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DS 9 PRIJSLIJST België / Modeljaar B1

pk kw PK BTW excl. BTW incl.

E-TENSE 250 26 - 27 250(1) 147(2) + 81(3) 9 46.272,73 55.990

E-TENSE 360 4x4 41 360(1) 147(2) + 81+83(3) 9 53.710,74 64.990

E-TENSE 250 26 - 27 250
(1)

147
(2) 

+ 81
(3) 9 49.578,51 59.990

E-TENSE 360 4x4 41 360
(1) 

147
(2)

 + 81+83
(3) 9 57.016,53 68.990

(1) Maximaal cumulatief vermogen    (2) Thermische vermogen    (3) Elektrische vermogen    *NB Niet Bekend

PERFORMANCE Line +
Plug-in Hybrid

RIVOLI +
Plug-in Hybrid

1SXC A4 K RI 2 B0 9P B1

1SXC A4 S RI 2 B0 9P B1

1SXC A4 K RI A B0 A0 B1

1SXC A4 S RI A B0 A0 B1

PRIJS €
VERSIE CODE

CO2 UITSTOOT
(G/KM) WLTP

 VERMOGEN



DS 9 E-TENSE

DS 9 E-TENSE : PLUG-IN HYBRID 250pk / 360pk 4x4

De E-TENSE motorisaties brengen volgende uitrustingen met zich mee:

 - Oplader van 7,4 kW om de batterij sneller op te laden.

 - Laadkabel Mode 2 (1,8kW - 8A) (voor normale stekker) geleverd met het voertuig.

 - Versnellingspookknop met het "E-TENSE"-embleem in reliëfdruk en regeneratieve remfunctie voor een

    regeneratieve remfunctie voor een betere energierecuperatie tijdens het afremmen.

 - Voorverwarmen van het voertuig vanaf een smartphone of vanaf het 12” aanraakscherm.

 - LED die het gebruik van het voertuig in 100% elektrische modus aangeeft.

 - Specifiek E-TENSE-menu op het 12” aanraakscherm om de energieprestaties te optimaliseren, maar

   ook om energie te besparen via de E-Save-functie.

 - Radiator met het E-TENSE-embleem.

 - E-TENSE-signatuur op de achterklep.

 - Kofferbodem met ingebouwde opbergruimte voor de laadkabel.

 - Oplaadklep aan de linkerkant.

De E-TENSE 250 motor bestaat uit een 200 pk benzinemotor gekoppeld aan een elektromotor die samen een vermogen 
van 250 pk ontwikkelen, een geëlektrifieerde achttraps automatische versnellingsbak en een compacte lithium-
ionbatterij met een capaciteit van 15,6 kW. 

De E-TENSE 360 4x4 motor bestaat uit een 200 pk benzinemotor gekoppeld aan twee elektromotoren die samen een 
vermogen van 360 pk ontwikkelen, een geëlektrifieerde achttraps automatische versnellingsbak en een compacte 
lithium-ionbatterij met een capaciteit van 11,9 kW. 

Deze motoren bieden opmerkelijke prestaties aan, zowel dynamisch als energetisch.
Er zijn vier gebruiksmodi beschikbaar: 100% elektrisch voor de stilte, Hybride voor lange afstanden zonder op te laden, 
Comfort om van de DS ACTIVE SCAN SUSPENSION-technologie (optioneel afhankelijk van de versie) te genieten en 
Sport voor dynamisch rijden. De batterij wordt opgeladen met de energie die gerecupereerd wordt tijdens het 
vertragen, of tijdens het rijden via de verbrandingsmotor. 

Bij een 100% elektrisch gebruik, biedt de batterij een bereik van maximaal 61km in WLTP aan.



Veiligheid en dynamische systemen Stoelen en bekleding

6 airbags (frontaal bestuurder en passagier / gordijnairbags voor en achter / lateraal vooraan) Hoogwaardige elektrisch verstelbare en verwarmbare voorzetels

ABS, noodremhulp en elektronische remkrachtverdeler Voorzetels met 4-voudig verstelbare pneumatische lendensteun

Dynamische stabiliteitsregeling (ESP) met antislipregeling (ASR) Bestuurderszetel met geheugen voor rijpositie

Hill Start Assist Stuurwiel verstelbaar in hoogte en diepte

Driver Attention Alert Zwart Alcantara® interieur

Aanhangerstabiliteitscontrole - Stuurwiel in geperforeerd leder met lederen airbagafdekking en sierstiksels in Karmijn en Goud

