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ELETRIFICAÇÃO
COM

CONCEITO DS

PENSADO PARA O MUNDO DO AMANHÃ, O E-TENSE INCORPORA:
• PRAZER DE CONDUÇÃO MAIS ATUAL,
• MÁXIMA EFICIÊNCIA ATRAVÉS DA REGENERAÇÃO DE ENERGIA,
• MOBILIDADE SEM BARREIRAS INDEPENDENTEMENTE DAS
FUTURAS REGULAÇÕES.
Descubra os nossos modelos de excelência: o elétrico DS 3 CROSSBACK E-TENSE e o híbrido
Plug-In DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4.

5

Modelos apresentados nesta brochura:
DS 3 CROSSBACK E-TENSE Inspiração DS RIVOLI, Cristal Pearl, Jantes em liga-leve de 18’’ KYOTO
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 GRAND CHIC, Inspiração DS RIVOLI Cinzento Perle, Cristal Pearl,
Jantes em liga-leve de 19’’ LONDON

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4
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DS 3 CROSSBACK E-TENSE
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DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4

DS 3 CROSSBACK E-TENSE

O SUV HÍBRIDO
PLUG-IN

100%
ELÉTRICO

O DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 conjuga dois
motores elétricos (109cv cada), um motor térmico
(200cv) e uma bateria recarregável (13,2kWh).
Oferece uma potência máxima conjugada de
300cv, 4 rodas motrizes associadas a uma caixa
de 8 velocidades automática (EAT8) e uma
autonomia** até 58km em modo zero emissões
com a possibilidade de carregamento da bateria
em 1h45 através de um carregador de 7,4 kW.
A estas performances juntamos uma
habitabilidade e volume de bagageira preservados
através de uma integração das baterias sob o piso
do veículo.

Preservando sempre a habitabilidade, a nossa versão
100% elétrica DS 3 CROSSBACK proporciona-lhe prazer
de condução e conforto.
Beneficia ainda de uma autonomia aproximada de 320
quilómetros (ciclo WLTP*), e a possibilidade de carregamento da bateria até 80% em 30 minutos (modo 4 –
100kW).

* O procedimento mundial de testes harmonizado para veículos de passageiros e veículos

comerciais ligeiros (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures, ou WLTP) é uma
norma de testes de homologação para veículos, que permitem a medição do consumo de
combustível, de autonomia elétrica e de emissão de CO2 e outros elementos poluentes.
** A autonomia depende dos equipamentos do veículo, das condições de circulação e do modo
de condução.
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ZERO
RUÍDO
VIBRAÇÃO
MUDANÇA DE VELOCIDADES
EMISSÕES DE CO2
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DS 3 CROSSBACK E-TENSE

O REQUINTE PASSA
A MODO
100 % ELÉTRICO

AUTONOMIA

Até 320 km em ciclo WLTP
12

POTÊNCIA

Máx.100 kW, ou seja, 136 cv

BINÁRIO

260 Nm desde o arranque

ACELERAÇÃO

De 0 aos 50 km/h: 3,5s

CARREGAMENTO

CARREGAMENTO On board: 7,4 kW ou 11 kW
CARREGAMENTO RÁPIDO (Modo 4 - 100 kW):
80 % em 30min, ou seja, aproximadamente 9km/min

TRAVAGEM REGENERATIVA

Até 20% de recuperação da autonomia em ciclo inter-urbano

BATERIA

Garantia de 8 anos ou 160.000 km *
Capacidade: 50 kWh

CARREGAMENTO

2 cabos de carregamento incluídos (Modo 2 e Modo 3)

*O que acontecer primeiro. Para 70% da capacidade de carga da bateri.
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A REVOLUÇÃO
SILENCIOSA

4

1 CARREGADOR ON BOARD
7,4 KW OU 11 KW
14

3	
BOMBA DE CALOR DE ALTA
PERFORMANCE
4	
TOMADA DE CARREGAMENTO
• Carregamento doméstico completo
em 7h30 (DS Wall Box)
• Compatibilidade com postos de carregamento
rápido de 100 kW
• Recuperação de autonomia até 9 km/min

