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STIL

D S 4

Fronten har fått en ny lyssignatur. De
smale lyktene med DS MATRIX LED
VISION kombinerer MATRIX-teknologi og
svingfunksjon. I tillegg har bilen kjørelys
som består av to LED-striper på hver side
(til sammen 150 LED).
DS WINGS utgjør forbindelsen mellom
lyktene og grillen. Avhengig av versjon
har grillen en todelt struktur, med
diamantlignende elementer i ulike
størrelser som tydelig vises i en
tredimensjonal grill. Det lange panseret gir
bilen en dynamisk silhuett.

DS 4 E-TENSE La Première, Intérieur DS RIVOLI, Cristal Pearl, Jantes alliage 18’’ KYOTO
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Profilen forener det myke og det markante.
De innfelte dørhåndtakene finner naturlig
sin plass i de rene flatene. DS 4 har en helt
unik eleganse.
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UTSTRÅLING

The DS 4’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.

Taket buer kraftig ned mot bakruten, der man finner et
stilfullt gravert design.
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Bakskjermene har en sjenerøs
muskulatur, med en kombinasjon
av myke former og skarpe kanter.
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ELEGANSE

Dette gir en klar aerodynamisk stil.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Krystall Perle, 20’’-aluminiumsfelger SYDNEY

Lyssignaturen er også ny bak, der de smale baklyktene
har lykteglass med skjellformede, lasergraverte
elementer.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Krystall Perle, 20’’-aluminiumsfelger SYDNEY
DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE, Grå Platinium, 19’’-aluminiumsfelger MINNEAPOLIS
DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 med automatgir, kobbergull, 19’’-aluminiumsfelger LIMA
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DS 4 innoverer med en original silhuett
som finnes i tre varianter:
DS 4, DS 4 CROSS og DS 4 PERFORMANCE LINE.
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D S 4

12

DS 4 har et digitalt, strømlinjeformet
og ergonomisk interiør der hvert element
finner sin naturlige plass, både når det
gjelder funksjon og når det gjelder stil.
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INNOVASJON
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DS AIR
DS AIR er et innovativt klimaanlegg som
består av kompakte, midtre luftdyser med
usynlige ventilvinger. Luftstrømmen, som
deles i to av et buet element, gir optimal
føring av luften både oppover og nedover.
Alt fungerer som med en klassisk luftdyse,
med optimal effektivitet. Men med sin
vertikale, kompakte utforming gir dette
en diskret og rent design som strukturerer
det stilrene dashbordet.

DS 4 E-TENSE 225 La Première, grå Lacquered, 20’’-aluminiumsfelger SYDNEY

Fascinerende eleganse
RAFFINERT TEKNOLOGI
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Ratt trukket i kornet skinn brun Criollo med kollisjonspute
Kornet skinn brun Criollo med blank sort innfelt
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DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY

D S 4
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Når det gjelder kjøreassistanse har det viktigste vært
å finne frem til løsninger
som gjør at føreren ikke
trenger å ta blikket fra
veien, noe som er en klar
garanti for bedre sikkerhet.

Det nye Head Up-displayet, som har fått navnet DS EXTENDED
HEAD-UP DISPLAY, gir en avantgardistisk visuell opplevelse,
som et første steg mot utvidet virkelighet.
Ved hjelp av denne teknologien blir all informasjon som
er nødvendig for kjøringen direkte «projisert» på veien
rett foran føreren. Ved hjelp av en optisk effekt vises
informasjonen fire meter foran bilen, i et format som tilsvarer
21-tommer diagonalt.
Annen viktig informasjon om blant annet musikk/radio eller
telefonen, vises også.