Vooruitrusting voor trekhaak - Zetels in Zwart nerfleder en Alcantara® met sierstiksels in Karmijn en Goud

Waarschuwing voor dreigende zijdelingse botsingen tijdens parkeermanoeuvres - Dashboard, middenconsole en deurpanelen in Alcantara®

Achteruitrijcamera met parkeersensoren voor- en achteraan - DS PERFORMANCE Line-badge op het dashboard in geguillocheerd aluminium     

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (standaard op E-TENSE 4x4 360) - Deurdrempels met DS PERFORMANCE Line Monogram

Bandendrukcontrolesysteem - B.R.M. R180 Horloge

Automatische ruitenwissers vooraan - Matzwarte rails voor de middenconsole met guilloche-afwerking

Elektrische parkeerrem - PERFORMANCE Line-voetmatten voor- en achteraan

Bandenreparatiekit Centrale armsteun voor en achter

Elektrische ruiten voor- en achteraan In twee delen (2/3 - 1/3) moduleerbare achterbank met skiluik

Opening en sluiting van de ramen vanop afstand ISOFIX-bevestigingen (passagierszetel vooraan en 2 buitenste plaatsen achteraan)

PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START Infotainment en telematica

Getinte en geluidswerende voorruit Digitaal dashbord 12"

Cruise control & snelheidsbegrenzer Boordcomputer

Rijmoduskeuzeschakelaar 3D Navigatiesysteem met 12'' -aanraakscherm en Kristal knoop :

Verklikker en geluidssignaal bij niet-vastgeklikte veiligheidsgordels - Toushscreen 12''

Extended Safety Pack - 3D Geconnecteerd Navigatiesysteem

- Actieve rijstrookassistent - Spraakherkenning

- Waakzaamheidsassistent met camera voor de bestuurder - 8 luidsprekers

- Dodehoekbewaking - 1 USB data-aansluiting voorin + 2 USB-aansluitingen achterin

- Uitgebreide verkeersbordenherkenning - Bluetooth®

- Automatische noodremhulp tot 140 km/u - MirrorScreen (Apple CarPlay™ en AndroidAuto®)

Interieur - DAB+ digitale radio

Gekoeld handschoenkastje - SOS & Assistance

Actievekoolfilter - SpeedCam (Gevarenzones)

Automatische airconditioning bi-zone Exterieur

Airconditioning met verluchtingsroosters op de achterste plaatsen DS ACTIVE LED VISION

Full LED binnenruimte Lighting Automatische koplampverlichting

12V-aansluiting Automatische grootlichtomschakeling

Gevoerde stoffen zonneklep met ledverlichting Led-dagrijlichten

Electrochroom binnenspiegel zonder kader 3D-achterlichten met led-technologie en dynamische richtingaanwijzers

Aluminium pedalen en voetsteun Welkomstverlichting bij het openen van de wagen

Deurdrempels vooraan met DS-logo met led-achtergrondverlichting en aluminium achterkant Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Aluvelgen Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels met kantelfunctie in achteruitversnelling

19'' Aluvelgen MONACO Buitenspiegelkappen in Perla Nera Zwart

20'' Aluvelgen MUNICH (enkel op E-TENSE 4x4 360) Basis van de buitenspiegels in koetswerkkleur

Specifieke E-TENSE-eigenschappen Vlak aansluitende deurgrepen in koetswerkkleur

Preconditioning van het interieur DS CORNETS

Eenfasige Mode 2-kabel van 1,8 kW (8A) Verchroomde DS Wings en koffersierlijst

Geïntegreerde lader van 7,4kW Glanzend zwart radiatorrooste

Sierlijst met "Clous de Paris"-afwerking

Dubbele uitlaatpijp in chroom

Perla Nera Zwart Dak

Gelaagde zijruiten vooraan en donkergetinte en gelaagde ruiten achteraan

Radioantenne geïntegreerd in de achterruit

Remklauwen vooraan DS PERFORMANCE (enkel op E-TENSE 4x4 360)

DS 9 - PERFORMANCE Line +
STANDAARD UITRUSTING 



Veiligheid en dynamische systemen Stoelen en bekleding

6 airbags (frontaal bestuurder en passagier / gordijnairbags voor en achter / lateraal vooraan) Hoogwaardige elektrische voorzetels

ABS, noodremhulp en elektronische remkrachtverdeler Verwarmde en geventileerde massagezetels vooran

