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DS Automobiles bouwt voort op een bijzonder erfgoed, dat van DS 

19 uit 1955. Het merk heeft zijn wortels in Parijs, de hoofdstad van 

de luxe-industrie en de haute couture. Geïnspireerd door avant-

gardisme onderscheidt het merk zich door zijn bijzondere producten 

en uitzonderlijke klantgerichtheid. Door hun sensuele, spectaculaire 

en bijzondere design zijn de producten van DS even uitzonderlijk als 

exclusief.

DS 7 CROSSBACK is de eerste exponent van de tweede generatie 

modellen van DS Automobiles. In deze geraffineerde SUV komen 

alle aspecten van het Franse vakmanschap tot uiting: chique 

materialen, ambachtelijkheid en technologische innovaties.

Het verfijnde karakter van DS 7 CROSSBACK wordt benadrukt door 

de karakteristieke voorzijde met de DS Wings. De zeshoekige grille, 

met in het midden het DS-logo, is voorzien van een nieuw rasterwerk 

met diamanteffect. De centrale baan, die in lengterichting over 

de aluminium motorkap loopt, geeft structuur aan het design en 

accentueert het DS-embleem. De scherpe vouwen in de voor- en 

achterportieren laten het gespierde uiterlijk van deze SUV fraai 

uitkomen. 

Dankzij DS Stores, DS Salons en DS Only You biedt DS Automobiles 

een gepersonaliseerde klantervaring.

W E L K O M
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EEN CHARISMATISCH DESIGN
Sinds de oprichting van DS Automobiles staat de lichtsignatuur centraal in het design van het 

merk. De als edelstenen bewerkte DS Active LED Vision-koplampen gaan bij het ontgrendelen van 

de auto branden met een paarsachtig licht en draaien vervolgens 180°. DS Active LED Vision staat 

borg voor een uitstekende verlichting waarbij de lichtbundel automatisch aan de omstandigheden 

wordt aangepast. Ook de achterlichten dragen bij aan de kracht en originaliteit van de lichtsigna-

tuur van DS 7 CROSSBACK (E-TENSE). Ze zijn voorzien van 3D Full LED-technologie en hebben een 

fascinerende driedimensionale geschubde structuur.

De voorzijde met de DS Wings, de zeshoekige grille voorzien van een nieuw rasterwerk met 

diamanteffect, de scherpe vouwen in de voor- en achterportieren… Dit zijn slechts enkele uiterlijke 

kenmerken die het verfijnde karakter van de DS 7 CROSSBACK (E-TENSE) benadrukken.

FRANSE LUXE EN VAKMANSCHAP
In DS 7 CROSSBACK (E-TENSE) komen alle aspecten van het Franse vakmanschap tot uiting: chique 

materialen, ambachtelijkheid en technologische innovaties. Dit komt ook terug in de DS-Inspirations 

waarmee het moderne en chique interieur van DS 7 CROSSBACK (E-TENSE) gepersonaliseerd kan 

worden aan de hand van 4 thema's; BASTILLE, RIVOLI, OPERA en PERFORMANCE LINE.

DS 7 CROSSBACK (E-TENSE) is leverbaar met een groot panoramisch schuif- / kanteldak met een 

elektrisch bedienbaar zonnescherm. Daarbij biedt het interieur van DS 7 CROSSBACK (E-TENSE) 

alle inzittenden volop ruimte en behoort de bagageruimte van DS 7 CROSSBACK (E-TENSE) tot de 

grootste van zijn segment.

HYPERMODERNE TECHNOLOGIEËN
DS 7 CROSSBACK (E-TENSE) is uitgerust met enkele van de nieuwste technologieën en 

rijhulpsystemen.

DS Connected Pilot neemt het autorijden gedeeltelijk over van de bestuurder, waarbij de 

bestuurder altijd de mogelijkheid behoudt om zelf de controle weer over te nemen. Dit innovatieve 

systeem regelt de snelheid, de afstand van de auto ten opzichte van zijn voorligger en de door de 

bestuurder gewenste positie. 

DS Night Vision geeft de bestuurder in het donker een beter overzicht van de weg zodat mogelijke 

gevaren sneller opgemerkt kunnen worden. Een in de grille geplaatste infraroodcamera detecteert 

voetgangers en dieren binnen een afstand van 100m op de weg. Deze beelden worden inclusief 

waarschuwingssignalen op het digitale instrumentenpaneel weergegeven.

Daarnaast geniet je in DS 7 CROSSBACK (E-TENSE) van een high-end audiosysteem dankzij Focal® 

en ultiem comfort in de royale stoelen waarbij de voorstoelen zijn voorzien van stoelverwarming, 

een ventilatiesysteem en een massagefunctie.

BEST OF BOTH WORLDS DS 7 CROSSBACK E-TENSE
(PLUG-IN HYBRIDE)
Rijd volledig geruisloos in DS 7 CROSSBACK E-TENSE met een gecombineerd vermogen tot maar 

liefst 300pk en 4 wielaandrijving, dankzij de elektrische modus met een actieradius van 58 km 

(WLTP). In veel voorkomende ritten voldoende voor woon-werkverkeer. Of het geeft de 

mogelijkheid om in een stadse omgeving volledig elektrisch te rijden zonder uitstoot van 

schadelijke stoffen.

De tractiebatterij van DS 7 CROSSBACK E-TENSE kan dankzij de lader van 7,4 kW in c.a. 2 uur 

worden opgeladen via een speciale 32A-wallbox of in 8 uur via een normaal 8A-stopcontact.

P R O D U C T  H I G H L I G H T S
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DS 7 CROSSBACK BASTILLE

Veiligheid en dynamische systemen
6 airbags (bestuurder + passagier / gordijnairbags vóór en achter / 

zij-airbags vóór)

Automatisch inschakelende verlichting 

Regensensor

Bandenreparatiekit

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Cruise control en snelheidsbegrenzer (programmeerbaar)

Driver Attention Warning (tijdsgebonden)

Speed Limit Recognition and Recommandation

Active Safety Brake (middels camera)

Lane Departure Warning

Parkeersensoren achter

Elektronische parkeerrem

ESP

Hill Start Assist

Start/Stop knop

Stop & Start-systeem

Verwarming en ventilatie
Automatische airconditioning met 2 klimaatzones

Interieur, stoelen en bekleding
12V aansluiting vóór

12,3" digitaal instrumentenpaneel

Frameless zelfdimmende binnenspiegel

Deelbare rugleuning achterbank 1/3 - 2/3 

Interieur Perruzi Bronze

Centrale armsteun vóór

In hoogte verstelbare bestuurders- en passagiersstoel

Lederen stuurwiel

Isofix-bevestigingspunten t.b.v. kinderzitjes (passagiersstoel + 2 op achterbank)

Infotainment en telematica
DAB+ bi-tuner

8 luidsprekers

Bluetooth® handsfree met Streaming Audio

8" capacitive touchscreen

USB aansluiting (1x)

Mirror Screen (Apple Carplay, Android Auto)

Boordcomputer

12 Volt aansluiting kofferruimte

2x USB aansluiting 2,5A in middenconsole achter onder ventilatierooster

Exterieur
Geluidswerende voorruit

Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels

Buitenspiegels uitgevoerd in Noir Brillante en voet in carrosseriekleur

Elektrisch bedienbare ruiten vóór en achter

Zijruitomlijsting in chroom

Deurgrepen in carrosseriekleur

LED dagrijverlichting

3D LED achterlichten

Xenon verlichting

LED mistlampen vóór met statische bochtverlichting

Uitlaatopening links en rechts i.c.m. PureTech 180 Automatic

Onderstel
18" lichtmetalen velgen VIENNA

Trailer Stability Control

U I T R U S T I N G S N I V E A U S

DS 7 CROSSBACK BASTILLE+ (EXTRA UITRUSTING T.O.V. BASTILLE)