10’ FULL HD-berøringsskjerm

DS SMART TOUCH

RAFFINERT TEKNOLOGI
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DS SMART TOUCH

D S 4

DS IRIS SYSTEM
Denne sensoriske teknologien er et større, helt nytt
10-tommers info-entertainement system: DS IRIS SYSTEM
Det nye brukergrensesnittet har ergonomi av typen
smarttelefon, med en reaktiv, praktisk berøringsfunksjon
som er basert på profiler med individuell innstilling.
De egendefinerte innstillingene hentes automatisk opp når
bilen startes. Denne logikken med egendefinering gjør at

Det hele gjøres ytterligere effektivt med et helt unikt berøringssystem,
DS SMART TOUCH som er plassert på midtkonsollen. Denne skjermen
betjenes med fjærlette fingerbevegelser. Det holder ganske enkelt å
gjøre en bevegelse mot favorittfunksjonene som brukeren allerede har
forhåndsregistrert. Skjermen identifiserer også vanlige bevegelser
som zoome inn og ut. Du kan til og med skrive på skjermen.

hver og en kan innstille innholdet i systemet etter behov.
Med fingerbevegelser og stemme kan man styre DS IRIS
SYSTEM ved hjelp av en personlig assistent som kjenner
igjen det som blir sagt og dermed utfører ordre.

DS E-TOGGLE

For at systemet og kartografien skal være på topp nivå,
skjer alle oppdateringen i sanntid med skytjeneste (OTAoppdatering).

Eksempel på forsiden i den midtre
berøringsskjermen med personlige innstillinger

DS E-TOGGLE er en ny, kompakt betjening av den automatiske
girkassen, plassert på midtkonsollen. Girskift kan også skje manuelt
ved hjelp av hendlene bak rattet.

DS DRIVE ASSIST 2.0*

Med DS DRIVE ASSIST 2.0* føyer DS 4 til nok tre nye
funksjoner:
- delvis automatisert filskift/forbikjøring,
- regulering av hastighet i svinger,
- innstilling av hastigheten i forhold til trafikkskilt.
Rattet er nå utstyrt med en grep-sensor som detekterer
om føreren er aktiv, da han/hun til enhver tid skal ha full
kontroll over bilen. De nye “corner radars” gjør det mulig
med utvidet blindsonevarsling (i en avstand på hele 75 m),
registrering av trafikken bak bilen for å unngå kollisjoner
som følger av dødvinkelen.
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* Vil bli tilgjengelig senere

D S 4

** Høyeste nivå som i dag er tillatt på veiene

DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE, Grå Platinium, 19’’-aluminiumsfelger MINNEAPOLIS
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DS 4 er utstyrt med DS DRIVE ASSIST, som er halvautonom
kjøring på nivå 2**. Cruisekontrollen tilpasser bilens hastighet etter trafikken, og sørger for automatisk stopp og start
av bilen i køtrafikk. Systemet holder også nøyaktig
den kjørefeltplasseringen som føreren har valgt.
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DS NIGHT VISION
DS NIGHT VISION gir føreren optimalisert sikt om natten,
med bedre oversikt over tilstanden på veien og eventuelle
faremomenter. Et infrarødt kamera i grillen detekterer fotgjengere
og dyr på opptil 200 m avstand.
Du har full oversikt over veien i det digitale instrumentpanelet.
Faremomenter rammes inn i gult og deretter rødt og det gis
eventuelt et faresignal dersom faren er nær. Du kan da foregripe
problemet og reagere i forkant.

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
DS Automobiles er kjent for sine konsepter når det gjelder dynamikk og
komfort. Med DS 4 er kjøreegenskapene en klar referanse. En av de sterke
punktene er den regulerbare fjæringen DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, som
benytter seg av et kamera. Dette kameraet er plassert øverst i frontruten.
Forholdene og uregelmessigheter i veien foregripes ved at informasjonene
sendes fra kameraet til en styreenhet. Sammen med kameraet bidrar fire
posisjonssensorer og tre akselerasjonsmålere til at systemet regulerer
hjulene avhengig av hverandre. Avhengig av informasjonen som mottas
vil fjæringen bli mykere eller hardere, alt etter behov. Resultatet er bedre
komfort, uansett tilstanden på veien.