Dynamische stabiliteitsregeling (ESP) met antislipregeling (ASR) Voorzetels met 4-voudig verstelbare pneumatische lendensteun

Hill Start Assist Bestuurderszetel met geheugen voor rijpositie

Driver Attention Alert Stuurwiel verstelbaar in hoogte en diepte

Aanhangerstabiliteitscontrole Basalte Zwart lederen interieur

Vooruitrusting voor trekhaak - Lederen stuurwiel met lederen airbagafdekking in Basalte Zwart

Waarschuwing voor dreigende zijdelingse botsingen tijdens parkeermanoeuvres - Zetels in nerfleder in Basalte Zwart

Achteruitrijcamera 360° Vision met parkeersensoren voor- en achteraan - Dashboard, middenconsole en deurpanelen in nappaleder in Basalte Zwart

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION - RIVOLI-badge op het dashboard in geguillocheerd aluminium     

Bandendrukcontrolesysteem - B.R.M. R180 Horloge

Automatische ruitenwissers vooraan - Binnenruimte PolyAmbient Lighting met ambiance-selector uit 8 kleuren

Elektrische parkeerrem - Rails van de middenconsole in geguillocheerd aluminium

Bandenreparatiekit - Voetmatten voor- en achteraan

Elektrische ruiten voor- en achteraan Centrale armsteun in nerfleder voor- en achteraan in Basalte Zwart

Opening en sluiting van de ramen vanop afstand In twee delen (2/3 - 1/3) moduleerbare achterbank met skiluik

PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START ISOFIX-bevestigingen (passagierszetel vooraan en 2 buitenste plaatsen achteraan)

Getinte en geluidswerende voorruit Infotainment en telematica

Cruise control & snelheidsbegrenzer Digitaal dashbord 12"

Rijmoduskeuzeschakelaar Boordcomputer

Verklikker en geluidssignaal bij niet-vastgeklikte veiligheidsgordels Inductielader voor smartphones

Extended Safety Pack met DS DRIVE ASSIST 3D Navigatiesysteem met 12'' -aanraakscherm en Kristal knoop :

- Actieve rijstrookassistent - Toushscreen 12''

- Waakzaamheidsassistent met camera voor de bestuurder - 3D Geconnecteerd Navigatiesysteem

- Dodehoekbewaking - Spraakherkenning

- Uitgebreide verkeersbordenherkenning - 8 luidsprekers

- Automatische noodremhulp tot 140 km/u - 1 USB data-aansluiting voorin + 2 USB-aansluitingen achterin

- DS DRIVE ASSIST - Bluetooth®

Interieur - MirrorScreen (Apple CarPlay™ en AndroidAuto®)

Gekoeld handschoenkastje - DAB+ digitale radio

Actieve koolstoffilter - SOS & Assistance

Automatische airconditioning bi-zone - SpeedCam (Gevarenzones)

Airconditioning met verluchtingsroosters op de achterste plaatsen Exterieur

Full LED binnenruimte Lighting DS ACTIVE LED VISION

12V-aansluiting Automatische koplampverlichting

Gevoerde stoffen zonneklep met ledverlichting Automatische grootlichtomschakeling

Electrochroom binnenspiegel zonder kader Led-dagrijlichten

Aluminium pedalen en voetsteun 3D-achterlichten met led-technologie en dynamische richtingaanwijzers

Deurdrempels vooraan met DS-logo met led-achtergrondverlichting en aluminium achterkant Welkomstverlichting bij het openen van de wagen

Aluvelgen Elektrisch inklapbare en electrochrome buitenspiegels

19'' Aluvelgen VERSAILLES Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels met kantelfunctie in achteruitversnelling

20'' Aluvelgen MUNICH (enkel op E-TENSE 4x4 360) Buitenspiegelkappen in Perla Nera Zwart

Specifieke E-TENSE-eigenschappen Basis van de buitenspiegels in koetswerkkleur

Preconditioning van het interieur Vlak aansluitende deurgrepen in koetswerkkleur

Eenfasige Mode 2-kabel van 1,8 kW (8A) DS CORNETS

Geïntegreerde lader van 7,4kW Verchroomde DS Wings en koffersierlijst

Glanzend zwart radiatorrooste

Sierlijst met "Clous de Paris"-afwerking

Dubbele uitlaatpijp in chroom

Perla Nera Zwart Dak

Gelaagde zijruiten vooraan en donkergetinte en gelaagde ruiten achteraan

Radioantenne geïntegreerd in de achterruit

Remklauwen vooraan DS PERFORMANCE (enkel op E-TENSE 4x4 360)

DS 9 - RIVOLI +
STANDAARD UITRUSTING 



Zwart Alcantara® interieur

DS 9



Zwart Alcantara® interieur

DS 9



Basalte Zwart lederen interieur

DS 9



DS 9

OPERA interieur Art Basalte Zwart



OPERA interieur Rubis Rood

DS 9



OPERA interieur Rubis Rood

DS 9



DS 9 België / Modeljaar B1

BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl.