Veiligheid en dynamische systemen
Regensensor met Magic Wash-functie

DS Connect Box met Pack SOS en Assistance

Interieur, stoelen en bekleding
Armsteun met ski-luik op achterbank

Chrome dorpellijst voorportieren

Verwarming en ventilatie

Programmeerbare pre-heating via smartphone (MyDS app)  i.c.m. E-TENSE

Exterieur
Elektrisch inklapbare buitenspiegels 

Extra getinte ramen achter

Geluidswerende en gelaagde zijruiten i.c.m. E-TENSE

Uitlaatopening links en rechts i.c.m. PureTech 180 Automatic en E-TENSE

Onderstel
19" lichtmetalen velgen ROMA

DS Active Scan Suspension i.c.m. E-TENSE

Infotainment en telematica
DS Connect Nav DAB+: 

- Navigatiesysteem  

- 12" capacitive HD touchscreen (resolutie 1920x720) 

- Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio  

- Mirror Screen (Apple Carplay, Android Auto) 

- Lifetime kaartupdates, maximaal 4 updates per jaar (indien beschikbaar).     

Deze kaartupdates worden gratis bij een onderhoudsbeurt uitgevoerd door uw 

DS-dealer  

36 maanden DS Connected Services:  

- Realtime verkeersinformatie; via TomTom Traffic  

- Tankstations; adres, prijsinformatie en mogelijkheid tot direct navigeren     

-  Parkeren; adres en mogelijkheid tot direct navigeren, realtime het aantal

  beschikbare parkeerplaatsen  

- Weerbericht; weergave weerbericht op de ingestelde route  

- Lokaal zoeken, bellen en navigeren naar gekozen POI (Point of Interest)

Gevarenzones: 

Deze dienst verstrekt via visuele en geluidssignalen realtime informatie 

over gevaarlijke en ongevalgevoelige zones alsook vaste en mobiele 

snelheidscontroles.

Na 36 maanden kunt u het abonnement op de DS Connected Services verlengen 

voor een periode van 1 jaar à € 60 of 3 jaar à € 130. 

Na 36 maanden kunt u het abonnement op Gevarenzones toevoegen aan de DS 

Connected Services voor een periode van 1 jaar à € 99 of 3 jaar à € 199. 
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RIJK UITGERUSTE SPECIALE SERIE DS 7 CROSSBACK BLACK LINE (EXTRA UITRUSTING T.O.V. BASTILLE+)

DS 7 CROSSBACK RIVOLI (EXTRA UITRUSTING T.O.V. BASTILLE+)

Veiligheid en dynamische systemen
Parkeersensoren vóór

Achteruitrijcamera

Verwarming en ventilatie
Programmeerbare pre-heating via smartphone (MyDS app)  i.c.m. E-TENSE

Exterieur
DS Active LED Vision:

- LED koplampen met actieve bochtverlichting

- 3 LED dimlichten “Magic 3D"

- 5 verlichtingsmodi: stad, buitenweg, snelwegen, regen en grootlichtassistent

Stad (bereik tot 280m)

- Buitenweg (bereik tot 330m bij een snelheid boven 50 km/u)

- Snelwegen (bereik tot 370m bij een snelheid boven 110 km/u)

- Regen (bereik tot 330m)

- Grootlichtassistent (bereik tot 520m bij een snelheid boven 50 km/u)

LED scrollende knipperlichten

- LED RGB ambiance verlichting in koplamp

Aluminium dakrails Noir

DS Wings uitgevoerd in glanzend zwart

Raamomlijsting uitgevoerd in glanzend zwart

Achterlichtomlijsting uitgevoerd in glanzend zwart

Grille uitgevoerd in Noir Brillant

Geluidswerende en gelaagde zijruiten i.c.m. E-TENSE

 Interieur, stoelen en bekleding
Basalt Black leder interieur

Nerfleder Basalte Zwart  

Interieurafwerking nappaleder Basalte Zwart met ruitpatroon

Elektrisch verstelbare voorstoelen met verstelbare lendesteun

Geheugenfunctie op bestuurdersstoel (incl. instelling buitenspiegels en 

airconditioning)

Bestuurders- en passagiersstoel met verstelbare zittinglengte

Elektrisch verstelbare rugleuning van de achterbank 1/3 - 2/3

Chrome afwerking bediening elektrische ramen

B.R.M. R180 uurwerk

Mattenset vóór en achter

- Géén Isofix-bevestigingspunt op passagiersstoel voorin

- Skiluik komt te vervallen

Aluminium pedalen

Elektrisch verstelbare lendesteun bestuurdersstoel

Middenarmsteun in achterbank met skiluik

Veiligheid en dynamische systemen
Dodehoekdetectiesysteem

Lane Keeping Assist

Geavanceerde verkeersbordherkenning (herkent ook een aantal niet snelheids- 

gebonden verkeersborden)

Driver Attention Alert  (middels op de weg gerichte camera)

Parkeersensoren vóór

Achteruitrijcamera

Verwarming en ventilatie
Programmeerbare pre-heating via smartphone (MyDS app)  i.c.m. E-TENSE

Exterieur
DS Active LED Vision:

- LED koplampen met actieve bochtverlichting

- 3 LED dimlichten “Magic 3D"

- 5 verlichtingsmodi: stad, buitenweg, snelwegen, regen en grootlichtassistent

Stad (bereik tot 280m)

- Buitenweg (bereik tot 330m bij een snelheid boven 50 km/u)

- Snelwegen (bereik tot 370m bij een snelheid boven 110 km/u)

- Regen (bereik tot 330m)

- Grootlichtassistent (bereik tot 520m bij een snelheid boven 50 km/u)

LED scrollende knipperlichten

- LED RGB ambiance verlichting in koplamp

Aluminium dakrails

Geluidswerende en gelaagde zijruiten

Interieur, stoelen en bekleding
Basalt Black leder interieur

Nerfleder Basalte Zwart  

Interieurafwerking nappaleder Basalte Zwart met ruitpatroon

Elektrisch verstelbare voorstoelen met verstelbare lendesteun

Geheugenfunctie op bestuurdersstoel (incl. instelling buitenspiegels en aircondi-

tioning)

Bestuurders- en passagiersstoel met verstelbare zittinglengte

Elektrisch verstelbare rugleuning van de achterbank 1/3 - 2/3

Chrome afwerking bediening elektrische ramen

B.R.M. R180 uurwerk

Mattenset vóór en achter

Grille uitgevoerd in Noir Brillant

- Géén Isofix-bevestigingspunt op passagiersstoel voorin

- Skiluik komt te vervallen

Aluminium pedalen

Elektrisch verstelbare lendesteun bestuurdersstoel

Middenarmsteun in achterbank met skiluik

Pack Modularité (verstelbare kofferbakvloer, chromen sierlijst laaddrempel)

LED Welcome- en ambiance verlichting in 4 portierontgrendelingsgrepen

LED Welcome-verlichting voetencompartiment vóór

USB aansluiting 2,5A in middenconsole achter onder ventilatierooster (2x)

