I O N
LIFESTYLE
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D S I N S P I R AT I O N S

OPÉRA
RIVOLI
BASTILLE
PERFORMANCE LINE
F R A N S I Z Ş I K L I Ğ I N I N FA R K YA R ATA N K A L İ T E S İ
DS 7 CROSSBACK’in şık ve çağdaş iç mekanı kişiselleştirme felsefemizin temelini oluşturuyor.
Her zevke hitap etmek üzere DS İlhamları olarak adlandırdığımız dört farklı tasarım konsepti oluşturduk.
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DS Inspiration OPÉRA

O

PÉRA
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AVA N T- G A R D E

-1Saat kayışı tasarımına sahip bazalt siyahı nappa deri
-2Aydınlatmalı kapı tutamakları (sekiz farklı aydınlatma seçeneği)

2

-3İnci dikişli bazalt siyahı nappa deri döşemeler ve alüminyum
kabartmalı OPÉRA arması
-4Saat kayışı tasarımına sahip Alezan kahvesi nappa deri
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DS Inspiration RIVOLI

R

IVOLI

18

19

1

MODANIN ZİRVESİNDE İÇ MEKAN

-1Aydınlatmalı kapı tutamakları
-2DS Inspiration Rivoli, kristal grisi deri
(DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 versiyonu)
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DS Inspiration BASTILLE

ŞIK
MACERAPEREST

-1Bazalt siyahı ve bronz renkli döşemeler

2

-2Bronz Perruzzi kumaş

B
1

ASTILLE
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DS Inspiration PERFORMANCE Line
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GRAND TOURING RUHU

-1Kırmızı süslemeli DS anahtarı
-2Siyah doku ile çevrelenen stop lambaları
-319 inç ‘BEIJING’ alaşım jantlar
-4Performance Line bazalt siyahı Alcantara® koltuklar
-5Siyah dokulu DS WINGS süslemeleri
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DUYUSAL

DENEYİM

28

29

Deri kaplı direksiyon simidi ve hava yastığı kapağı

Kristal süslemeli ses kontrol tekerleği

SOFİSTİKE KOKPİT

12 inç büyüklüğündeki merkezi HD dokunmatik ekrana nazikçe dokunarak veya merkezi kristal kontrol tekerleği*
üzerinden fonksiyonlara ulaşabilirsiniz. Bu, konfor, multimedya ve Bluetooth® de dahil olmak üzere birçok özelliğe
ulaşmanızı sağlıyor.

Sürücüye ait 12,3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge panelinde gösterilen içerik ve grafikleri kişiselleştirebilirsiniz.
Direksiyon üzerinden kontrol edilen menü ihtiyacınız olan tüm sürüş bilgilerine ulaşma imkanı sunuyor. Gösterge
navigasyon da dahil olmak üzere altı farklı modu bünyesinde barındırıyor.

Ayrıca, Android AutoTM, Apple CarPlayTM ve MirrorLink® ile Mirror Screen** aracılığıyla eğlence sistemlerine
erişebilirsiniz.

NAVİGASYON MODU

TELEFON MENÜSÜ

DS NIGHT VISION MODU

* Modele göre değişkenlik göstermektedir
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APPLE CARPLAYTMTM
** Uyumlu akıllı telefon gerektirmektedir
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1

D E TAY L A R A O L A N T U T K U
2

3

-1B.R.M R180 Saat
-2Kristal kontrol
-3‘Clous de Paris’ işlemeli süslemeler
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Elektrik kontrollü arka koltuk sırtlık eğim
ayarı

KO N F O R V E YA Ş A M A A L A N I
CÖMERTLİĞİ

DS 7 CROSSBACK yolcuları, özellikle 23° ila 32° arasında elektrikli eğim
ayarına sahip olan arka koltuklar sayesinde, geniş yaşama alanının
keyfini sürebiliyor. Yüksek yoğunluklu süngerlere sahip konforlu ve
daha fazla destek sunan koltuklar tasarladık. Donanıma göre merkezi
dokunmatik ekran üzerinden kumanda edilebilen ön koltuklar; ısıtma,
havalandırma ve beş seçenekli çok noktalı masaj özelliği ile otomobil
içerisinde konforu daha da arttırıyor.
DS 7 CROSSBACK panoramik açılır cam tavan ve elektrikli güneşlik
ile donatılabiliyor. Söz konusu donanım iki cam parçadan oluşuyor.
Öndeki cam parça geriye doğru, sabit olan arka camın üzerine açılıyor
ve açık hava keyfi sunuyor.