La deg overraske av de magiske innfelte dørhåndtakene
som folder seg ut kun når du trenger dem. Resten av
tiden er håndtakene som “trukket inn” i karosseriet,
noe som bidrar til å fremheve den strømlinjeformede og
raffinerte silhuetten til din DS 4.

RAFFINERT TEKNOLOGI

INNFELTE DØRHÅNDTAK
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ADML PROXIMITY

D S 4

Med ADML PROXIMITY kjenner bilen deg igjen på
avstand. Når du har kommet nær bilen (en avstand på
under tre meter), vil bilen automatisk tenne lysene.
Når du befinner deg 1,5 meter unna, vil dørene låses opp
og de “usynlige” håndtakene foldes ut automatisk.
Og når du fjerner deg fra bilen, skjer det omvendte: Når
du er 2 meter unna bilen, vil håndtakene foldes inn og
bilen låses, uten at du trenger å gjøre noe som helst.

DS 4 E-TENSE 225 La Première, grå Lacquered, 20’’-aluminiumsfelger SYDNEY

Med den nye generasjonen DS MATRIX LED
VISION hovedlys, som er smalere og mer
moderne, er de to teknologiene Matrix Beam
og Dynamic Bending Light samlet i ett og
samme system, for et unikt og distinktivt
resultat.

MAGNETISK

D S 4
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DS MATRIX LED VISION-lyktene består av tre
LED-moduler:
- Den indre modulen i lykten brukes til
nærlysfunksjonen,
- Den midtre, roterende modulen kan lyse
i en vinkel på 33,5 °. Denne modulen lyser
opp i veikantene og bistår førerens blikk i
svinger. I tillegg er det som en liten hilsen
til de historiske bevegelige lyktene i DSmodellen fra 1967.
- Den ytre modulen Matrix Beam brukes
til fjernlysfunksjonen, og består igjen
av femten segmenter som tennes eller
slukkes uavhengig av hverandre, i forhold
til de kjøreforholdene som detekteres.
Disse lyktene tilpasser seg kjøreforholdene,
rattutslaget, bilens hastighet og været
med fem forhåndsbestemte modus: by,
landevei, motorvei, krevende værforhold og
tåke. Systemet gjør det mulig å kjøre med
fjernlys tent uten å blende andre bilister.
Kameraet som er plassert øverst i frontruten
gjør at disse “intelligente” lyktene tilpasser
lysstrålen etter trafikkforholdene, med
en avstand på nesten 300 m, uten å virke
blendende.

RAFFINERT TEKNOLOGI

DS MATRIX LED VISION
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Vår teknologi E-TENSE er hentet fra motorsporten,
og systemet har illustrert seg i Formel E der vi har
vunnet titler både for team og for piloter.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Krystall Perle, 20’’-aluminiumsfelger SYDNEY

KJØREGLEDE
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DS 4 er utstyrt med et oppladbart hybridsystem
E-TENSE 225 som består av en PureTech-bensinturbomotor og en elektrisk motor med til sammen en
maksimal effekt på 225 hestekrefter og et kombinert, maksimalt dreiemoment på 360 Nm, som gjør
at bilen kan kjøre opptil 55 kilometer (WLTP) med
null utslipp takket være 12,4 kWh-batteriet.
Den elektriske motoren, som er integrert i den åttetrinns automatiske girkassen, har en maks. effekt på
81 kW (110 hk) og 320 Nm. Den brukes ved start, for å
booste bilens akselerasjoner og for å kjøre med null
utslipp opptil en hastighet på 135 km/t. DS 4 har et
system for energigjenvinning og lading av batteriet
når foten tas fra gasspedalen og når det bremses.
I tillegg vil en E-Save funksjon gjøre det mulig å
bevare en viss mengde energi i batteriet (flere nivåer
kan velges) med henblikk på kjørestrekninger med
nullutslipp, for eksempel dersom føreren vet at han
skal kjøre en strekning i sentrum av en by.
Den integrerte 7,4 kW-laderen brukes til å lade opp
batteriet på 1,55 time på ladekontakten i hjemmet
(32A) eller på en offentlig ladestasjon (32A) med
ladekabelen som følger med som standard.
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KJØREMODUS