12V aansluiting in kofferbak

Keyless entry incl. beveiligingsmodule tegen Relay-Attack

Elektrisch bedienbare achterklep

Infotainment en telematica
Inductieladen smartphone geschikt voor een smartphone voorzien van Qi techno-

logie

Onderstel

DS Active Scan Suspension i.c.m. PureTech 180 automatic en E-TENSE

U I T R U S T I N G S N I V E A U S
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DS 7 CROSSBACK PERFORMANCE LINE+ (EXTRA UITRUSTING T.O.V. PERFORMANCE LINE)

Veiligheid en dynamische systemen
Parkeersensoren vóór

Achteruitrijcamera

Interieur
B.R.M. R180 uurwerk

Pack Modularité (verstelbare kofferbakvloer, chromen sierlijst laaddrempel)

Elektrisch verstelbare voorstoelen met verstelbare lendesteun

Geheugenfunctie op bestuurdersstoel (incl. instelling buitenspiegels en 

airconditioning)

Bestuurders- en passagiersstoel met verstelbare zittinglengte

Verwarming en ventilatie
Programmeerbare pre-heating via smartphone (MyDS app)  i.c.m. E-TENSE

Infotainment en telematica
Inductieladen smartphone geschikt voor een smartphone voorzien van Qi techno-

logie

DS Sensorial Drive

Exterieur
DS Active LED Vision:

- LED koplampen met actieve bochtverlichting

- 3 LED dimlichten “Magic 3D"

- 5 verlichtingsmodi: stad, buitenweg, snelwegen, regen en grootlichtassistent

Stad (bereik tot 280m)

- Buitenweg (bereik tot 330m bij een snelheid boven 50 km/u)

- Snelwegen (bereik tot 370m bij een snelheid boven 110 km/u)

- Regen (bereik tot 330m)

- Grootlichtassistent (bereik tot 520m bij een snelheid boven 50 km/u)

LED scrollende knipperlichten

- LED RGB ambiance verlichting in koplamp

Keyless entry incl. beveiligingsmodule tegen Relay-Attack

Elektrisch bedienbare achterklep

Dakrails Noir

laden specifiek voor DS 7 CROSSBACK E-TENSE
BRAKE-functie; met de functie wordt bij snelheid minderen en remmen energie 

teruggewonnen en opgeslagen

E-SAVE-functie; Met de deze functie kunt u voldoende elektrische energie achter 

de hand houden om de laatste 10 of 20 kilometers van uw rit in de 100% elektri-

sche modus te rijden, dus zonder CO2 of andere schadelijke stoffen uit te stoten.

8 jaar of 160.000km garantie (het geen het eerste is bereikt) op de tractiebatterij 

en is van toepassing op elk defect aan de accu. Dit is ook van toepassing op de 

laadcapaciteit van de accu (70% van de capaciteit is gegarandeerd gedurende 

8 jaar)

Laadmogelijkheid mode 2 & mode 3 met 7,4kW onboard lader 1 fase 

Laadkabels mode 2 (2 - 3 kW) & mode 3 (tot 22kW bij 3 fase)"

Laadtijd ca 4 uur bij 3,7kW 1 fase wallbox

Laadtijd ca 4 uur bij 11kW 3 fase wallbox

Laadtijd ca 2 uur bij 22kW 3 fase publieke laadpaal

Afbeelding kan afwijken van de standaarduitrusting.

DS 7 CROSSBACK PERFORMANCE LINE (EXTRA UITRUSTING T.O.V. BASTILLE+)

Stoelen en bekleding
Black Alcantara® interieur - combinatie bekleding Alcantara® / kunstleder 

Performance Line

Elektrisch verstelbare lendesteun bestuurdersstoel

Middenarmsteun in achterbank met skiluik

Interieur
Aluminium pedalen

DS Performance Line mattenset vóór en achter

Deels met Alcantara afgewerkt dashboard, middenconsole en deurpanelen

Verwarming en ventilatie
Programmeerbare pre-heating via smartphone (MyDS app)  i.c.m. E-TENSE

Exterieur
Grille uitgevoerd in "Noir Brillant"

DS wings uitgevoerd in "Noir Pailleté" textuur

Achterklep accent afwerking uitgevoerd in "Noir Pailleté' textuur

DS 'PERFORMANCE LINE'-badge op voorportieren en achterklep

Onderstel
19" lichtmetalen velgen BEIJING incl. rouge "Carmin" wielnaafdop

DS Active Scan Suspension i.c.m. E-TENSE

U I T R U S T I N G S N I V E A U S
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PLUG-IN HYBRIDE Uitrustingsniveau Energielabel CO2 Bijtelling Incl. BTW/BPM BPM Excl. BTW/BPM

Omschrijving Consumenten-
prijs (2)

Fiscale
waarde (3)

E-TENSE 225* BASTILLE+ A 31 22% 49.590 48.500 744 39.468
BLACK LINE A 32 22% 54.590 53.500 768 43.580

RIVOLI A 32 22% 54.890 53.800 768 43.828
PERFORMANCE LINE A 31 22% 49.890 48.800 744 39.716

PERFORMANCE LINE+ A 32 22% 53.890 52.800 768 43.002

E-TENSE 300 4x4 BASTILLE+ A 30 22% 54.590 53.500 720 43.620

BLACK LINE A 30 22% 59.590 58.500 720 47.752

RIVOLI A 30 22% 59.890 58.800 720 48.000

PERFORMANCE LINE A 30 22% 54.890 53.800 720 43.868

PERFORMANCE LINE+ A 30 22% 58.890 57.800 720 47.174

P R I J Z E N

BENZINE Uitrustingsniveau Energielabel (1) CO2 Bijtelling Incl. BTW/BPM BPM Excl. BTW/BPM

Omschrijving Consumenten-
prijs (2)

Fiscale
waarde (3)

PureTech 180 Automatic BASTILLE B 152 22% 48.590 47.500 7.901 32.726
BLACK LINE B 157 22% 56.190 55.100 9.021 38.082
BASTILLE+ B 156 22% 51.190 50.100 8.797 34.135

RIVOLI B 157 22% 56.590 55.500 9.021 38.412
PERFORMANCE LINE B 156 22% 51.490 50.400 8.797 34.383

PERFORMANCE LINE+ B 157 22% 55.590 54.500 9.021 37.586

(1)   De vermelde waarden en het energielabel voor het brandstofverbruik en CO2-uitstoot worden bepaald door de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 hun type-
goedkeuring krijgen. De WLTP-testprocedure vervangt de New European Driving Cycle (NEDC), de testprocedure die eerder werd gebruikt. De exacte CO2-uitstoot onder de WLTP-testprocedure is afhankelijk 
van de gekozen opties, en combinaties hiervan. De praktijkwaarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot kunnen variëren afhankelijk van de dagelijkse gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, 
zoals onder andere: specifieke uitrusting, opties (combinaties) en bandenformaat. 

(2)   De consumentenprijzen zoals hierboven vermeld zijn de adviesprijzen van de auto, inclusief btw, bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om uw auto rijklaar te maken. 
  De genoemde prijzen gelden ten tijde van deze druk en kunnen na het opstellen van deze prijslijst wijzigingen ondergaan.
  De hoogte van de bpm is gebaseerd op de CO

2-uitstoot van het gekozen voertuig en de vanaf 1 januari 2022 geldende bpm-tabellen van de belastingdienst. 
  Opties kunnen de CO2-uitstoot en dus de hoogte van de bpm beïnvloeden. 
  Dit betekent dat de hoogte van de totale bpm en daarmee de uiteindelijke consumentenprijs mede wordt bepaald door de gekozen opties. 
  Door gebruik te maken van onze ‘car configurator’ kunt u na het ingeven van de door u gewenste versie en opties de uiteindelijke consumentenprijs bekijken:  
  www.dsautomobiles.nl/ds-store/configurator.html
  Druk/zetfouten voorbehouden
(3)   De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling en mogelijke subsidies.  