Asimetrik katlanan arka
koltuk sırtlıkları
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Panoramik açılır cam tavan

DS 7 CROSSBACK 555 litre ile sınıfının en geniş bagaj hacmini ve
tamamen düz bir yükleme zeminini kullanıma sunuyor. Fonksiyonelliği
daha da arttırmak üzere Easy Access Pack kapsamında, ayağınızı arka
tamponun altına uzatarak açıp-kapatabileceğiniz, elektrikli bagaj
kapağı sunuluyor. Bu özellik elleriniz doluyken bile bagaja kolaylıkla
erişmenizi sağlıyor. Yine Easy Access Pack ile birlikte anahtarsız giriş
ve çalıştırma özelliği de sunuluyor.
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İLERİ TEKNOLOJİ
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DS PILOT

DS CONNECTED PILOT:
YA R D I M C I P İ L O T U N U Z İ L E TA N I Ş I N

Otonom sürüşe bir adım daha yaklaşan DS CONNECTED PILOT, istediğiniz her an otomobilin
kontrolünü geri almanıza olanak tanıyor. Yenilikçi sistem öndeki aracı takip ederek aracın
hızını ve takip mesafesini ayarlıyor. Sistem aynı zamanda direksiyonu kontrol ederek DS
7 CROSSBACK’in şeridinde kalmasını sağlıyor. 0 ile 180 km/sa arasında aktif olan sistem
aracı tamamen durdurabiliyor ve tekrar harekete geçirebiliyor. Sistem sıkışık trafikteki
sürüşlerde veya otoyollarda daha güvenli ve daha az stresli bir sürüşe imkan veriyor.

DS PARK PILOT:
PA R K E T M E Y İ KO L AY L A Ş T I R I R

Bu yeni sürüş yardım sistemi, sürücü direksiyon simidine veya pedallara dokunmadan
DS 7 CROSSBACK’in kendi kendine kaldırıma paralel veya yola dik bir boşluğa park
etmesini sağlıyor. DS PARK PILOT, 29 km/sa hıza kadar seyirlerde DS 7 CROSSBACK’in
sığabileceği park alanlarını tarayabiliyor.
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DS SAFETY

DS NIGHT VISION:
K A R A N L I K TA G Ö R M E K

Gece daha iyi görmenize yardımcı olan DS NIGHT VISION,
yolun ilerisini daha net görmenizi ve olası bir tehlikeyi daha
erken fark etmenizi sağlıyor. Ön ızgaraya entegre edilen
gece görüş kamerası yoldaki yaya ve hayvanları 100 metreye
kadar mesafeden tespit edebiliyor.
Dijital gösterge ekranında gösterilen yolda olası tehlikeler
sarı renk ile vurgulanırken, söz konusu tehlike yaklaştığında
kırmızıya dönüşüyor. Bunların ne kadar yakın olduklarına
bağlı olarak sesli uyarı da yapılıyor. Bu yardımcı,
tehlikeleri önceden belirlemenize ve zamanında reaksiyon
göstermenize imkan tanıyor.

Görsel temsilidir

D S D R I V E R AT T E N T I O N M O N I T O R I N G :
O D A K L A N M AYA D E VA M E D İ N

DS 7 CROSSBACK, sürücünün konsantrasyon zayıflığını tespit
edebilen DS DRIVER ATTENTION MONITORING teknolojisiyle
donatılabiliyor. Ön camın üst kısmındaki bir kamera ile birlikte
çalışan ve direksiyon simidinin üzerinde konumlandırılan
kızılötesi kamera; gözler, göz kapakları ve boyun hareketleri
olmak üzere üç noktayı gözlemleyerek sürücünün dikkat
dağınıklığını veya yorgunluğunu tespit ediyor. Sistem, ayrıca
aracın yol çizgilerine olan hareketlerini de değerlendiriyor
ve böylece direksiyon hareketlerinden sürücünün hareket ve
davranışlarını tespit ediyor.
DS DRIVER ATTENTION MONITORING bütün bu faktörlerden
birinde bir anormallik tespit etmesi halinde, ister gece olsun
isterse de gündüz, sürücüyü sesli olarak ve merkezi ekrandaki
bir uyarı ile görsel olarak uyarıyor.
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DS SAFETY