ELEKTRISK MODUS
Med elektrisk modus, som alltid velges som
standard, reduserer du drivstofforbruket
(opptil 55 km uten en dråpe drivstoff). Det er
ideelt for de daglige turene mellom hjemmet og
jobben. Absolutt stillhet om bord, eksemplarisk
reaksjonsevne, og ny kjøreopplevelse.
HYBRID MODUS
Ved å veksle automatisk mellom 100 % elektriske
faser og 100 % bensinfaser, eller ved å kombinere
de to energikildene om nødvendig, vil bilens
hybridmodus tilpasse seg alle kjøresituasjoner for
et optimalt elektrisk energibruk.
SPORTSMODUS
Benytt deg fullt ut av dynamikken til DS 4 E-TENSE
for en intens kjøreglede, ved å aktivere sportmodus
og nyte godt av den kombinerte effekten fra
forbrenningsmotoren og den elektriske motoren,
optimalisering av gasspedalens kartografi,
girkassens girkskiftemuligheter, styringen og den
regulerbare fjæringen.
KOMFORTMODUS
Ved kjøring i hybridmodus gjør denne funksjonen
det mulig å aktivere DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
for å oppnå sanntidsregulering av fjæringen
avhengig av veiforholdene, og for å gi optimal
komfort.

RAFFINERT TEKNOLOGI

Våre E-TENSE modeller har flere kjøremodus.
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FORSKJELLIGE
TYPER
LADING
INSTALLERING AV VEGGBOKSEN I HJEMMET
DS Automobiles anbefaler selskapet ZEborne** for installering av en
DS Wall Bow i hjemmet ditt. De bidrar med den aller beste service og
ledsagelse for dine ladeløsninger. De garanterer rask installasjon av
topp kvalitet, med overhold av alle de spesifikasjoner som pålegges
av myndighetene. Etter en diagnose* av din elektriske installasjon, vil
ladestasjonen installeres av profesjonelle teknikere.

• Modus 2 (Vekselstrøm)
• 220V med 8A = 1,8kW
• LADETID:100 % på 7,05 time
KABEL MODUS 2 – 8A SOM
STANDARD (NØDLADER)

KABEL MODUS 3 – 7,4 KW SOM
STANDARD

DS Automobiles tilbyr et rikt utvalg av
DS Wall Box, og anbefaler en partner til å
foreta diagnose og installere veggboksen
hjemme hos deg.
Kablene Modus 2 og Modus 3 leveres som
standard i en egen pose.

• Modus 3 (Vekselstrøm)
• 220V med 32A
• LADETID:
Enfase (7,4 kW): 100 % på 1,55 time

WALLBOKS

*Dersom diagnosen viser at installeringen ikke er mulig, har du anledning til å avbestille.
**Avhengig av land

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Krystall Perle, 20’’-aluminiumsfelger SYDNEY
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DS WALL BOX

De forskjellige kablene gjør det mulig
å bruke alle typer ladestasjoner, enten
offentlige eller i hjemmet.

MODE 3 LADEKABEL ER
STANDARD

RAFFINERT TEKNOLOGI
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STANDARD
STRØMUTTAK
I HJEMMET

INFORMASJON OM REKKEVIDDE
Med appen for smartphone MyDS vil du i sanntid kunne følge med
på estimert resterende rekkevidde eller batteriets ladestand. Få
raskt oversikt over ladestanden og eventuell forhåndsbestemt
programmering av varme i bilen.

FJERNBETJENT LADING
Når bilen står til lading, vil du kunne følge med på hvor fort det
går og hvor lenge det antas at ladingen vil vare. Du kan også
programmere lading på et senere tidspunkt, for eksempel dersom
strømmen er rimeligere på et visst tidspunkt av døgnet.