DIESEL Uitrustingsniveau Energielabel (1) CO2 Bijtelling Incl. BTW/BPM BPM Excl. BTW/BPM

Omschrijving Consumenten-
prijs (2)

Fiscale
waarde (3)

BlueHDi 130 Automatic BASTILLE+ C 138 22% 57.240 56.150 11.443,21 36.948
RIVOLI C 139 22% 61.940 60.850 11.666,88 40.647

PERFORMANCE LINE C 138 22% 57.540 56.450 11.443,21 37.196
PERFORMANCE LINE+ C 139 22% 60.940 59.850 11.666,88 39.821
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P R I J Z E N

SPECIFICATIE INBEGREPEN KOSTEN Incl. BTW BTW Excl. BTW

Adviestarief kosten rijklaar 1.013,45 175,89 837,56
Adviestarief kosten rijklaarmaken is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, DS Safety Kit (o.a. lifehammer, gevarendriehoek, 4 veiligheidsvesten, 
handschoenen, olieabsorberende mat) en rijklaarmaken van uw nieuwe auto, incl. volle tank brandstof.

Leges Incl. BTW BTW Excl. BTW
Inschrijving in het kentekenregister 40,80 n.v.t 40,80
Tenaamstelling 10,75 0,75 10,00

Recyclingsbijdrage 25,00 4,34 20,66
Sinds 1 januari 1995 wordt de recyclingsbijdrage, die wettelijk verplicht is op grond van de wet Milieubeheer, in rekening gebracht.
De recyclingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, FOCWA, STIBA en SVN).
Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto’s aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor 
hergebruik van het materiaal. De wettelijke verplichting van de verwijderingsbijdrage financiert het project en bepaalt in belangrijke mate het succes ten bate van  
een schoner milieu.
DS Automobiles verklaart dat, door toepassing van de voorschriften in de Europese regelgeving (Richtlijn 2000/53) met betrekking tot autowrakken, wordt voldaan aan 
de in deze richtlijn gestelde doelen en dat recyclebare materialen worden gebruikt voor de fabricage van producten die door DS Automobiles worden verkocht.

Incl. BTW BTW Excl. BTW

Totaal additionele kosten 1.090,00 180,23  909,03

Reserveer een proefrit met een DS 7 Crossback door onderstaande 
QR-code te scannen

Stel uw DS 7 Crossback samen door onderstaande  
QR-code te scannen

(1)   De vermelde waarden en het energielabel voor het brandstofverbruik en CO2-uitstoot worden bepaald door de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 hun type-
goedkeuring krijgen. De WLTP-testprocedure vervangt de New European Driving Cycle (NEDC), de testprocedure die eerder werd gebruikt. De exacte CO2-uitstoot onder de WLTP-testprocedure is afhankelijk 
van de gekozen opties, en combinaties hiervan. De praktijkwaarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot kunnen variëren afhankelijk van de dagelijkse gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, 
zoals onder andere: specifieke uitrusting, opties (combinaties) en bandenformaat.          

(2)   De consumentenprijzen zoals hierboven vermeld zijn de adviesprijzen van de auto, inclusief btw, bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om uw auto rijklaar te maken. 
  De genoemde prijzen gelden ten tijde van deze druk en kunnen na het opstellen van deze prijslijst wijzigingen ondergaan.
  De hoogte van de bpm is gebaseerd op de CO

2-uitstoot van het gekozen voertuig en de vanaf 1 januari 2022 geldende bpm-tabellen van de belastingdienst. 
  Opties kunnen de CO2-uitstoot en dus de hoogte van de bpm beïnvloeden. 
  Dit betekent dat de hoogte van de totale bpm en daarmee de uiteindelijke consumentenprijs mede wordt bepaald door de gekozen opties. 
  Door gebruik te maken van onze ‘car configurator’ kunt u na het ingeven van de door u gewenste versie en opties de uiteindelijke consumentenprijs bekijken:  
  www.dsautomobiles.nl/ds-store/configurator.html
  Druk/zetfouten voorbehouden
(3)   De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling en mogelijke subsidies.  
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VELGEN Optie
code BASTLLE Performance 

Line
Performance 

Line+ BASTILLE+ BLACK 
LINE RIVOLI Incl. BTW

excl. BPM
Excl.

BTW/BPM
Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor het totaal bedrag van uw samengestelde voertuig en

de te betalen BPM. Voor een exacte vaststelling van het totaal bedrag en BPM van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze configurator

op www.dsautomobiles.nl/ds-store/configurator.html

18" lichtmetalen velgen VIENNA ZHVY ● - - - - -

19" lichtmetalen velgen BEIJING
ZHFL - ● ● - - -

Incl. rouge ‘Carmin’ wielnaafdop
19" lichtmetalen velgen ROMA ZHFH - - - ● ● ●

● = Standaard ● = Optioneel - = Niet leverbaar

O P T I E S

EXTERIEUR

Metallic lak 0MM0 ● ● ● ● ● ● 990 818

Speciale lak Blanc Nacré 0MM6
● ● ● ● - ● 1.190 983
- - - - ● - 200 165

Aluminium dakrails KK02 - ● - ● - ● 250 207
Aluminium dakrails Noir KK01 - - ● - ● - 250 207
Levering zonder typeaanduiding
Vervallen typeaanduiding 

DS-Inspiration 'PERFORMANCE LINE' op 

voorportieren

MT00 - ● ● - - - 0 0

* DS 7 CROSSBACK BLACK LINE is leverbaar in de carrosseriekleuren: Gris Platinium, Noir Perla Nera, Blanc Nacré, Cristal Pearl, Gris Artense en Blue Encre

Metallic lak: Noir Perla Nera Metallic lak: Bleu Encre* Metallic lak: Gris Platinium

Metallic lak: Gris Artense Standaard lak: Blanc Banquise

Speciale lak: Blanc Nacré Speciale lak: Chrystal Pearl

* Metallic lak: Blue Encre is niet mogelijk i.c.m. Performance Line en Performance Line+  

*
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DS-INSPIRATIONS Optie
code BASTILLE Performance 

Line
Performance 

Line+ BASTILLE+ BLACK 
LINE  RIVOLI Incl. BTW

excl. BPM
Excl.