DS ACTIVE LED VISION

DS ACTIVE LED VISION, tasarım ve işlevin bir kombinasyonunu oluşturuyor. Her bir farda üç
adet döner LED modülü ve bir adet ana LED projektör yer alıyor. Bunlar, direksiyon simidinin
açısına, otomobilin hızına ve hava koşullarına bağlı olarak bir yandan diğerine ve hatta
yukarıdan aşağıya doğru hareket ediyor. Bu, görmeniz gereken alanı daha etkin aydınlatmak
üzere ışık kümesinin genişlemesi, ışık yoğunluğunun arttırılması veya azaltılması anlamına
geliyor.
DS 7 CROSSBACK’te sunulan aydınlatma
modları:
ǈ µ+.Ĕ8 ĔñĔƦ Aydınlatma alanının genişliği
yolun
yan
tarafıntaki
tehlikeleri
görebilmeniz için arttırılıyor.
ǈ '8'?52;Ʀ50 km/sa ve üzerindeki hızlarda
aktif hale gelen bu mod doğrudan sürüş
istikametini aydınlatmaya odaklanırken
(kara yolları için en uygun), sürüş
istikametinde net bir görüş alanı sunuyor,
ancak olası tehlikeleri aydınlatmak
için yolun iki yanını da etkin bir şekilde
aydınlatıyor.
ǈ :5?52Ʀ110 km/sa ve üzerindeki hızlarda
aydınlatma modüllerinin parlaklığı daha
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da yoğunlaşıyor. Farlar, aydınlatma
menzilini artırmak için hafifçe yukarı
kaldırılıyor.
ǈ 2;39;@
.'<'
15Ń;22'8IƦ
Cam
sileceklerinin çalıştığı durumlarda, yol
çizgilerini daha rahat görmenize yardımcı
olmak için aydınlatma modüllerinin gücü
artarken, ana projektör yoldaki ıslak
yüzeyin gözdeki kamaşma riskini ortadan
kaldırmak için yoğunluğunu azaltıyor.
ǈ @;4 ,'8Ʀ Bu aydınlatma modu otomatik
uzun far fonksiyonunun aktif olduğu
her an etkinleştirilebiliyor. Farın gücü ve
menzili yolun uzunluğunu ve genişliğini
aydınlatmak için maksimuma ayarlanıyor.

HİPNOTİZE
EDİCİ
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DS SAFETY

AKTİF GÜVENLİK FRENİ

A K T İ F Ş E R İ T TA K İ P YA R D I M C I S I

Bir çarpışmayı önlemek veya şiddetini azaltmak üzere tasarlanan
sistem 5 km/sa hızın üzerinde otomatik olarak çalışmaya başlıyor.
Donanıma göre radar* tarafından da desteklenebilen ön cama
monte edilmiş kamera, sürüş istikametinde tehlikeli yakınlıkta
bir nesne algılaması halinde sürücünün fren pedalına basmasına
gerek kalmadan DS 7 CROSSBACK’i yavaşlatıyor veya tamamen
durduruyor.

AKTİF ŞERİT TAKİP YARDIMCISI özelliği aracın yol şeridinin
dışına çıktığını tespit ediyor ve DS 7 CROSSBACK’i
tekrar ait olduğu şeride geri döndürüyor. Sistem aracın
kontrolsüz veya istem dışı bir şekilde şerit dışına
çıktığını tespit ettiğinde yumuşak bir şekilde direksiyona
müdahale ederek aracın içinde bulunduğu şeridin dışına
çıkmasını önlüyor. Bu esnada sizi uyarmak üzere gösterge
panelinde bir ışık beliriyor.

DS CONNECTED CAM
Şerit Takip Uyarısı
Ayna gövdesine entegre edilen kamera size yolculuk esnasında
fotoğraf çekme ve görüntü kaydetme imkanı tanıyor. WiFi
bağlantısı sayesinde kamera ile kaydedilen veri akıllı telefona
aktarılabiliyor. DS ConnectedCAM kaza öncesinde de otomatik
video kaydı yapabiliyor.