FORHÅNDSPROGRAMMERING AV VARME
Med dette systemet kan du forhåndsprogrammere varmen* eller
klimaanlegget* i bilen. Gir deg ekstra komfort, og virker uansett om
bilen står tilkoblet eller ikke.
40

* Temperatur i kupeen på ca. 21 °C.
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E-TENSE
TJENESTER

FJERNBETJENING MED E-TENSE
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PROBLEMFRI MOBILITET
OFFENTLIG LADING
Med Charge My Car, som er tilgjengelig i appen FREE2MOVE
SERVICES, får du tilgang til nettverket med offentlige
ladestasjoner i Frankrike og i Europa. Ingenting er enklere!
Opprett din konto på FREE2MOVE SERVICES, registrer deg, aktiver
appen i bilen og motta ditt ladekort. (Ikke i Norge).

PLANLEGGING AV REISER
Charge My Car omfatter også en funksjon for planlegging av lange
reiser ut fra bilens rekkevidde, som du følger med på i sanntid.
Regn ut varighetene for reisen (inkludert ladetid), velg optimal
reiserute og send den til navigasjonssystemet.

For å dra nytte av
Charge My Car-tjenestene,
last ned appen
(Foreløpig ikke i Norge)

DS 4 E-TENSE 225 La Première, grå Lacquered, 20’’-aluminiumsfelger SYDNEY
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EFFEKT

DS 4 blir i Norge kun tilgjengelig
som E-Tense modell.
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DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 med automatgir, kobbergull, 19’’-aluminiumsfelger LIMA

RAFFINEMENT

D S 4

DS 4

UNIK OG
EKSEPSJONELL
FRANSK EKSPERTISE

RAFFINERT TEKNOLOGI

44

45

1
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PERFEKSJON
I DETALJER
RAFFINERT TEKNOLOGI

1. Grill i blank sort med forkrommede
“diamant”-detaljer
2. Ekstra tonede vinduer med
Reflective Design
3. Dørterskler i metall med DS Logo
4. Pyntelist rundt sidevindu med
forkrommet DS-logo

3
47

46

D S 4

3

4

1

4
1. Dekor i Brun Ask
2. Utvendige speil med DS-logo
som gjenspeiles på bakken
3. Opera Perlesøm
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4. DS SMART TOUCH og
DS E-TOGGLE med ‘Clous de
Paris’

4

3

VELVÆRE OM BORD
RAFFINERT TEKNOLOGI

I forsetet gir den trådløse laderen og de komfortable
setene (som kan være ventilerte, med varme,
massasjefunksjon og med elektrisk betjening med 10
AGR-sertifiserte justeringer) reiser i toppklasse når det
gjelder komfort, både for fører og passasjer. Bak har
passasjerene også komfortable seter, med et midtre
armlene med oppbevaringsrom og lett tilgjengelige
USB-uttak.

LYDEFFEKT
Nyt den eksepsjonelle lydeffekten med dette
eksepsjonelle systemet som består av 14 høyttalere
og en effekt på 690 watt. For din komfort bidrar
de lyddempede glassene ytterligere til å bedre
lydkvaliteten fra HiFi-systemet FOCAL Electra®, og lage
et miljø med ro og velvære.

D S 4
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2/3 – 1/3 sammenfoldbart benkesete
bak med midtre armlene og skiluke
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DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 med automatgir, kobbergull, 19’’-aluminiumsfelger LIMA
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REISELYSTEN
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Volant en Cuir gainé avec surpiqûres PERFORMANCE LINE
et insert carbone forgé
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DS 4 CROSS
for de mest reiselystne

Volant en Cuir gainé avec surpiqûres PERFORMANCE LINE
et insert carbone forgé

DS 4 CROSS spiller på den visuelle ideen av en SUV
med nedre del av støtfangerne som har en spesiell
beskyttelse og en matt, sort farge. Den øvre delen av
vindusrammene er i blank sort, grillen er i blank sort,
felgene er karakteristiske, og takbøyler i sort og tak

er i samme farge som karosseriet. I tillegg kan DS 4
CROSS utstyres med Advanced Traction Control for
bedre trekkraft, med modus sand, snø og gjørme, samt
med Hill Assist Descent Control.