BTW/BPM
Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor het totaal bedrag van uw samengestelde voertuig en

de te betalen BPM. Voor een exacte vaststelling van het totaal bedrag en BPM van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze configurator

op www.dsautomobiles.nl/ds-store/configurator.html

Interieur Perruzi Bronze
55FX ● - - ● - - - -

Stof Perruzi Bronze - Interieurafwerking Bronze
Black Alcantara® interieur'

56FV

Combinatie bekleding Alcantara®/kunstleder Performance Line 
- Interieurafwerking Alcantara® Performance Line

- ● ● - - - - -
- Alleen te bestellen i.c.m. de volgende carrosseriekleuren: 
Blanc Banquise, Gris Artense, Gris Platinium, Noir Perla Nera, 
Cristal Pearl  en Blanc Nacré

Basalt Black leder interieur
Combinatie bekleding leder met ruitpatroon
- Interieurafwerking Alcantara® Performance Line
Elektrisch verstelbare voorstoelen met verstelbare lendesteun
Geheugenfunctie bestuurdersstoel  (incl. instelling buiten-
spiegels en airconditioning)
Bestuurders- en passagiersstoel met verstelbare zittinglengte
Achterbankleuning met centrale armsteun (zonder skiluik)
- Alleen te bestellen i.c.m. de volgende carrosseriekleuren: 
Blanc Banquise, Gris Artense, Gris Platinium, Noir Perla Nera, 
Cristal Pearl  en Blanc Nacré

57FV

- ● - - - - 2.460 2.033

- - ● - - - 1.410 1.165

Basalt Black leder interieur
Nerfleder Basalte Zwart  
Interieurafwerking nappaleder Basalte Zwart met ruitpatroon
Elektrisch verstelbare voorstoelen met verstelbare lendesteun
Geheugenfunctie op bestuurdersstoel (incl. instelling buiten-
spiegels en airconditioning)
Bestuurders- en passagiersstoel met verstelbare zittinglengte
Elektrisch verstelbare rugleuning van de achterbank 1/3 - 2/3
Chrome afwerking bediening elektrische ramen
B.R.M. R180 uurwerk
Mattenset vóór en achter
Grille uitgevoerd in Noir Brillant
- Géén Isofix-bevestigingspunt op passagiersstoel voorin
- Skiluik komt te vervallen

57FE - - - ● ● ● 3.010 2.488

Pearl Grey leder interieur
- - - ● ● ● 3.010 2.488Extra uitrusting: 57FW

Kleurstelling Pearl Grey nerfleder

Art Black Basalt OPERA interieur

4HFO

Incl. Basalt Black leder interieur
Incl. optie Geventileerde en verwarmde voorstoelen met 
massagefuntie

- - - ● - - 5.560 4.595

Extra uitrusting:
Nappaleder Art Basalte Zwart met horlogeband design 
Interieurafwerking nappaleder Art Basalte - - - - - ● 2.550 2.107
- Géén Isofix-bevestigingspunt op passagiersstoel voorin

- Skiluik komt te vervallen

Black Basalt / Alezan OPERA interieur
Incl. Basalt Black leder interieur
Incl. optie Geventileerde en verwarmde voorstoelen met 
massagefuntie
Extra uitrusting:
Nappaleder Alezan (Cognac) met horlogeband design 

Interieurafwerking nappaleder Alezan Cognac
Afwerking middenconsole en armsteun in deurpanelen Noir 
Basalte

- Géén Isofix-bevestigingspunt op passagiersstoel voorin

- Skiluik komt te vervallen

4HFI

- - - ● - - 5.560 4.595

- - - - - ● 2.550 2.107

Pack Comfort Seats 
In hoogte verstelbare voorstoelen

Elektrische lendesteunverstelling bestuurdersstoel

WACP ● ● - ● - -

Pack Electric Seats
In hoogte verstelbare voorstoelen

Elektrisch verstelbare voorstoelen met verstelbare lendesteun

Geheugenfunctie bestuurdersstoel  (incl. instelling buitenspie-

gels en airconditioning)

Bestuurders- en passagiersstoel met verstelbare zittinglengte

Achterbankleuning met centrale armsteun (zonder skiluik)

WACR - ● ● - ● ● 750 620
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Black Basalt / Alezan OPERA interieur Art Black Basalt OPERA interieur

Interieur Perruzi Bronze

Black Alcantara® interieur’

Basalt Black leder interieur’
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● = Standaard ● = Optioneel - = Niet leverbaar

INTERIEUR Optie
code BASTILLE Performance 

Line
Performance 

Line+ BASTILLE+ BLACK
LINE RIVOLI Incl. BTW

excl. BPM
Excl.

BTW/BPM
Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor het totaal bedrag van uw samengestelde voertuig en

de te betalen BPM. Voor een exacte vaststelling van het totaal bedrag en BPM van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze configurator

op www.dsautomobiles.nl/ds-store/configurator.html

Mattenset vóór en achter SD02 ● ● ● ● ● ● 100 83
B.R.M. R180 uurwerk 
Standaard i.c.m. Basalt Black leder interieur
Standaard i.c.m. Opera interieur

MB02 - ● ● -/● ● ● 300 248

Full Led plafoniere FCAB ● ● ● ● ● ● 50 41
PolyAmbient Lighting

FCAC

- ● - ● ● - 300 248

Glanzend zwarte interieurdeurgrepen voorportieren 
voorzien van in 8 kleuren instelbare LED RGB verlichting

Glanzend zwarte interieurdeurgrepen achterportieren - - ● - - ● 250 207

STOELEN EN BEKLEDING

Verwarmde voorstoelen
Verwarmde voorstoelen (3 standen) NA01 - ● ● ● ● ● 400 331
4 verwarmingslijnen in voorruit aan bestuurderszijde

Massagefunctie op voorstoelen
Multi Point massage YH02 - ● ● ● ● ● 550 455

- Optioneel i.c.m. Basalt Black leder interieur

Geventileerde, verwarmde voorstoelen met massa-
gefuntie

NA09

Incl. Massagefunctie op voorstoelen
Extra uitrusting:
Verwarmde voorstoelen (3 standen) - ● ● ● ● ● 1.250 1.033
Geventileerde voorstoelen (3 standen)
4 verwarmingslijnen in voorruit aan bestuurderszijde

- Optioneel i.c.m. Basalt Black leder interieur

O P T I E S
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O P T I E S

PAKKETTEN Optie
code BASTILLE Performance 

Line
Performance 

Line+ BASTILLE+ BLACK 
LINE RIVOLI Incl. BTW

excl. BPM
Excl.

BTW/BPM
Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor het totaal bedrag van uw samengestelde voertuig en

de te betalen BPM. Voor een exacte vaststelling van het totaal bedrag en BPM van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze configurator

op www.dsautomobiles.nl/ds-store/configurator.html

DS Connect Nav DAB+
- Navigatiesysteem 

- DAB+

'- DS Connect Box met Pack SOS en Assistance

- 12" capacitive touchscreen

- Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio 

- Mirror Screen (Apple Carplay, Android Auto)

- Lifetime kaartupdates, maximaal 4 updates per jaar 

(indien beschikbaar).    

Deze kaartupdates worden gratis bij een onderhouds-

beurt uitgevoerd door uw DS-dealer 

36 maanden DS Connected Services: 

- Realtime verkeersinformatie; via TomTom Traffic 

- Tankstations; adres, prijsinformatie en mogelijkheid 

tot direct navigeren    

- Parkeren; adres en mogelijkheid tot direct navigeren, 

realtime het aantal beschikbare parkeerplaatsen

- Weerbericht; weergave weerbericht op de ingestelde 

route 

- Lokaal zoeken, bellen en navigeren naar gekozen POI 

(Point of Interest)

Gevarenzones:

Deze dienst verstrekt via visuele en geluidssignalen 

realtime informatie over gevaarlijke en ongevalgevoeli-

ge zones alsook vaste en mobiele snelheidscontroles.

WLH4 ● ● ● ● ● ● 1.100 909

Na 36 maanden kunt u het abonnement op de DS 
Connected Services verlengen voor een periode van 1 
jaar à € 60 of 3 jaar à € 130. Na 36 maanden kunt u 
het abonnement op Gevarenzones toevoegen aan de 
DS Connected Services voor een periode van  
1 jaar à € 99 of 3 jaar à € 199. 