Sinyal vermeden diğer
şeride geçiş yapıldığında
sürücüyü uyarıyor.

A K T İ F KÖ R N O K TA YA R D I M C I S I
Kör noktada bir başka araç olması halinde sistem sizi
uyarıyor. Uyarı ilgili taraftaki dış dikiz aynasında yanıp
sönen ışık ile iletiliyor. Sistem, gerekirse DS 7 CROSSBACK’in
tehlikeye girmesini önlüyor.

360 DERECE GÖRÜŞE SAHİP
PA R K YA R D I M K A M E R A S I
Aracı geri vitese taktığınızda devreye giren geri görüş
kamerası size aracın arkasında olup biteni gösteriyor ve DS
7 CROSSBACK’in kuşbakışı görünümü yansıtıyor.
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* DS CONNECTED PILOT radarı.

DS LOUNGE

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION*:
21 YY’DA DS SÜSPANSİYONU

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION sürüş boyunca yolu analiz ederek sistemi otomatik olarak
ayarlarken, böylece DS 7 CROSSBACK yol yüzeyindeki kusurları kabin içine yansıtmadan
kolaylıkla ortadan kaldırabiliyor.
Ön ve arka akslara elektronik olarak bağlanan bu yenilikçi teknoloji, ön camın arkasına
yerleştirilmiş olan bir kamera ile çalışıyor. Sistem, DS 7 CROSSBACK’in hız, direksiyon
açısı ve frenleme gibi hareketlerine ait verileri ölçmek için dört adet yükseklik sensörü
ve üç adet ivmeölçer ile birlikte çalışıyor.
Veriler, bağımsız olarak her tekerleği yöneten bir elektronik kontrol ünitesine gerçek
zamanlı olarak iletiliyor.
Kontrol ünitesi bu veriler doğrultusunda süspansiyonu sürekli olarak daha sert veya
yumuşak olacak şekilde ayarlıyor.
DS ACTIVE SCAN SUSPENSION sürüş esnasında konforu artırmak ve benzersiz bir sürüş
deneyimi sunmak için son derece hızlı reaksiyon gösteriyor ve çok hassas çalışıyor.
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DS LOUNGE

DS SENSORIAL DRIVE
DS 7 CROSSBACK, kişiselleştirme yoluyla kendinizi ifade etmenizi
sağlıyor. DS SENSORIAL DRIVE, Cashmere ve Titanium olmak üzere
duyulara hitap eden benzersiz iki seçenek sunuyor. Donanıma göre
kapı iç tutamaklarında sekiz farklı renk seçeneğiyle PolyAmbient
aydınlatma yer alabiliyor: kristal beyazı, safir mavisi, kuvars grisi,
kehribar turuncusu, parlak kırmızı, koyu kırmızı, opal yeşili ve spinel
moru.

SAF SES

Araç içi ses sistemi konusunda, Fransa’nın lider
profesyonel ev ve araç ses sistemi geliştiricisi
FOCAL® ile işbirliği yaptık. Ürün gamının tepe
noktasını oluşturan FOCAL Electra® Hifi ses
sistemi mükemmel bir ses deneyimi sunmak üzere
kabin içinde çok dikkatlice konumlandırılmış 14
adet yüksek kaliteli hoparlörden oluşuyor.

DİNAMİK DİNGİNLİK
Konfor, DS 7 CROSSBACK’in kabinine adım atar atmaz kendini
hissettiriyor. Mühendislerimiz, geniş ve konforlu koltukları tasarlarken
yüksek yoğunluklu dolgu malzemesi seçtiler. Söz konusu seçim tam bir
rahatlık hissi ve uzun süreli vücut desteği sunuyor. Teknoloji rolünü,
ısıtma, havalandırma ve beş masaj özelliğine sahip beş modu bulunan ön
koltuklarda önemli bir rol üstleniyor. Ön koltuklarda sunulan çok nokta
masaj özelliği ile sürücü ve ön yolcu rahatlayabiliyor. Sürücü ve ön yolcu
koltuğu merkezi ekran üzerinden bağımsız olarak ayarlanabiliyor.
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SÜRÜŞ