DS 4 CROSS RIVOLI PureTech 180 med automatgir, kobbergull, 19’’-aluminiumsfelger LIMA
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SPORTY

19’’-aluminiumsfelger MINNEAPOLIS

1

2

RAFFINERT TEKNOLOGI

DS 4
PERFORMANCE
LINE,
for de med en
sportslig ånd

D S 4
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DS 4 PERFORMANCE LINE er en dynamisk versjon med en sort ytre finish
og med «Black Pack» (DS WINGS i
blank sort, samt mellom baklysene,
grill og vindusrammer på sidene) og
karakteristiske sorte felger, samt et
unikt, eksklusivt interiør.
Versjonen PERFORMANCE LINE
fremhever ytterligere det dynamiske preget som kjennetegner DS 4.
Dashbordet, dørpanelene og midtkonsollen er dekket med store flater
i Alcantara®. De meget komfortable
setene er trykket i vevet stoff Basalte
med Alcantara®, med et spesielt
broderi og ekstra sømmer i gull
og karmin. Rattet har et helt unikt
smidd karbon element på den nedre
ratteiken.

1. Bakre element i blank sort
2. Skinntrukket ratt med ekstra
sømmer PERFORMANCE LINE
og innfelt smidd karbon
3. Seter i kryssvevet stoff Basalte
og Alcantara® PERFORMANCE
LINE
4. Dashbord i Alcantara®

3

4

4
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SKREDDERSYDD
FOR DEG

D S 4
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Få en bil som matcher med
din image ved å velge i vår
kolleksjon av interiører.

VÅ R KO L L E KS J O N

Midtkonsoll i nappaskinn brun Criollo
Dekor i brun ask
Guillochage ‘Clous de Paris’
Elektriske seter foran, med varme,
massasjefunksjon og ventilasjon

Dører i nappaskinn brun Criollo
Høydensitets seter i nappaskinn brun Criollo
med klokkeremmønster
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Dashbord i nappaskinn brun Criollo

INTERIØR OPÉRA
BRUN CRIOLLO

VÅ R KO L L E KS J O N

Midtkonsoll i kornet skinn grå Galet
Dekor i brun ask
Guillochage ‘Clous de Paris’
Elektriske seter foran, med varme,
massasjefunksjon og ventilasjon

Dører i kornet skinn grå Galet
Seter i kornet skinn grå Galet

65
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Dashbord i nappaskinn brun Criollo

INTERIØR SKINN
PEBBLE GREY
& BRUN CRIOLLO

VÅ R KO L L E KS J O N

Dekor sort Basalt, fiskeskjellstil
Guillochage ‘Clous de Paris’
Seter i kornet skinn sort Basalte

RAFFINERT TEKNOLOGI
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INTERIØR SKINN
SORT BASALTE

VÅ R KO L L E KS J O N

Décors Alcantara® PERFORMANCE LINE
Guillochage ‘Clous de Paris’ Platine
Sièges en tissu Tressé Basalte et Alcantara®
PERFORMANCE LINE

RAFFINERT TEKNOLOGI
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INTERIØR SORT
ALCANTARA®

INNTREKK

Kornet skinn sort Basalte

RAFFINERT TEKNOLOGI

Kornet skinn grå Galet
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Vevet stoff Basalte
og Alcantara® PERFORMANCE LINE

Seter i kornet skinn grå Galet

Nappaskinn brun Criollo
med klokkeremmønster

L A K K FA R G E R

KRYSTALL PERLE (M)

GRÅ LAQURED (M)

GRÅ PLATINIUM (M)

SORT PERLA NERA (M)

KOBBER GULL (M)

RAFFINERT TEKNOLOGI

HVIT NACRE (perlemor) (P)
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RØD VELVET (M)

(M): Metallic - (P): Perlemor

FELGER

19-TOMMERS MINNEAPOLISALUMINIUMSFELG(1)