5	
BATERIA IÕES DE LÍTIO DE 50 KWH
Autonomia WLTP DS 3 CROSSBACK E-TENSE: até 320 km
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1

2	
MOTOR ELÉTRICO 100 KW 136 CV
3

5
2

O motor de 100 kW de binário generoso (260 Nm) e
disponibilidade imediata, permite uma condução
flexível, dinâmica e silenciosa.
Adapte os parâmetros de condução em três modos
consoante o que pretende a cada momento:

SPORT
16

Prioriza a performance e as sensações,
potência e binário máximo (0 aos 50 km/h: 3,5s
e 0 aos 100 km/h em 9s).

NORMAL

Regulação adaptada à utilização quotidiana com
conforto maximizado.

ECO

Otimização da autonomia.
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OS DIFERENTES
TIPOS DE
CARREGAMENTO
19
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Os cabos propostos podem ser utilizados em todos
os postos de carregamento público ou no seu
domicilio/residência.

TOMADA DOMÉSTICA
STANDARD

DS WALL
BOX

SUPERCARREGADOR

A DS Automobiles dispõe de uma gama
diversificada de DS Wall Boxes, sendo
disponibilizada por via de um parceiro certificado
e recomendado que vai assegurar o diagnóstico da
sua instalação.
Mais informação na página 48.

• Modo 2 (Corrente Alternada)
• 220V em 8A = 1,8kW
• TEMPO DE CARREGAMENTO:
Os seus 50 km quotidianos em 5h

• Modo 3 (Corrente Alternada)
• 220V em 32A = 7,4kW
• TEMPO DE CARREGAMENTO :
Os seus 50 km quotidianos em 1h10

• Modo 4 (Corrente Continua)
• TEMPO DE CARREGAMENTO :
- 80% em 55min (50kW)
- 80 % em 30min (100kW)

Os cabos Modo 2 e Modo 3 são entregues de série.

Carregamento em condomínios:
Todos os utilizadores de veículos elétricos que residam
em condomínios estão aptos a invocar o seu direito
à instalação de uma solução de carregamento no seu
lugar de estacionamento/parqueamento (podendo
o mesmo ser recusado pelo condomínio) DL 39/2010.
Esta instalação é paga pelo utilizador.

CABO MODO 2 DE SÉRIE

ACESSÓRIOS

CABO MODO 3
DE SÉRIE

CABOS FIXOS
DO CARREGADOR PÚBLICO

20
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MODO DE CONDUÇÃO
Uma simples pressão no botão “DRIVE MODE” permite-lhe
selecionar o modo de condução: Sport (performance
e sensações), Normal (utilização quotidiana) ou Eco
(otimização de autonomia).

FUNÇÃO ‘BRAKE’
23
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Ativada através de um movimento
para a retaguarda no seletor da
caixa de velocidades, esta função
permite aumentar a desaceleração
do veículo com a particularidade
de carregar a bateria através da
energia cinética disponível
quando o pedal do acelerador
é libertado.

PAINEL DE BORDO

ESPAÇO ELÉTRICO

O ecrã condutor dispõe das seguintes características:
• Medidor autonomia para o nível de consumo ou de regeneração
elétrica,
• Indicador para o nível de carga da bateria (em %),
• Restante autonomia do veículo (em km).

Através do ecrã central é possível:
• Programar carregamentos para determinados horários e realizar
o pré-condicionamento térmico do habitáculo,
• Visualizar os fluxos energéticos em tempo real e consultar
o histórico de consumos.

PARK ASSIST

(DISPONÍVEL DURANTE 2020)

HEAD UP
DISPLAY

Com o sistema PARK ASSIST, o seu veículo estaciona
sozinho (com supervisão do condutor) sem haver
necessidade de recorrer ao volante e ao travão. O
sistema deteta um lugar de estacionamento correspondente com as dimensões do DS 3 CROSSBACK
E-TENSE com a simples passagem nesse local/lugar a
uma velocidade até 30km/h e pode realizar manobras
em paralelo ou na perpendicular.