Zwart Alcantara® interieur
- Stuurwiel in geperforeerd leder met lederen airbagafdekking en sierstiksels in Karmijn en Goud
- Zetels in Zwart nerfleder en Alcantara® met sierstiksels in Karmijn en Goud
- Dashboard, middenconsole en deurpanelen in Alcantara®
- DS PERFORMANCE LINE-badge op het dashboard in geguillocheerd aluminium
- Deurdrempels met DS PERFORMANCE Line Monogram
- B.R.M. R180 Horloge
- Matzwarte rails voor de middenconsole met guilloche-afwerking
- PERFORMANCE Line-voetmatten voor- en achteraan
- Pack Comfortzetels achteraan
- Aluminium pedalen en voetsteun
- Deurdrempels vooraan met DS-logo met led-achtergrondverlichting en aluminium achterkant

56FV

Basalte Zwart lederen interieur
- Lederen stuurwiel met lederen airbagafdekking in Basalte Zwart
- Zetels in nerfleder in de kleur Basalte Zwart
- Dashboard, middenconsole en deurpanelen in nappaleder in Basalte Zwart
- RIVOLI-badge op het dashboard in geguillocheerd aluminium
- B.R.M. R180 Horloge
- PolyAmbient-sfeerverlichting voor het interieur met keuze uit acht mogelijke kleuren
- De rails van de middenconsole zijn uitgevoerd in geguillocheerd aluminium
- Voetmatten voor en achter
- Pack Comfortzetels achteraan
- Aluminium pedalen en voetsteun

57FO

Zetelpack DS LOUNGE
- Verwarmde en geventileerde massagezetels voor- en achteraan
- Hoogwaardige centrale armsteun achteraan
- Lounge-hoofdsteunen op de buitenste plaatsen achteraan

- Verder uitgebreide automatische airconditioning met twee zones
Schrapt de moduleerbare achterbank in twee delen (2/3-1/3) met skiluiken.
Inbegrepen in de OPERA interieur

AL02 1.818,18 € 2.200 €

OPERA Interieur Rubis Rood
- Lederen stuurwiel met lederen airbagafdekking in Rubis Rood
- Zetels in Nappa lederafwerking in Rubis Rood met ‘Bracelet’-afwerking en sierstiksels ‘Point Perle’
- Zetelpack DS LOUNGE
    - Verwarmde en geventileerde massagezetels voor- en achteraan
    - Hoogwaardige centrale armsteun achteraan 
    - Lounge-hoofdsteunen op de buitenste plaatsen achteraan
- Welkomstknop om de voorste passagierszetel vanaf de achterste plaatsen naar voren te schuiven
- Dashboard, middenconsole en deurpanelen in nappaleder in Rubis Rood
- OPERA-badge op het dashboard in geguillocheerd aluminium
- Hemelbekleding en hoedenplank in Alcantara®
- Gevulde zonneklep in Alcantara® met make-upspiegel en ledverlichting
- Lederen handgrepen vooraan en achteraan
- B.R.M. R180 Horloge
- PolyAmbient-sfeerverlichting voor het interieur met keuze uit acht mogelijke kleuren
- Open dak met gemotoriseerd zonnescherm
- De rails van de middenconsole zijn uitgevoerd in geguillocheerd aluminium
- Voetmatten voor en achter
- Aluminium pedalen en voetsteun
- Deurdrempels vooraan met DS-logo met led-achtergrondverlichting en aluminium achterkant
- Verder uitgebreide automatische airconditioning met twee zones
Schrapt de moduleerbare achterbank in twee delen (2/3-1/3) met skiluiken