KEYFİ
DİNAMİK MOTORLAR

DS 7 CROSSBACK son derece dinamik benzinli veya dizel motor seçenekleriyle sunuluyor. Güçlü
ve yüksek verimlilik seviyesine sahip bu motorlar en güncel egzoz emisyon standartlarını
yerine getirirken yüksek tork üretimi ile dikkat çekiyor. Yeni sekiz kademeli tam otomatik
şanzımanımızın da katkısıyla motorlar akıcı ve gaz emirlerine daha çabuk cevap veren bir
sürüş sunuyor. PureTech benzinli motorda sunulan 200 bar yüksek basınçlı enjektörler veya
PureTech ve BlueHDi motorlarda sunulan start&stop özelliği gibi teknolojiler yakıt tüketimini
ve CO2 emisyon salınımını düşürmeye yardımcı oluyor.
Motorl
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E -T E N S E 4 X 4
HYBRID BY DS

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, şarj edilebilir hibrit teknolojisi sunarak yüksek teknolojideki
bilgi birikimini gözler önüne seriyor. Bunun sonucu olarak: 300 beygir gücü, dört tekerlekten
çekiş, sekiz ileri otomatik şanzıman, 68 km tamamen elektrikli sürüş menzili*. Üstelik DS 7
CROSSBACK E-TENSE 4x4’ün bataryası, özel 32 A akımına sahip 7,4 kW gücündeki şarj cihazıyla
sadece 1 saat 45 dakikada ya da 8 A standart topraklı priz bağlantısıyla 8 saatte tamamen
dolar. Tüm bunlara ek olarak, ustaca zeminin altına entegre edilen batarya sayesinde bagaj
hacmi ve iç mekandaki ferahlık korunmuştur. DS 7 CROSSBACK’i bu kadar başarılı kılan tüm
teknolojiler E-TENSE 4x4 versiyonunda mevcuttur: DS CONNECTED PILOT, DS NIGHT VISION, DS
ACTIVE SCAN SUSPENSION ve DS DRIVER ATTENTION MONITORING.
*Yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri, yeni düzenleme olan Dünya Uyumlulaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü
WLTP’ye (AB 2017/948 Refülasyonu) göre belirlenmiştir ve elde edilen değerler, diğer araçlar ile kıyaslanabilirliği
sağlamak bakımandan, NECD’ye çevrilmiştir.
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DS 7 CROSSBACK PERFORMANCE Line, Platin Grisi

TERZİ
USULÜ
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RENKLER
Kutup Beyazı (O)

Kümülüs Grisi (M)

Platin Grisi (M)

Andradit Kahvesi (P)

Perla Nera Siyahı (P)

Beyaz İnci (P)

Mutlak Kırmızı (P)

Mürekkep Mavisi (P)

Bakır Turuncu (P)

Kristal Grisi (P)

DS Inspiration
p
PERFORMANCE Line versiyonunda
y
şu
ş renkler mevcuttur: Kutup
p Beyazı,
y
Beyaz İnci, Kristal Grisi, Kümülüs Grisi, Platin Grisi, Perla Nera Siyahı ve Mutlak Kırmızı.
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(F): Opak; (M): Metalik; (P): Sedefli
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Saat kayışı tasarımlı Bazalt Siyahı Nappa Deri

DÖŞEMELER

60

Bazalt Siyahı ve
Bronz Perruzzi Kumaş

PERFORMANCE Line
Bazalt Siyahı Alcantara®

Bazalt Siyahı
Deri

Kristal Grisi
Deri

Saat kayışı tasarımlı
Alezan Kahvesi Nappa Deri

Saat kayışı tasarımlı
Bazalt Siyahı Nappa Deri
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20 inç ‘TOKYO’ Alaşım Jantlar

18 inç ‘BUENOS AIRES’
alaşım jantlar

18 inç ‘GENEVE’
alaşım jantlar*

19 inç ‘ROMA’
alaşım jantlar

19 inç ‘BEIJING’
alaşım jantlar**

19 inç ‘LONDON’
alaşım jantlar

20 inç ‘TOKYO’
alaşım jantlar

19 inç ‘ROMA’
alaşım jantlar*

JANTLAR
62

* Sadece Advanced Traction Control ile sunuluyor.
** Sadece PERFORMANCE Line ile sunuluyor.
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-1Tavan rayları ve bisiklet taşıyıcı
-2Multimedya kiti