Pack Advanced Safety

ZVGK / 

ZVGL

Dodehoekdetectiesysteem
Lane Keeping Assist - ● - ● - ● 1.050 868
Geavanceerde verkeersbordherkenning (herkent ook 
een aantal niet snelheidsgebonden verkeersborden)
Driver Attention Alert  (middels op de weg gerichte 
camera)
Parkeersensoren vóór
Optioneel i.c.m. PureTech 180 automatic en BLUEHDi 

130 Automatic (ZVGK)
- - ● - ● - 800 661

Optioneel i.c.m. E-TENSE (ZVGL)

DS Connected Pilot

ZVCX

Adaptieve Cruise Control met Stop & Go funtie mid-

dels een camera en 77 GHz radar

Lane Positioning Assist 

Optioneel i.c.m. PureTech 180 automatic en BLUEHDi 

130 Automatic

- ● ● ● ● - 1.200 992

DS Connected Pilot
Adaptieve Cruise Control met Stop & Go funtie middels 

een camera en 77 GHz radar

Lane Positioning Assist 

Incl. de optie DS Active Led Vision

Optioneel i.c.m. E-TENSE

ZVCX 
-

-

●

-

-

●

●

-

-

-

-

-

1.700

600

1405

496

DS Connected Pilot + Pack Advanced Safety
Extra uitrusting:

Adaptieve Cruise Control met Stop & Go funtie mid-

dels een camera en 77 GHz radar

Lane Positioning Assist 

Optioneel i.c.m. PureTech 130 automatic, 180 automa-

tic en BLUEHDi 130 Automatic

ZVGR

-

-

-

●

-

-

-

●

-

●

-

-

-

-

●

2.250

2.000

1.200

1.860

1.653

992

● = Standaard ● = Optioneel - = Niet leverbaar
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PAKKETTEN Optie
code BASTILLE Performance 

Line
Performance 

Line+ BASTILLE+ BLACK
LINE RIVOLI Incl. BTW

excl. BPM
Excl.

BTW/BPM
Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor het totaal bedrag van uw samengestelde voertuig en

de te betalen BPM. Voor een exacte vaststelling van het totaal bedrag en BPM van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze configurator

op www.dsautomobiles.nl/ds-store/configurator.html

DS Connected Pilot + Pack Advanced Safety 
Extra uitrusting:

Adaptieve Cruise Control met Stop & Go funtie mid-

dels een camera en 77 GHz radar

Lane Positioning Assist

Incl. de optie DS Active Led Vision 

Optioneel i.c.m. E-TENSE

ZVGR

-

-

-

●

-

-

-

●

-

●

-

-

-

●

-

-

-

●

2.750

1.400

600

2.273

1.157

496

DS Driver Attention Monitoring
Incl. DS Connected Pilot

Extra uitrusting:

Driver Attention Monitoring

Monitort de alertheid van de bestuurders middels 2 

camera's op de stuurkolom en een camera achter de 

voorruit. 

Het systeem waarschuwt de bestuurder indien de 

alertheid afneemt

Optioneel i.c.m. PureTech 180 automatic en BLUEHDi 

130 Automatic

ZVGT

- - ● - - - 2.200 1.818

- - - - - ● 1.400 1.157

DS Driver Attention Monitoring
Incl. DS Connected Pilot
Extra uitrusting:
Driver Attention Monitoring
Monitort de alertheid van de bestuurders middels 2 
camera's op de stuurkolom en een camera achter 
de voorruit. Het systeem waarschuwt de bestuurder 
indien de alertheid afneemt
Optioneel i.c.m. E-TENSE

ZVGT

- - ● - - - 1.600 1.322

- - - - - ● 800 661

Pack DS Night Vision
Night Vision (detecteert in het donker voetgangers, 
fietser en dieren van minimaal 50cm groot op een 
afstand tot 100m vóór de auto en worden weergege-
ven op het 12,3" digitale  instrumentenpaneel

360° Vision (camera vóór en achter)

Parkeersensoren vóór

Grille uitgevoerd in Noir Brillant

N101

-

-

●

-

-

●

●

-

-

●

-

●

1.750

1.450

1.446

1.198

Pack Modularité
Verstelbare kofferbakvloer 

Chromen sierlijst laaddrempel

12V aansluiting

SP16 - - ● - - ● - -

DS Sensorial Drive :
Air Quality Sensor met pollenfilter (anti-allergeen)
Kleuranimatie schermen (Cashmere en Titanium)
Programmeerbare audio settings
Digitaal motorgeluid, gaspedaal respons en aanpas-
sing stuurbekrachtiging (indien gecombineerd met 
Automatic versnellingsbak)
Indien gecombineerd met PolyAmbient Lighting is 
deze programmeerbaar
Indien gecombineerd met massagestoelen zijn deze 
programmeerbaar
Indien gecombineerd met DS Active Scan Suspension 
is deze programmeerbaar
Niet leverbaar i.c.m. E-TENSE

QM02 - ● ● - - - 50 41

O P T I E S
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● = Standaard ● = Optioneel - = Niet leverbaar

O P T I E S

INFOTAINMENT Optie
code BASTILLE Performance 

Line
Performance 

Line+ BASTILLE+ BLACK
LINE RIVOLI Incl. BTW

excl. BPM
Excl.

BTW/BPM
Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor het totaal bedrag van uw samengestelde voertuig en

de te betalen BPM. Voor een exacte vaststelling van het totaal bedrag en BPM van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze configurator

op www.dsautomobiles.nl/ds-store/configurator.html

Inductieladen smartphone
Alleen geschikt voor een smartphone voorzien van Qi 

technologie nductieladen smartphone

E301 - - ● - - ● 150 124

HiFi System FOCAL Electra®
14 luidsprekers

Subwoofer

Totaal vermogen 515W

Metalen luidsprekergrille

 UN02 - ● ● ● ● ● 1.000 826

COMFORT, VEILIGHEID EN 
TECHNIEK

Optie
code BASTILLE Performance 

Line
Performance 

Line+ BASTILLE+ BLACK
LINE RIVOLI Incl. BTW

excl. BPM
Excl.

BTW/BPM

Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor het totaal bedrag van uw samengestelde voertuig en

de te betalen BPM. Voor een exacte vaststelling van het totaal bedrag en BPM van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze configurator

op www.dsautomobiles.nl/ds-store/configurator.html

Alarmsysteem (SCM gecertificeerd klasse III)
Volumetrisch, perimetrisch alarm en hellingshoekde-

tectie

Elektronisch kinderslot

Supervergrendeling

Antidiefstalsloten op lichtmetalen velgen

AB13 ● ● ● ● ● ● 550 455

DS Active Scan Suspension
Continuous Damping Control middels een camera die 

het wegdek scant

Drive Mode Selector: Eco, Normaal, Comfort en Sport 

met aanpassing van vering-, gaspedaal- en stuurbe-

krachtigingrespons

- Standaard i.c.m. E-TENSE

 VU02 - -/● ●/● -/● -/● ● 1.300 1.074

Parkeersensoren achter WY32 ● ● - ● - -
Achteruitrijcamera met parkeersensoren vóór WY35 ● ● ● ● ● ● 500 413
DS Park Pilot
Automatisch inparkeren waarbij de bestuurder enkel 

1  knop bedient. Vervolgens parkeert de auto in het 

gekozen parkeervak middels het overnemen van het 

stuurwiel, rem- en gaspedaal.