4HFJ 4.132,23 € 5.000 €

OPERA Interieur Art Basalte Zwart
- Lederen stuurwiel met lederen airbagafdekking in Art Basalte Zwart
- Zetels in Nappa lederafwerking in Art Basalte Zwart met ‘Bracelet’-afwerking en sierstiksels ‘Point Perle’
- Zetelpack DS LOUNGE
    - Verwarmde en geventileerde massagezetels voor- en achteraan
    - Hoogwaardige centrale armsteun achteraan 
    - Lounge-hoofdsteunen op de buitenste plaatsen achteraan
- Welkomstknop om de voorste passagierszetel vanaf de achterste plaatsen naar voren te schuiven
- Dashboard, middenconsole en deurpanelen in nappaleder in Art Basalte Zwart
- OPERA-badge op het dashboard in geguillocheerd aluminium
- Hemelbekleding en hoedenplank in Alcantara®
- Gevulde zonneklep in Alcantara® met make-upspiegel en ledverlichting
- Lederen handgrepen vooraan en achteraan
- B.R.M. R180 Horloge
- PolyAmbient-sfeerverlichting voor het interieur met keuze uit acht mogelijke kleuren
- Open dak met gemotoriseerd zonnescherm
- De rails van de middenconsole zijn uitgevoerd in geguillocheerd aluminium
- Voetmatten voor en achter
- Aluminium pedalen en voetsteun
- Deurdrempels vooraan met DS-logo met led-achtergrondverlichting en aluminium achterkant
- Verder uitgebreide automatische airconditioning met twee zones
Schrapt de moduleerbare achterbank in twee delen (2/3-1/3) met skiluiken

4HFO 4.132,23 € 5.000 €

● : standaard uitrusting

●

●

INTERIEUR CODE

PERFORMANCE Line + RIVOLI +



DS 9

KOETSWERKKLEUR CODE BTW excl. BTW incl.

Parelmoer wit (P) M6N9 1.074,38 € 1.300 €

Cristal Pearl (M) M0PH 909,09 € 1.100 €

Platinium Grijs (M) M0VL 0,00 € 0 €

Perla Nera Zwart (M) M09V 909,09 € 1.100 €

Midnight Blauw (M) M0AP 909,09 € 1.100 €

België / Modeljaar B1

(M) : Metaalkleur - (P) : Parelmoerkleur



DS 9 België / Modeljaar B1

ALUVELGEN VISUAL CODE

19" Aluvengen MONACO ZHMQ

19" Aluvengen VERSAILLES ZHMP

20" Aluvengen MUNICH (2) ZHWX

PERFORMANCE Line + (1) RIVOLI + 

●

● : standaard uitrusting  (1) Karmijnrood wielcentrum op PERFORMANCE Line    (2) Met de E-TENSE 360 4x4 motor alleen

● ●

●



DS DRIVE ASSIST

• ADAPTIEVE SNELHEIDSREGELAAR MET STOP & GO-FUNCTIE

• RIJSTROOKASSISTENT

DS NIGHT VISION

DS DRIVER ATTENTION MONITORING

VERZONKEN DEURGREPEN en PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START

Dit systeem werkt samen met de infraroodcamera boven het stuurwiel, die voortdurend het 
gezicht van de bestuurder analyseert. Het activeert automatisch een geluidssignaal en een 
verklikker op het dashboard om de bestuurder te waarschuwen wanneer zijn aandacht 
verslapt en zo ongevallen te voorkomen.

DS 9 is standaard uitgerust met vlak aansluitende deurgrepen. De handgrepen worden 
ontplooid met behulp van de sleutel of automatisch bij het naderen van de auto wanneer 
deze is uitgerust met PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START. Zodra u de wagen nadert, 
komen de verzonken deurgrepen naar buiten en nodigen ze u uit om plaats te nemen aan 
het stuur van de DS 9. Wanneer u van de wagen wegwandelt, verzinken de deurgrepen 
automatisch weer in het koetswerk en wordt de auto vergrendeld. 

Om het zicht van de bestuurder in het donker te optimaliseren, verbetert een 
infraroodcamera in het radiatorrooster de zichtbaarheid in het donker (tot 300 meter) door 
voetgangers en dieren (van minimaal 50 centimeter) op de weg te detecteren tot op een 
afstand van 100 meter. Ze worden ook rechtstreeks weergegeven op het digitale 
instrumentenbord. Mobiele gevaren worden op het instrumentenbord onderstreept, eerst in 
het geel en dan in het rood naargelang het niveau van kritikaliteit.