1
2
3

-3Araç örtüsü

BAŞLICA

AKSESUARLAR

-4Çeki demiri

Özel olarak geliştirmiş olduğumuz aksesuarlarımız yıllar
süren uzmanlık ve deneyime dayanıyor. Otomobillerimizi
tamamlamak için son derece kaliteli geniş bir aksesuar yelpazesi
sunuyoruz. Mühendislerimiz tarafından test edilip onaylanan aksesuarlar, markamızın zorlu dayanım kriterlerine uygundur.
Bizim seçimimiz:
-Tavan rayları ve bisiklet taşıyıcı
-Multimedya kiti
-Araç örtüsü
-Çeki demiri
Resmi DS aksesuarlarımızın hayatı nasıl kolaylaştırabileceğini öğrenmek için
aksesuar broşürü isteyin.
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ONLY YOU HİZMETLERİ
MyDS UYGULAMASI – ÇOK ÖZEL HİZMETLERE BAĞLANIN
Oldukça geniş kapsamlı Only You hizmetlerine erişim sağlayan MyDS Uygulaması, aynı zamanda DS’iniz ile bağlı kalmanızı sağlar. Güncel her DS ile
uyumlu olan MyDS Uygulaması, her yolculuktan önce, sırasında ve sonrasında yanınızda bir asistan gibidir (1).

DS ASSISTANCE – İÇİNİZ RAHAT OLSUN
ARIZA VEYA KAZA DURUMUNDA 7/24 ULAŞILABİLİR.
İçiniz rahat otomobilinizi sürebilirsiniz. Her an DS’inize bağlı kalmanızı sağlayarak hayatınızı kolaylaştırıyoruz. DS YOL YARDIM 7/24 ile sadece kaza
veya arıza anında değil aynı zamanda kayıp anahtar veya yanlış yakıt dolumu gibi durumlarda da yardımcı oluyoruz. MyDS Uygulaması’na giriş yapmak
veya 0850 399 3737(2) numaralı telefonu aramak.

DS VALET - YOLCULUKLARINIZ VALE SAYESİNDE DAHA KOLAY
Zaman sahip olduğunuz en değerli şey olduğundan, DS sizin için DS VALET deneyimini yarattı. Servislerimizden randevu alırken veya DS otomobilinizi
satın alırken, bu benzersiz hizmet, yolculuklarınızı kolaylaştırmak için size kişisel şoför temin eder.

DS CLUB PRIVILÈGE - BENZERSİZ DENEYİMLERE AYRICALIKLI ERİŞİM
Bir DS otomobil kullanarak, Fransız tarzı mükemmellik ve seçkinliği tercih ettiniz. DS, size unutulmaz bir deneyim sunmak için, DS CLUB PRIVILÈGE’i
kurdu. Bir telefonla ulaşabileceğiniz bu ayrıcalıklar dünyası, isteklerinizi tüm dikkatlerin odağına yerleştirecek.
BENZERSİZ ETKİNLİKLERİ DS AYRICALIĞI İLE KEŞFEDİN VE ÖZEL AVANTAJLARDAN YARARLANIN: Özel etkinlikler, sergi açılışları, en gözde etkinlikleri ön
sıradan izleme ayrıcalığı...

* Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Mobil cihaz ücretlendirmesi GSM operatörüne göre değişkenlik gösterebilir.

BENZERSİZ
DS DENEYİMİ için

+90 216 228 3737
MyDS UYGULAMASI
TEL

(1)
(2)

Uyumlu akıllı cihaz, internet bağlantısı ve navigasyon sistemi gerektirir. Veri ücretleri oluşabilir.
Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Mobil cihaz ücretlendirmesi GSM operatörüne göre değişkenlik gösterebilir.