360° Vision (camera vóór en achter)

Parkeersensoren vóór

WY36

-

-

●

-

-

●

●

-

-

●

-

●

1.150

650

950

537

Panoramisch schuif-, kanteldak
Elektrisch bedienbaar zonnescherm

Aluminium dakrails i.g.v. BASTILLE+ uitvoering

Aluminium dakrails Noir i.g.v. Performance Line uitvoering

OK02
-

-

●

-

-

●

●

-

-

●

-

●

1.250

1.000

1.033

826

Extra getinte achterste zijruiten en achterruit VD09 ● ● ● ● ● ● 200 165

Geluidswerende gelaagde zijruiten
Extra donker getinte achterste zijruiten en achterruit

Standaard i.c.m. E-TENSE

SO04 - ●/● ●/● ●/● ●/● ● 300 248

DS Active LED Vision
LED koplampen met actieve bochtverlichting

3 LED dimlichten "Magic 3D"

5 verlichtingsmodi: stad, buitenweg, snelwegen, 

regen en grootlichtassistent

- Stad (bereik tot 280m)

- Buitenweg (bereik tot 330m bij een snelheid boven 

50 km/u)

- Snelwegen (bereik tot 370m bij een snelheid boven 

110 km/u)

- Regen (bereik tot 330m)

- Grootlichtassistent (bereik tot 520m bij een snelheid 

boven 50 km/u)

LED scrollende knipperlichten

LED RGB ambiance verlichting in koplamp

LA05 - ● ● ● ● ● 1.100 909
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O P T I E S

COMFORT, VEILIGHEID EN 
TECHNIEK

Optie
code BASTILLE Performance 

Line
Performance 

Line+ BASTILLE+ BLACK
LINE RIVOLI Incl. BTW

excl. BPM
Excl.

BTW/BPM

Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor het totaal bedrag van uw samengestelde voertuig en

de te betalen BPM. Voor een exacte vaststelling van het totaal bedrag en BPM van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze configurator

op www.dsautomobiles.nl/ds-store/configurator.html
Zelfdimmende buitenspiegels
Zelfdimmende buitenspiegels afhankelijk van lichtin-

val

Instelbare kanteling buitenspiegels met geheugen-

functie bij achteruitrijden

Dodehoekdetectiesysteem i.c.m. Performance Line+

Lane Keeping Assist i.c.m. Performance Line+

Geavanceerde verkeersbordherkenning (herkent ook 

een aantal niet snelheidsgebonden verkeersborden) 

i.c.m. Performance Line+

Driver Attention Alert  (middels op de weg gerichte 

camera) i.c.m. Performance Line+

HU23

- - ● - - - 950 785

- - - - - ● 150 124

Bedieningspaneel voor centrale temperatuurregeling 
vanaf 2e zitrij met een glanzend zwarte afwerking
- Optioneel i.c.m. E-TENSE

- Optioneel i.c.m. PureTech 180 Automatic

- Optioneel i.c.m. BLUEHDi 130 Automatic

HJ03 - ● ● ● ● ● 250 207

Keyless Entry & Start
Ontgrendelen, vergrendelen (actief op 4 portieren en 

achterklep)

Portiergrepen voorzien van chrome insert

Beveiligingsmodule tegen Relay-Attack

YD01 ● ● ● ● ● ● 500 413

Elektrisch bedienbare achterklep MO02 - - ● - - ●

Pack Easy Access
Incl. optie Keyless Entry & Start

Ontgrendelen, vergrendelen (actief op 4 portieren en 

achterklep)

Elektrisch en handsfree bedienbare achterklep met 

voetbewegingssensor onder achterbumper

Ontgrendeling en openen achterklep mogelijk vanaf 

handzender

Portiergrepen voorzien van chrome insert

Beveiligingsmodule tegen Relay-Attack

D501 - ● - ● ● - 1.000 826

- - ● - - ● 250 207

Wegklapbare trekhaak
13 polige aansluiting Jaeger

AQ08 ● ● ● ● ● ● 900 744

DS Active Scan Suspension Bedieningspaneel voor 
centrale temperatuurregeling 

vanaf 2e zitrij met een 
glanzend zwarte afwerking

 DS Active LED Vision  Panoramisch schuif-, kanteldak

● = Standaard ● = Optioneel - = Niet leverbaar
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D S  P O W E R - U P  L A A D O P L O S S I N G E N

INSTALLATIEPAKKETTEN WALLBOX  Incl. BTW  Excl. BTW

POWER-UP DS Slimme Wallbox - 3 fase, 11 kWh 
Installatie aan de muur met vaste laadkabel aan de Wallbox en aansluiting op de Slimme Wallbox 
App*
Deze prijs gaat uit van de aanwezigheid van een 3-fase aansluiting en slimme meter met voldoende 
groepen voor installatie van de Wallbox. De installateur controleert dit tijdens een online schouwing 

1.869,00 1.544,63

POWER-UP 5 mtr POWER-UP 
+ 
Graafwerkzaamheden voor installatie wallbox tot 5 meter 
Herstel bestrating oprit indien nodig** 
Een eventuele bevestigingspaal is verkrijgbaar als accessoire

2.169,00 1.792,56

POWER-UP 10 mtr POWER-UP 
+ 
Graafwerkzaamheden voor installatie wallbox tot 10 meter 
Herstel bestrating oprit indien nodig** 
Een eventuele bevestigingspaal is verkrijgbaar als accessoire

 2.529,00 2.090,08

Slimme Wall Box-app* Om gebruik te kunnen maken van de Slimme Wall Box is een abonnement op de Slimme Wall Box-
app noodzakelijk. Deze app ondersteunt de configuratie, bediening en onderhoud van uw Slimme 
Wall Box.

58,08 per
jaar

POWER-UP op maat DS Slimme Wallbox - 3 fase, 11 kWh 
Schouwing op locatie voor een installatie op maat 
Maatwerk graaf- en installatiewerkzaamheden voor de Wallbox 

Te bepalen 
tijdens een 

schouwing op 
locatie.

Bevestigingspaal Paal voor bevestiging van de wallbox uit de bovengenoemde POWER-UP pakketten  448,22 370,43
Paal inclusief betonnen voet voor bevestiging van de wallbox uit de bovengenoemde  
POWER-UP pakketten

 548,05 452,93

FREE2MOVE SERVICES “CHARGE MY CAR”  Incl. BTW  Excl. BTW

“Charge My Car” laadabonnement 
per maand

Laadpas voor laden van de batterij: 
> bij eigen wallbox 
> bij 99,99% van de publieke laadpunten in Nederland 
> bij meer dan 104.000 laadpunten in Europa 
 
Adaptieve routeplanner, waarmee u:  
> gemakkelijk uw route bepaalt, rekening houdend met publieke laadpunten langs de route 
>  op basis van werkelijke resterende batterijcapaciteit het eerstvolgende noodzakelijke laadpunt op 

uw route zoekt
>  automatisch rekening houdt met uw rijgedrag en batterij-condities en, waar nodig, ingrijpt om 

tijdig te kunnen laden

 4,99  4,12

 

**  Graafwerkzaamheden en herstel bestrating bij de meest gangbare 'losse' bestratingen mogelijk. Uitzonderingen kunnen echter van toepassing zijn, dit zal de installateur met u bespreken. De verkoop, leve-
ring en installatie geschiedt door onze partner ENGIE
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C R O S S B A C K  -  A F M E T I N G E N

A 760 

B 617 

C1 816 

C2 1756 

D 940 

E 933 

E1 1201 

E2 581 

E3 779 

F 915 

G 840 / 908

H 478 

I 556 

J 1461 

K 1476 

L 1425 

M 1493 

N 240 
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MOTOR PureTech 180 Automatic E-TENSE 225 E-Tense 300 4x4