DS 9

DE NIEUWE GENERATIE RIJHULPSYSTEMEN

Deze functie staat de bestuurder bij dankzij de Rijstrookassistent en de Adaptieve 
snelheidsregelaar met Stop & Go-functie en stelt hem op elk moment in staat om de 
controle over zijn wagen terug over te nemen. 

De wagen houdt automatisch de ingestelde snelheid aan en past deze aan om een veilige 
afstand ten opzichte van voorliggers te bewaren.

Met behulp van een camera die de wegmarkeringen detecteert, positioneert het systeem 
de auto in het midden van zijn rijstrook zonder er ooit van af te wijken en focust het op een 
van de lijnen op de weg.



• STADSVERLICHTING (TOWN BEAM)

• Meer gericht op gevaren langs de kant van de weg (voetgangers, kruispunten).

• Bereik: ongeveer 280 meter.

• Verlichtingsmodus actief zodra de wagen meer dan 3 seconden rijdt.

• VERLICHTING VOOR SECUNDAIRE WEGEN (COUNTRY BEAM)

• Verhoging van de lichtbundel.

• Gezichtsveld naar voren gericht, voldoende breed om de zijkanten van de weg te verlichten en 

   gevaren sneller op te merken.

• Bereik: ongeveer 330 meter.

• Verlichtingsmodus actief zodra de wagen langer dan 2 seconden meer dan 50 km/u rijdt.

• SNELWEGVERLICHTING (MOTORWAY BEAM)
• Lichtbundel gecreëerd door projectorlampen en modules.

• Bereik: ongeveer 370 meter.

• Verlichtingsmodus actief bij snelheden hoger dan 110 km/u.

• REGENVERLICHTING (ADVERSE WEATHER)

• Verlichtingsmodus geactiveerd zodra de ruitenwissers worden ingeschakeld, zodat de bestuurder 

de witte lijnen beter kan zien.

• Bereik: ongeveer 330 meter.

• AUTOMATISCHE GROOTLICHTEN (HIGH BEAM)
• Maximale lichtbundel in combinatie met de automatische omschakeling tussen groot- en dimlichten.

• Bereik: ongeveer 520 meter.

DS 9

D S   A C T I V E   L E D   V I S I O N

Dit nieuwe, uiterst performante systeem beschikt over lichtmodules die met het stuurwiel mee naar links of rechts draaien, en 
dat op basis van de snelheid en de weersomstandigheden. Door de verlichting voortdurend bij te regelen om een bredere of 
langere lichtbundel te verkrijgen, verhoogt het systeem het visuele comfort en de veiligheid van de bestuurder en zijn passagiers. 
Het systeem omvat vijf verlichtingsmodi :



DS PARK PILOT

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

HIFI SYSTEM FOCAL ELECTRA®

DS LOUNGE

Met deze nieuwe ondersteunende technologie kan de auto autonoom (zowel dwars als 
parallel) parkeren zonder dat het stuurwiel of de pedalen bediend moeten worden. De DS 
PARK PILOT detecteert ook een parkeerplaats die voldoende groot is voor de DS 9 door er 
gewoon voorbij te rijden, en dat tot 30 km/u.

Ophanging van de 21ste eeuw: DS 9 kan schermen met een revolutionaire actieve 
ophanging, aangestuurd door een camera. Zo passen de schokdempers hun werking 
voortdurend aan de oneffenheden in het wegdek aan. Zo genieten de inzittenden een 
uitzonderlijk comfortniveau.

Met het FOCAL Electra®-systeem werpt DS zich op als de referentie door de bestuurder een 
onuitgegeven klankervaring te bieden. Dit Franse topsysteem plaatst DS 9 aan de absolute 
top wat geïntegreerde hifisystemen betreft. Het FOCAL Electra®-systeem omvat veertien 
luidsprekers (waaronder een subwoofer) en een versterker met een gecumuleerd vermogen 
van 515 watt. Het is gepositioneerd en uitgedacht als een auditorium dat de inzittenden 
onderdompelt in een uitzonderlijke klankervaring.