Velocidade, informações do regulador/limitador de
velocidade, leitura dos sinais, ajudas à condução e à
navegação: durante os seus trajetos, o Head Up Display
fornece-lhe acesso a informações essenciais podendo
manter o seu olhar na estrada. Esta tecnologia projeta
as informações a cores numa lâmina transparente no
campo de visão do condutor.

DS DRIVE ASSIST

(DISPONÍVEL DURANTE 2020)

Através da Ajuda ao Posicionamento na Via e do
Cruise Control adaptativo com função Stop & Go,
esta função auxilia o condutor, mas também lhe
permite retomar o controlo do veículo a qualquer
momento.

O DS 3 CROSSBACK E-TENSE
DISPÕE DE INÚMERAS
24

AJUDAS DE APOIO À
CONDUÇÃO

ADML
PROXIMITY
ADML PROXIMITY é um sistema inovador de acesso e
arranque mãos-livres. Com a aproximação ao veículo,
os puxadores embutidos expandem para o convidar
a entrar a bordo do DS 3 CROSSBACK E-TENSE. Assim
que se afaste do veículo, os puxadores retraem
automaticamente à sua posição original e o veículo
é trancado.

DS MATRIX LED VISION
Este sistema adapta automaticamente o feixe
de luz de forma a manter uma iluminação otimizada
e permitir a circulação com luzes de “máximos” de
forma permanente, sem nunca esquecer os restantes
utilizadores na estrada. O módulo “Matrix Beam”
é composto por segmentos independentes, que ligam
e desligam progressivamente, em função do
ambiente de circulação e conduções de condução,
tudo isto é possível devido a uma câmara no topo
do para-brisas que deteta estas condições.
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PUXADORES DAS PORTAS EMBUTIDOS
O DS 3 CROSSBACK E-TENSE está equipado de série
com puxadores de portas embutidos. Os puxadores
expandem utilizando a chave ou de forma automática
com aproximação ao veículo uma vez que está
equipado com ADML PROXIMITY.
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3
0
0 CV

*Em ciclo WLTP.
** Autonomia depende dos equipamentos do veículo, das condições da via e do modo de condução.

300 CV
4x4
ATÉ 58 KM** EM MODO ELÉTRICO
30G* CO2 /KM
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DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4

O SUV HÍBRIDO
PLUG-IN

31
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BINÁRIO

520 Nm

ACELERAÇÃO

De 0 a 100 km/h : 5,9 seg.

CARGA

Carregador On Board: 7,4 kW
DS Wall Box: 100 % em 1h45

BATERIA

Garantia 8 anos ou 160.000 km *
Capacidade: 13,2 kWh

CARREGAMENTO

2 cabos de carregamento incluídos (Modo 2 e Modo 3)

*O que acontecer primeiro. Para 70% da capacidade de carga da bateri.

5
6
4

HÍBRIDO
PLUG-IN
33

32

1 MOTOR ELÉTRICO DIANTEIRO DE 81,2 KW
2	
CAIXA AUTOMÁTICA ELETRIFICADA
DE 8 VELOCIDADES
3 MOTOR A GASOLINA DE 200 CV
4	
BATERIA DE IÕES DE LÍTIO COM
CAPACIDADE DE 13,2 KWH
5	
CARREGADOR ON BOARD DE 7,4 KW
6 MOTOR ELÉTRICO TRASEIRO DE 83 KW

3

1

2

** Autonomia depende dos equipamentos do veículo, das condições da via e do modo de condução.
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Selecione o modo de condução que melhor lhe convém.
O DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 dispõe de quatro modos de condução:

MODO 100 % ELÉTRICO

O modo 100% elétrico permite-lhe percorrer até 58 kms** sem consumir uma
única gota de gasolina. Silêncio absoluto a bordo, reatividade excecional,
experienciando novas sensações.

MODO HÍBRIDO

O modo Híbrido controla automaticamente as fases elétricas e térmicas
consoante o percurso e tipo de condução.