19-TOMMERS FIRENZEALUMINIUMSFELG

19 TOMMERS SAPPOROALUMINIUMSFELG

19-TOMMERS SEVILLAALUMINIUMSFELG

19-TOMMERS LIMAALUMINIUMSFELG

RAFFINERT TEKNOLOGI

17-TOMMERS ATHENESALUMINIUMSFELG
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20-TOMMERS SYDNEYALUMINIUMSFELG(2)

(1) Kun tilgjengelig på PERFORMANCE LINE.
(2) Kun tilgjengelig på versjoner med motor PureTech med automatgir og E-TENSE 225.

RAFFINERT TEKNOLOGI

ONLY YOU (1)
-TJENESTER
MyDS App - INNGANGSNØKKELEN TIL DITT DS-UNIVERS

MyDS App er en uunnværlig partner i din hverdag. Appen gir deg direkte tilgang til en lang rekke eksklusive Only You-tjenester, og gjør at du holder deg
permanent “tilkoblet” din DS. MyDS App er kompatibel med alle DS-modeller(2), og ledsager deg før, under og etter hver kjøretur(3).

D S A S S I S TA N C E - K J Ø R U T E N B E K Y M R I N G E R

GRATIS på livstid (4), TILGJENGELIG 24/24, 7/7 VED UHELL ELLER MOTORSTOPP
For at du skal kunne ta alt helt med ro gjør DS alt som trengs for å gjøre livet enklere for deg og garantere deg permanent mobilitet(5).
Ulykke, motorstopp, mistet nøkkel eller fylling av feil drivstoff - DS ASSISTANCE gir deg gratis assistanse 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, i Norge og i
utlandet. Assistansen oppnås ved å trykke på ‘DS’-knappen i bilen, på MyDS App eller ved å ringe (+47) 800 33 123(6).
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Gratis oppringning fra en fasttelefon. Dersom det ringes fra en mobiltelefon, er prisen avhengig av operatøren.

D S 4

(1) Hvis tilgjengelig i det autoriserte DS-nettet.
(2) Modeller utstyrt med Bluetooth-funksjon som er kompatibel med innmelding av reisen og som gir tilgang til alle kjørefunksjonene (reiserute, forbruk,
kilometerstand, rekkevidde).
(3) Med din smartphone med internettforbindelse
og navigasjonsfunksjoner.
(4) For DS-modeller frem til de er 20 år gamle. Tilbudet gjelder problemer som oppstår i løpet av en periode på 12 år etter realisering av periodisk vedlikehold, mekanisk
reparasjon eller karosseriarbeid på bilen utført av en autorisert DS-reparatør etter 1. januar 2019.
(5) Detaljer over betingelsene finner du på dsautomobiles.no
(6) Gratis oppringning fra en fasttelefon i Europa.

Inspirert av deg, og skapt for deg. Only You er ditt skreddersydde program for en unik DS-opplevelse.

*Rikt med oppmerksomheter

*
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INTERNETT-TILKOBLEDE
TJENESTER
S O S & A S S I S TA N C E
Med SOS & Assistanse-pakken kan du ta alt med ro. Dersom uhellet skulle være ute, vil
nødoppringningsfunksjonen automatisk geolokalisere bilen (dersom det detekteres et kraftig støt). Dette
kan også gjøres manuelt (ved å trykk i over tre sekunder på SOS-knappen). Tilpasset bergingstjeneste blir
da kontaktet.