DS 9



DS 9 OPTIES

Pack Easy Access :
- Handenvrije en gemotoriseerde achterklep
- Kofferopening vanop afstand

MO05  ○  ○ 413,22 500

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Standaard met de E-TENSE 360 4x4-motor

VU02  ○ ● 1074,38 1300

Alarm met supervergrendeling van de deuren en elektrisch kinderslot AB13  ○  ○ 454,55 550

Eenfasige Mode 3-kabel van 7,4 kW 7S02  ○  ○ 247,93 300

Zwarte DS Wings met glinsterende textuur
Alleen beschikbaar met de kleur Perla Nera Zwart 

GV07  ○ 371,90 450

Verder uitgebreide automatische airconditioning met twee zones :
- 3 aircostanden
- Bediening van de airconditioning achterin
- Actieve koolstoffilter met anti-allergenenfilter

HJ03  ○  ○ 247,93 300

Getinte, geluidswerende en verwarmde voorruit LW02  ○  ○ 247,93 300

Open dak met gemotoriseerd zonnescherm
Inbegrepen in de OPERA interieur

TC07  ○  ○ 991,74 1200

HiFi System FOCAL Electra®
14 luidsprekers, subwoofer en 12-kanaals versterker - 515 Watts

UN02  ○  ○ 991,74 1200

Inductielader voor smartphones E301  ○ ● 247,93 300

Geen monogrammen MT00  ○  ○ 0 0

 ○ 661,16 800

 ○ 413,22 500

 ○ 1570,25 1900

 ○ 1157,02 1400

Extended Safety Pack :
- Automatische noodremhulp tot 140 km/u
- Actieve rijstrookassistent
- Waakzaamheidsassistent met camera voor de bestuurder
- Dodehoekbewaking
- Uitgebreide verkeersbordenherkenning

ZVBV ● ● ─ ─

DS DRIVE ASSIST
- Omvat Extended Safety Pack

ZVHY  ● ─ ─

 ○ 1446,28 1750

 ○ 247,93 300

Pack Hoogwaardige elektrische voorzetels
- Elektrische zetels vooraan
- Pneumatische lendensteunregeling op de voorste plaatsen
- Elektrische lengteverstelling op de voorste plaatsen
- Elektrisch verstelbare rugleuning op de voorste plaatsen
- Elektrische hoogteregeling voor de voorste plaatsen
- Hoofdsteunen met geïntegreerde 4-voudige verstelling
- Geheugenfunctie voor de positie van de bestuurderszetel
- Verlengbare zitkussens voor de voorste plaatsen

─ ● ● ─ ─

Verwarmde bestuurders- en passagierszetels NA01 ● ● ─ ─

Verwarmde en geventileerde massagezetels voor
Inbegrepen in de OPERA interieur

NA09 ● ─ ─

Pack Comfortzetels achteraan
- Standaard centrale armsteun achterin
- Standaard hoofdsteunen op de buitenste plaatsen
- Moduleerbare achterbank in twee delen (2/3 - 1/3) met skiluiken
Niet beschikbaar met de OPERA interieur

AL04 ● ● ─ ─

Zetelpack DS LOUNGE
- Verwarmde en geventileerde massagezetels voor- en achteraan
- Hoogwaardige centrale armsteun achteraan 
- Lounge-hoofdsteunen op de buitenste plaatsen achteraan
- Verder uitgebreide automatische airconditioning met twee zones
Schrapt de moduleerbare achterbank in twee delen (2/3-1/3) met skiluiken
Inbegrepen in de OPERA interieur

AL02  ○ 1818,18 2200

● : standaard uitrusting / ○ : optie

DS NIGHT VISION :
- Elektrisch inklapbare en electrochrome buitenspiegels

N101

Zetels uitrusting

Comfort

Personalisatie

ZVBU
DS DRIVE ASSIST + DS DRIVER ATTENTION MONITORING
- Omvat Extended Safety Pack

Rijhulpmiddelen

DS PARK PILOT :
- Laterale Parkeersensoren
- Parkeersensoren voor- en achteraan
- Achteruitrijcamera met Vision 360°

WY36

België / Modeljaar B1

OPTIES CODE
PERFORMANCE 

Line +
RIVOLI +

PRIJS €

BTW excl. BTW incl.