MODO SPORT

Ative o modo Sport para libertar todo o potencial do seu DS 7 CROSSBACK
E-TENSE 4x4. O motor térmico entrega-lhe toda a sua potência, assistido
pelos dois motores elétricos. Acelerações, recuperações: o seu prazer de
condução encontra-se no auge.

MODO 4x4

O modo 4x4 ou 4WD, reforça a tração em estrada ou em terrenos difíceis.
A potência do motor térmico e dos motores elétricos é enviada em
permanência para as quatro rodas do veículo de forma homogénea,
melhorando assim, a aderência em estradas sinuosas, molhadas, com
lama, ou neve.

OS DIFERENTES
TIPOS DE
CARREGAMENTO
37
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Os cabos propostos podem ser utilizados em todos
os postos de carregamento público ou no seu
domicilio/residência.

TOMADA DOMÉSTICA
STANDARD

DS WALL
BOX

A DS Automobiles dispõe de uma gama
diversificada de DS Wall Boxes, sendo
disponibilizada por via de um parceiro certificado
e recomendado que vai assegurar o diagnóstico da
sua instalação.
Mais informação na página 48.

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

• Modo 3 (Corrente Alternada)
• 220V em 32A = 7,4 kW
• TEMPO DE CARREGAMENTO :
7,4 kW monofásico = 1h45

Os cabos Modo 2 e Modo 3 são entregues de série.

Carregamento em condomínios:
Todos os utilizadores de veículos elétricos que residam
em condomínios estão aptos a invocar o seu direito
à instalação de uma solução de carregamento no seu
lugar de estacionamento/parqueamento (podendo
o mesmo ser recusado pelo condomínio) DL 39/2010.
Esta instalação é paga pelo utilizador.

CABO MODO 2 DE SÉRIE

ACESSÓRIO

CABO MODO 3 DE SÉRIE
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MODO DE CONDUÇÃO
O simples gesto de premir o botão ‘DRIVE MODE’ permite-lhe
selecionar o modo de condução de: Sport Electric (100 %
elétrico), Híbrido (gestão a cargo do veículo), Sport
(performance e sensações), 4WD (tração otimizada).
Modo Confort está disponível consoante versão.

FUNÇÃO ‘BRAKE’
41
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Ativada através de um movimento
para a retaguarda no seletor da
caixa de velocidades, esta função
permite aumentar a
desaceleração do veículo com a
particularidade de carregar a
bateria através da energia
cinética disponível quando o pedal
do acelerador é libertado.

PAINEL DE BORDO

ESPAÇO ELÉTRICO

O painel de bordo dispõe das seguintes características:
• Medidor de autonomia para o nível de consumo ou de
regeneração elétrica,
• Dois indicadores para o nível de combustível e carga da bateria
(em %) e da restante autonomia do veículo (em km).

Através do ecrã central é possível:
• Visualizar os fluxos energéticos em tempo real e consultar o
histórico dos seus consumos.
• Programar carregamentos para determinados horários e a função
e-SAVE (reservar toda ou apenas parte, da capacidade da bateria,
para uma futura utilização).

No arranque, a palavra ‘READY’ é exibida para informar
que está tudo apostos para iniciar a marcha.

O DS 7 CROSSBACK E-TENSE DISPÕE
DE INÚMERAS AJUDAS DE APOIO À CONDUÇÃO
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DS CONNECTED
PILOT

DS ACTIVE
LED VISION

DS DRIVER
ATTENTION MONITORING

DS NIGHT
VISION

O DS CONNECTED PILOT assiste o condutor, permitindo
recuperar o controlo do veículo a qualquer momento.
Este é um passo que nos coloca cada vez mais próximo
da condução autónoma. Este equipamento inovador
regula a velocidade e a distância do veiculo que circula à
sua frente e posiciona com precisão o DS 7 CROSSBACK
E-TENSE 4x4 no centro da via de circulação controlando
o volante, consoante a escolha do condutor. Ativo dos
0 aos 180km/h*, tem a capacidade de gerir as fases de
total imobilização e re-arranque, controlando a velocidade
e a trajetória do veículo. Este sistema é particularmente
útil em engarrafamentos ou autoestradas garantindo
segurança e tranquilidade ao volante.