TELEVEDIKEHOLD
Televedlikeholdstjenesten identifiserer intervallet for vedlikehold eller behovet for arbeid på din DS. Når
behovet er detektert, blir du kontaktet av DS som informerer deg om bilens tekniske tilstand og foreslår en
avtale hos ønsket forhandler der arbeidet som skal utføres på bilen, skjer raskere og enklere fordi
nødvendig informasjon allerede er sendt inn. Denne tjenesten er gratis og krever ikke noe abonnement***.
(Foreløpig ikke Norge)
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N AV I G A S J O N
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NAVIGASJON er et 3D-navigasjonssystem med internettforbindelse og talegjenkjennelse som fungerer i
partnerskap med TomTom. Systemet guider deg frem til bestemmelsesstedet takket være trafikkinfo med
TomTom Services (trafikkinformasjon i sanntid, informasjon om bensinstasjoner, parkeringsplasser, vær og
steder av interesse), samt tjenesten Faresoner* av TomTom Services som gir deg visuelle meldinger og
lydsignaler for å varsle deg om soner der man må være spesielt forsiktig og varsler deg om alle typer radar*
(fotobokser eller mobile radarer). For at din kjøretur skal bli enklere kan tjenesten Elektriske Ladestasjoner
brukes til at du i sanntid kan få vite hvilke ladestasjoner som er tilgjengelige rundt der du befinner deg****,
og hvilke som er tilgjengelige med din bil.

M I R R O R S C R E E N **
Med Mirror Screen kan du, med tilkoblet telefon, “kopiere” kompatible apper. For at utvalget av kompatible
smartmobiler skal bli enda større, fungerer Mirror Screen med Android Auto™ og Apple CarPlay™ (Apple).

SCAN MYDS
Finn frem til en digital versjon av instruksjonsboken for din bil. Scan MyDS er en gratis app som er beregnet
på en bil som står stille.
*Tilgjengelig avhengig av lovgivningen i det landet bilen kjører.
** Avhengig av versjon
*** Abonnement som gjelder i 10 år
**** Tilgjengelig kun på hybridversjoner, display av informasjon fra våre partneres ladestasjoner.

DS 4 E-TENSE 225 La Première, grå Lacquered, 20’’-aluminiumsfelger SYDNEY
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DIMENSJONER

Intérieur OPÉRA Brun Criollo

RAFFINERT TEKNOLOGI
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BLI KJENT MED ALLE
DS-MODELLENE
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GÅ INN PÅ D S AUTO M OB I L ES . NO
DS Automobiles er et merke som tilhører Société Automobiles Citroën, heretter kalt ‘DS Automobiles’. Det er et
aksjeselskap med en kapital på 159 000 000 euro, med hovedkontor på 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy,
RCS Versailles B 642 050 199. Dette dokumentet gjelder kun biler som selges in EØS. Informasjonen om modellene
og deres spesifikasjoner svarer til en definisjon som var gyldig på det øyeblikket dokumentet ble trykket. De kan ikke
regnes som kontraktbindende. ‘DS Automobiles’ forbeholder seg retten til uten forvarsel å endre spesifikasjonene for
de modellene som presenteres, uten å være forpliktet til å oppdatere dette dokumentet. ‘DS Automobiles’ bekrefter,
i henhold til direktivet CEE nr. 2000/53 CE av 18. september 2000 om biler ved endt brukstid, at selskapet oppfyller
de krav som er satt opp i dette direktivet, og at resirkulerte materialer brukes i fabrikasjonen av de produktene som
selges. Gjengivelsen av fargene er veiledende. Dagens trykketeknikker kan ikke gi en helt nøyaktig gjengivelse av de
reelle fargene på bilene. Biler som er ombygget av karosserimakere kan ha tekniske spesifikasjoner, ytelser, forbruk,
CO2-utslipp og utstyr som er annerledes enn det nevnte. Dersom du konstaterer noe du mener er feilaktig i denne
brosjyren, ber vi deg kontakte oss. For enhver informasjon, ring til ‘DS Automobiles’ Kundeinformasjon på 0969 32
1955 eller gå inn på www.DSautomobiles.no Dersom du ønsker informasjon om tjenester fra DS Automobiles, kontakt
en av våre forhandlere av DS Automobiles sine produkter i Norge. DS Assistanse: 00 800 24 24 07 07 (gratis).

MAI 2021
Idé og realisering: Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS)
Bilder: Victor Jon Goico, Laurent Nivalle, Astuce Productions
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