Sizden esinlenen ve sizin için tasarlanan Only You programı, bir DS sahibi olmayı özgün kılar.
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MOTORLAR
DS 7 CROSSBACK

Maks. Güç Maks. Tork
(BG/d/d)
(Nm/d/d)

0-100
'19Ƥ I@
km/sa
(km/sa)
.I@2'43'ƭ9Ʈ

Benzinli
PureTech 225 Otomatik

225/5.500

300/1.900

234

8,2

'1I:Ō1+:/3/ƭ2Ƴǭǫǫ13ƥ ǎƮ

(g/km CO2)
'2I4I3IƮ

Şehir içi

Şehir dışı

Karma
Koşullarda

Karma
Koşullarda

6,6 - 6,7

4,8 - 5,0

5,5 - 5,6

130

Dizel

BLUEHDI TEKNOLOJİSİ

BlueHDi 130 Otomatik

130/3.750

300/1.750

195

10,7

Şarj Edilebilen Hibrit
E-TENSE 4x4

300/6.000

520**

4,1 - 4,2

3,6 - 3,8

106

'1I:Ō1+:/3/ƭ2Ƴǭǫǫ13ƥ ǎ
ĉI82I12I(/2+Ń/1Ʈ

(g/km CO2
'2I4I3I
ĉI82I12I/2+Ń/1Ʈ

1,5

34

235

5,9

3,8 - 3,9

*Yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerleri, yeni düzenleme olan Dünya Uyumlulaştırılmış Hafif Araç Test Prosedürü WLTP’ye (AB 2017/948 Regülasyonu) göre belirlenmiştir
ve elde edilen değerler, diğer araçlar ile kıyaslanabilirliği sağlamak bakımından, NEDC’ye çevrilmiştir.
** Toplam sistem torku olan 520Nm, elektrik motorları ve benzinli motorun çeşitli çalışma kombinasyonlarında elde edilebilmektedir.

BOYUTLAR

BlueHDi dizel motor teknolojisi, DS ürün gamının tamamında karşı karşıya kalacağınız teknik
yenilikleri, mükemmel mühendisliği ve etkileyici performansı gözler önüne seriyor. BlueHDi
dizel motor heyecan uyandıran bir sürüş deneyimi, üstün yakıt ekonomisi ve minimum CO2
emisyon salınımı sunmak için tasarlandı.
Tüketim ve emisyonları azaltan BlueHDi motorlar, Euro 6 normlarını yerine getiriyor.
Nasıl çalışıyor:
ǈ 2;+ /35:582'8ƥ+-@5@-'@2'8I4I'8I4*I83'1<+>-/(/1/82+:/)/2+8/'@'2:3'1/ñ/4+ñ/)/
Katalitik Redüksiyon (SCR) işleminden yararlanıyor. NOx (azot oksit) parçacıkları AdBlue®
adındaki katkı maddesi ile kimyasal reaksiyona girerek su buharı ve azot (zararsız gaz)
haline dönüşüyor.

DS GARANTİSİ
Her DS, 2 yıl garanti, ayrıca 12 yıl pas** garantisi ve 3 yıl boya garantisi ile satışa sunulmaktadır. Detaylı bilgiler için otomobiliniz ile birlikte verilen
garanti ve bakım kitapçığını inceleyebilirsiniz.
* 2 yıl sınırsız garanti.
** İç veya dış olmak üzere karoser ve gövde altı dahil tüm paslanmalara karşı.

1625

764
925

2738
4573

910

1621

1906

2098

1891

1598
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DS KOLEKSİYONUNUN
TAMAMINI KEŞFEDİN

NOT: Görüntüler ve teknik özellikler belirtilen donanım seviyesine ve opsiyonlara bağlı değişiklik göstermektedir.
Görseller yalnızca örnek amaçlıdır. Türkiye şartlarına özel güncel ayrıntılar için en yakın DS Store’dan bilgi alın. Broşürde
yer alan bilgi ve ayrıntılar, broşürün hazırlandığı Nisan 2020 tarihinde sağlanan verilere uygun olarak düzenlenmiştir.
Bununla birlikte şirket, modellerin temel özelliklerini koruyarak, detay değişiklikleri, donanım ve aksesuarları değiştirme
hakkını saklı tutar. Broşürün güncel olmasını sağlamak için her türlü özen gösterilmiş olup yanlış anlaşılmalardan
kaçınmak için yetkili satıcınıza danışınız. DS ürünleri ve teklifler hakkında ayrıntılı bilgi almak için kurumsal DS web
sitesi www.DSautomobiles.com.tr adresine başvurunuz.
Nisan 2020 – Basım Yeri: Türkiye
Tasarım ve Prodüksiyon : Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS) - Fotoğraflar : William Crozes, Jérôme Lejeune, Laurent Nivalle,
Christophe Jacquemet.
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D S a u t o m o b i l e s . c o m . t r