O DS ACTIVE LED VISION conjuga estilo e tecnologia.
Três módulos LED rotativos complementados por um
farol principal LED. Em função do ângulo do volante,
a velocidade do veículo e as condições meteorológicas,
os faróis movem-se na vertical e na horizontal. Desta forma
o seu campo de visão aumenta ou diminui com iluminação
alargada ou melhor orientada para as bermas da estrada.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 beneficia da tecnologia
DS DRIVER ATTENTION MONITORING que permite
identificar qualquer tipo de perda de concentração/
atenção do condutor. Uma camara de infravermelhos
situada sob o volante, complementada com uma câmara
no topo do para-brisas, vigiam em permanência: os olhos
do condutor (sinais de fadiga, como piscar de olhos…),
o rosto (orientação do olhar), os movimentos de cabeça
por distração e da trajetória do veículo entre linhas da via,
particularmente em “guinadas” ou desvios. Desde que o
DS DRIVER ATTENTION MONITORING detete uma anomalia
num destes fatores, o sistema emite automaticamente
um sinal sonoro e um alerta visual no ecrã central. Este
sistema funciona tanto de dia como de noite.

Ao garantir uma visibilidade noturna otimizada ao condutor,
o DS NIGHT VISION fornece uma melhor leitura/interpretação
da estrada e dos seus perigos. Está instalada uma
câmara de infravermelhos na grelha que deteta peões e
animais até 100m à sua frente.
O condutor visualiza a estrada através do painel de
instrumentos digital com potenciais perigos sinalizados a
amarelo e vermelho, complementados com um sinal sonoro
consoante a distância de aproximação. Estes alertas
permitem reagir e antecipar o perigo.

* Consoante a legislação do País.
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OS SERVIÇOS

47

INSTALAÇÃO
DA SUA DS
WALL BOX
NO DOMICILIO
48

A DS Automobiles selecionou a empresa Eyssa-Tesis para lhe proporcionar
tranquilidade na instalação de uma DS Wall Box no seu domicilio, com a finalidade
de lhe fornecer o melhor serviço e acompanhamento possível para a sua solução
de carregamento. Garantimos uma instalação de qualidade, rápida e ao melhor
preço. Após avaliarmos* a sua instalação elétrica, instalaremos o seu posto de
carregamento “chave na mão” através de uma rede de técnicos certificados que se
encontram ao seu serviço em todo território português.

VISITA TÉCNICA
VIRTUAL

INSTALAÇÃO
DS WALL BOX

ASSISTÊNCIA
& LINHA DE APOIO

• Fotografias
• Formulário de
estimativa
• Avaliação do local
de instalação

• Validação
da estimativa
• Agendamento
da instalação
• Instalação e
ativação do posto
de carregamento

• Assistência antes
da venda
• Assistência após venda
• Linha direta

* Em caso de ocorrer uma avaliação desfavorável, existe a possibilidade de anular a sua encomenda.
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PARA BENEFICIAR
DESTES SERVIÇOS,
DESCARREGUE
A APLICAÇÃO MYDS
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CONTROLO
À DISTÂNCIA

INFORMAÇÕES
DA AUTONOMIA

CARREGAMENTO
À DISTÂNCIA

PRÉ-CONDICIONAMENTO
TÉRMICO*

Saiba o estado da carga da bateria ou a
estimativa da restante autonomia em tempo
real através da aplicação para smartphone
MyDS. Num piscar de olhos, visualize o estado
da carga e o pré-condicionamento térmico do
seu veículo.

Enquanto o seu veículo carrega, visualize a
velocidade e a duração prevista de
carregamento. Pode também, programar a
hora do carregamento, por exemplo: para
aproveitar as horas de baixo custo de energia
(regimes com várias tarifas).

A configuração do pré-condicionamento térmico
do habitáculo permite-lhe programar o
aquecimento ou a climatização do seu veículo.
Pensada para o seu conforto, esta função está
acessível com o veículo ligado ou não (a um posto
de carregamento).