DS 9 - TECHNISCHE KENMERKEN België / Modeljaar B1

VERSIE E-TENSE 250 E-TENSE 360 4x4

Fiscaal vermogen (pk) 

Type

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³

Max. vermogen in kW (pk) bij t/min

Max. koppel in Nm bij t/min

Emissienorm

Max. vermogen, ECE (kW/pk) 81 (110) 81 (110) / 83 (113)

Max. koppel, ECE (Nm) 320 320 / 166

Gemengde elektrisch verbruik (kWh/100 km) 17,2 - 17,5 15,5

Autonomie max. 100% elektrisch (km) in WLTP Tot 61km Tot 47km

Oplaadtijd van 0 tot 100%
(Wallbox 7,4 kW / 32 A)

Batterijtype / Capaciteit (kWh) Lithium Ion / 15,6 Lithium Ion / 11,9

Maximaal cumulatief vermogen in pk 250 360

Cumulatief maximumkoppel in Nm 360 520

Versnellingsbak

Aantal versnellingen

Aantal stuuromwentelingen (aanslag tot aanslag)

Variabele stuurbekrachtiging

Draaicirkel tussen stoepranden (m)

Type Tweewielaandrijving - Tractie Vierwielaandrijving

Onderstel

Remmen vooraan/achteraan Vooraan: geventileerde schijven 330 x 30 mm - Achteraan: schijven 290 x 12 mm Vooraan: geventileerde schijven 380 x 32 mm - Achteraan: schijven 290 x 12 mm

Banden Met 19” aluvelgen : Michelin Pilot Sport 4 ST 235/45 R19 99Y XL Met 20” aluvelgen : Michelin Pilot Sport 4 S 235/40 R20 96Y XL

Aantal zitplaatsen

Koffervolume (VDA 211 / liter)

Minimaal leeggewicht (1) 1 839 1 909

Nuttig laadvermogen (2)

Rijklaar massa 1 914 1 989

Maximaal toegelaten massa (MTM) 2 325 2 395

Maximaal sleepgewicht (in kg):

     - aanhangwagengewicht ongeremd NB* NB*

     - aanhangwagengewicht geremd zonder lastverplaatsing 1 300 1 230

Maximaal treingewicht (MTG)

Maximale kogeldruk / belasting op de dakrails NB* NB*

Topsnelheid in km/u 240 250

1 000 m vanuit stilstand in seconden 27,7 25,4

0 tot 100 km/u in seconden 8,1 5,6

Gecombineerde cyclus (l/100km) 1,1 - 1,2 1,8

CO2-uitstoot (g/km) - gecombineerde cyclus 26 - 27 41

Loodvrije superbenzine 95 en 98 RON

Versie

Lengte

Breedte zonder buitenspiegels (met buitenspiegels)

Hoogte

Voorste overhang

Achteroverhang

Wielbasis

Koffervolume (VDA)

- Lengte

- Breedte

- Hoogte onder hoedenplank

147 (200) / 6 000

1 027 mm

1  137 mm

453 mm

*detail per uitrusting van de impact op het koffervolume: 3L minder voor de gemotoriseerde koffer, 10L minder voor het HiFi System FOCAL Electra®, 24L minder voor de verwarmde en geventileerde massagezetels

    (1) De gewichten kunnen wijzigen naargelang de opties en uitrusting      (2) Verschil tussen de MTM en het minimale leeggewicht   
      *NB = Niet Bekend      WLTP = Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure

300 / 3000

Euro 6

1 h 45

Automaat

8

3

Standaard

11

Vooraan: onafhankelijke wielen, MacPherson-as met driehoekige onderste armen, schroefveren, elektronisch gestuurde telescopische hydraulische 
schokdempers en een antirolstang.

Achteraan: onafhankelijke wielen, meerarmige achterwielophanging, schroefveren, elektronisch gestuurde telescopische hydraulische schokdempers en een 
antirolstang.

5

510*

1 460 mm

973 mm

1 066 mm

2 895 mm

510L*

BRANDSTOF (inhoud in liter)

AFMETINGEN

DS 9

4 934 mm

1 932 mm (2079 mm)

42

VOLUMES (in liter)

GEWICHTEN (in kg)

PRESTATIES (alleen bestuurder)

VERBRUIK (WLTP-norm Min-Max)

486

3 625

Twinscroll-turbobenzinemotor - Directe injectie, 16 kleppen - Lucht-luchtinterkoeler

4 cilinders in lijn – dwars vooraan geplaatst

1 598

THERMISCHE MOTOR

9

ELEKTRISCHE MOTOR

PRESTATIE HYBRIDEMOTOR

TRANSMISSIE

STUURINRICHTING

ONDERSTEL – REMMEN – BANDEN



Onderhavig document is niet contractueel bindend en louter informatief. Dit document betreft enkel de wagens die 
gecommercialiseerd worden in België en het groothertogdom Luxemburg. Onder voorbehoud van mogelijke 
wijzigingen. DS Automobiles Belux kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden 

betreffende de inhoud van dit document.
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