*Temperatura ambiente de 21ºC.

CARREGAMENTO PÚBLICO*
(DISPONÍVEL BREVEMENTE)

Com a oferta Charge My Car, acessível através da aplicação FREE2MOVE SERVICES,
garante o acesso à maior rede de postos de carregamento públicos em Portugal e na
Europa. Não há nada mais simples que beneficiar desta rede! Crie a sua conta em
FREE2MOVE SERVICES, subscreva a oferta, ative a aplicação no seu veículo** e receba
o seu cartão de carregamento.

PLANEAMENTO DE TRAJETOS*
Também incluído na oferta Charge My Car, esta função de planeamento permite-lhe
preparar os seus longos trajetos em função da autonomia em tempo real do seu veículo.
Calcule a duração da sua viagem (tempo de carregamento incluído), selecione o itinerário
ideal e envie-o para o sistema de navegação do seu veículo.
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DS MOBILITY PASS

53

(RESERVADO AOS UTILIZADORES DO DS 3 CROSSBACK E-TENSE)

Com o DS Mobility Pass, acessível através das aplicações MyDS e FREE2MOVE RENT, pode
beneficiar de tarifas preferenciais, no aluguer de um veículo térmico DS ou híbrido para
garantir a sua mobilidade.

* Para veículos equipados com navegação conectada.
** Estão incluídos 12 meses aquando da compra de um DS 3 CROSSBACK E-TENSE.

PARA BENEFICIAR DESTES SERVIÇOS,
DESCARREGUE
A APLICAÇÃO MYDS

FREE2
A MOBILIDADE
MOVE

SERVICES
SEM
BARREIRAS

5

2

A DS Automobiles propõe-lhe uma
gama de acessórios completa para
personalizar o seu veículo consoante as
suas necessidades e conforme pretender.
Todos concebidos, controlados e avaliados
pelo construtor para lhe garantir o melhor nível de
qualidade e segurança.
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3
1 Cabo de
carregamento
Modo 2*
2 Cabo de
carregamento
Modo 3*

4 Piso duplo de
carregamento
5 Posto de
carregamento
DS Wall Box

3 Saco para cabo de
carregamento*

* O primeiro exemplar está incluído na proposta de compra.

1

4
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CONTRATO
DE SERVIÇO

10 COMPROMISSOS
PARA UMA MAIOR SERENIDADE

Beneficie de uma cobertura máxima com a subscrição
de um contrato de serviços FREE DRIVE ou MANUTENÇÃO
e ainda de:
• Planeamento dos custos de manutenção relacionados
com o seu veículo e otimização do seu orçamento.
• Valorização do seu veículo na revenda com a emissão de
um certificado de capacidade da sua bateria.

1.	8 anos de garantia** ou 160 000 km** para a bateria
de tração.
2.	DS ASSISTANCE. Conduza sem preocupações 24
horas por dia, 7 dias por semana.
3.	E-EXPERT CENTER. Os nossos experts cuidarão do seu
veículo e responderão a todas as suas perguntas.
4.	CONTRATOS DE SERVIÇO (recomendado). Todas as
operações de manutenção, peças e serviços estão
incluídas.
5.	SOLUÇÃO DE CARREGAMENTO CERTIFICADA
(recomendado). Uma gama completa de Wall Box
instaladas por profissionais.
6.	SOLUÇÃO DE MOBILIDADE. Proposto em todas
as situações.
7. 	ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE CONTÍNUA. Para
beneficiar da melhor experiência de condução
8.	CARREGAMENTO DA VIATURA A 80%. Após cada
intervenção no após-venda.
9.	ORÇAMENTOS E MARCAÇÕES ONLINE. Faça o
agendamento online da intervenção após-venda e
receba uma estimativa dos trabalhos a realizar.
10.	Lavagem da sua viatura após cada visita.

As prestações do seu contrato de serviços:
• Uma garantia para o seu veículo e bateria de tração
(além dos 2 anos da garantia do construtor).
• Operações de manutenção periódicas e substituição de
peças de desgaste.
• Assistência em caso de avaria, incluindo falhas de
energia (carregamento e reboque até 4 vezes por ano)
com soluções de mobilidade.
• Para os contratos FREE DRIVE dispõe ainda de um
veículo de substituição, aquando as intervenções em
após-venda e/ou disponibilidade do Serviço DS Valet.

MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
DO SEU VEÍCULO ELÉTRICO
A DS Automobiles dispõe de técnicos qualificados em
tecnologias elétricas e seus equipamentos específicos,
para garantir um serviço de manutenção especializado.
A manutenção é mais ligeira comparando com um veículo
térmico, devido à eliminação de operações de mudança
de óleo e aos intervalos de manutenção mais espaçados.
A substituição de peças de desgaste de acordo com as
recomendações do construtor, garantem a manutenção
da experiência de condução do seu veículo. Em cada
manutenção, será disponibilizado um certificado de
avaliação do nível de capacidade das baterias na
aplicação MyDS App (gratuito com contrato de serviço).
Encontrará também conselhos que permitirão otimizar
a evolução da capacidade residual da bateria.

* Pastilhas de travão, amortecedores, escovas limpa para-brisas, entre outros.
** O que acontecer primeiro. Para 70% da capacidade de carga da bateria.
Assistência em caso de falta de carga de bateria aplicável apenas no DS 3
CROSSBACK E-TENSE, uma vez por ano (excluindo a assinatura do contrato
de serviço).
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AUTONOMIA

OS CONSELHOS
DE UM PROFISSIONAL
TEMPERATURA DO HABITÁCULO
Com um veículo eletrificado, no início dos trajetos, o aquecimento solicita uma carga elevada da bateria,
reduzindo assim a autonomia.

Jean-Éric VERGNE
Campeão da Formula E Temporada 5

PARA CARREGAR AS BATERIAS,
SIMPLESMENTE TRAVE
Inspirado e testado na Formule E, a travagem
regenerativa permite com a desaceleração,
transformar a energia cinética em eletricidade,
prolongando assim a autonomia das suas
baterias. Ao ativar esta função com o simples
toque na alavanca da caixa de velocidades, pode
prolongar a autonomia da sua bateria até 20 %.

Os Conselhos de JEV:
Desta forma é preferível pré-aquecer ou pré-climatizar o seu habitáculo através da aplicação E-TENSE REMOTE
CONTROL (acessível através da aplicação MyDS), quando o seu DS 3 CROSSBACK E-TENSE ou DS 7 CROSSBACK
E-TENSE 4x4 se encontra ainda em fase de carregamento. Pode também programar o pré-condicionamento
através do ecrã tátil central do seu veículo eletrificado (Separador Climatização).
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TEMPERATURAS EXTERIORES
Temperaturas muito baixas ou muito altas afetam as reações químicas das baterias, impedindo-as de manter
um nível carga ideal.
Os Conselhos de JEV:
A bordo do DS 3 CROSSBACK E-TENSE, a bomba de calor controla a regulação térmica das baterias e permite
reduzir o impacto em caso de temperaturas extremas.

ESTILO DE CONDUÇÃO

RESERVE ELETRICIDADE
PARA MAIS TARDE
A função e-SAVE reserva até 20 km de energia
elétrica das suas baterias para uma utilização
posterior. Este modo é particularmente útil para
antecipar uma zona de circulação restrita,
reservada apenas para veículos “limpos/verdes”.
A cartografia disponível através do ecrã tátil de
grandes dimensões do DS 7 CROSSBACK E-TENSE
4x4 indica em tempo real, a distância que lhe é
possível percorrer em modo elétrico tal como os
pontos de carregamento.

O estilo de condução tem um impacto direto na autonomia. As acelerações fortes frequentes têm um impacto
negativo no estado de carga do veículo.
Os Conselhos de JEV:
A bordo de um veículo elétrico, circular a uma velocidade regular, preserva a autonomia. Selecione e dê
preferência ao modo ECO do seu DS 3 CROSSBACK E-TENSE para otimizar a sua autonomia.

É
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PARA DESCOBRIR
TODA A GAMA DS
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.
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