Type Euro 6d ISC FCM
Injectiesysteem Direct
Cilinderinhoud cm3 1598
Max. vermogen verbrandingsmotor in kW (pk CE) / Elektro motoren 133 (180) 133 (180)  / 81 (110) 147 (200) / 90 (120)
Gecombineerd max. vermogen verbrandings- en elektromotor in kW (pk CE) NVT 165 (225) 220 (300)
bij toeren/min. 5500 6000 6000
Max. koppel verbrandingsmotor in Nm 250 300 300
Gecombineerd max. koppel verbrandings- en elektromotor in Nm NVT 360 520
bij toeren/min. 1650 3000 3000
Stop & Start-systeem met startmotor

Overbrengingen
Versnellingsbak Automatic
Aantal versnellingen vooruit 8
Aandrijving Voorwielaandrijving Voorwielaandrijving Vierwielaandrijving

Velgen & banden
Velgmateriaal Lichtmetaal
Bandenmaat 225/55 R18

235/50 R19 235/50 R19 235/50 R19

Remsysteem
Geventileerd Ja
Parkeerrem Elektrisch

Volumes (VDA norm)
Kofferinhoud in liter 555
Kofferinhoud in liter met neergeklapte achterbank 1752 1712
Tankinhoud in liter 62 43
Capaciteit tractiebatterij 13.2 kWh

Afmetingen (mm)*
Lengte 4573
Breedte 1906
Hoogte 1611-1625
Wielbasis 2738
* Zie lijntekening

Gewichten (kg)
Ledig voertuiggewicht 1403 1735 1800
Nuttige belasting 647 615 600
Max. toelaatbaar gewicht 2050 2350 2400
Max. aanhangergewicht geremd 1550 1250 1200
Max. aanhangergewicht ongeremd 600 600 600
Max. druk op trekhaak 68 70 55
Max. daklast 80 80 80

Prestaties*
Max. snelheid in km per uur  / Elektrisch 220 225 / 135 235 / 135
0 - 100 km/u in sec. 8,9 8,9 5,9
* Alleen bestuurder

BRANDSTOFVERBRUIK ECE norm (1999/94/EG) ltr./100 km (1)

Verbuik Gemiddeld: buitenwijk (L / 100km) 6.7 - 6.5 1.3 - 1.3 1,2
Verbruik Extra Hoog: snelweg (L / 100km) 7.8 - 7.5 1.8 - 1.8 1,7
Verbruik Gecombineerd (L / 100km) 6.7 - 6.9 1.4 - 1.4 1,3
CO2-uitstoot Gecombineerd (g / km) 152 - 156 31 - 32 30 
Energielabel (2) B A A

T E C H N I S C H E  S P E C I F I C A T I E S
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MOTOR BlueHDi 130 
Automatic

Type Euro 6d ISC FCM
Injectiesysteem Commonrail
Cilinderinhoud cm3 1499
Max. vermogen verbrandingsmotor in kW (pk CE) 96 (130)
bij toeren/min. 3750
Max. koppel verbrandingsmotor in Nm 300
bij toeren/min. 1750
Stop & Start-systeem met startmotor

Overbrengingen
Versnellingsbak Automatic
Aantal versnellingen vooruit 8
Aandrijving Voorwielaandrijving

Velgen & banden
Velgmateriaal Lichtmetaal
Bandenmaat 225/55 R18

235/50 R19

Remsysteem
Geventileerd Ja
Parkeerrem Elektrisch

Volumes (VDA norm)
Kofferinhoud in liter 555
Kofferinhoud in liter met neergeklapte achterbank 1752
Tankinhoud in liter 55

Afmetingen (mm)*
Lengte 4573
Breedte 1906
Hoogte 1611-1625
Wielbasis 2738
* Zie lijntekening

Gewichten (kg)
Ledig voertuiggewicht 1403 
Nuttige belasting 647 
Max. toelaatbaar gewicht 2050 
Max. aanhangergewicht geremd 1430 
Max. aanhangergewicht ongeremd 745 
Max. druk op trekhaak 64 
Max. daklast 80 
*Standaard / i.c.m. Focal HiFi en of Panoramisch schuifkanteldak

Prestaties**
Max. snelheid in km/u 195 
0 - 100 km/u in sec. 10,7 
** Alleen bestuurder

Brandstofverbruik ece norm (1999/94/eg) ltr./100 km (1)

Verbuik Gemiddeld: buitenwijk (L / 100km) 4,9
Verbruik Extra Hoog: snelweg (L / 100km) 5,8 
Verbruik Gecombineerd (L / 100km) 5.2 / 5.3
CO

2-uitstoot Gecombineerd (g / km) 138 - 139
Energielabel (2) C

T E C H N I S C H E  S P E C I F I C A T I E S

(1)  De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot worden bepaald door de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 hun typegoedkeuring krijgen. De 
WLTP-testprocedure vervangt de New European Driving Cycle (NEDC), de testprocedure die eerder werd gebruikt. De werkelijke waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot kunnen variëren afhankelijk 
van de dagelijkse gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals onder andere: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. Neem contact op met uw DS Store of Salon voor meer informatie of 
stel uw auto samen in onze ‘car configurator’ op www.dsautomobiles.nl/ds-store/configurator.html om de CO

2-uitstoot, het bpm bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. Vraag uw DS Store 
of Salon altijd naar de laatste (prijs)informatie.

(2)  De zuinigheidscategorie waar een auto onder valt wordt bepaald door de nieuwe WLTP-testprocedure. De exacte CO2-uitstoot onder de WLTP-testprocedure is afhankelijk van de gekozen opties, pakketten en 
combinaties hiervan.
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T E L  0 8 0 0  -  19 55  T H E  D S  E X P E R I E N C E
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DS ONLY YOU, KIES VOOR DE PERFECTIE VAN DS

Het dankzij u en voor u gecreëerde programma Only You biedt u een uitgebreid pakket van exclusieve services op maat. Daarmee profiteert u van een unieke DS-ervaring.
U heeft rechtstreeks toegang tot de Only You-services via de MyDS-app, of door contact op te nemen met uw Only You-contactpersoon via 0800 - 1955*. Van maandag 
t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur kunt u bij DS terecht met al uw vragen en verzoeken met betrekking tot uw DS. 
Gratis vanaf een vaste aansluiting. Mobiel tarief afhankelijk van de provider.

DS ASSISTANCE, VOOR ZORGELOOS RIJDEN

24/7 BESCHIKBAAR BIJ PECH OF EEN ONGEVAL*
DS rijden staat synoniem voor zorgeloos rijden. Daarom stelt DS alles in het werk om u het leven te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat u altijd mobiel blijft.  
In Nederland en in het buitenland beschikbaar via de toets van de DS Connect Box van uw auto, telefonisch via 00800 24 24 07 07  of via de MyDS-app.
DS Assistance helpt u bij:
- Pech
- Ongeval
- Lekke band
- Kwijtgeraakte sleutels
- Tanken van de verkeerde brandstof
Service:
Reparatie ter plaatse, indien mogelijk.
Berging van de auto naar de werkplaats van de dichtstbijzijnde DS Erkend Reparateur of de door u gekozen DS Erkend Reparateur, mits deze binnen een straal van 
30km is gevestigd. 
Wanneer u met de auto bent gestrand, zorgt DS voor een mobiliteitsoplossing zodat u naar huis kunt rijden of uw reis kunt vervolgen.

MYDS-APP, DE SLEUTEL TOT DE WERELD VAN DS

De MyDS-app is een app waarvan u dagelijks profiteert. Met deze app hebt u rechtstreeks toegang tot de exclusieve Only You-services en bent u permanent verbonden 
met uw DS. 
De MyDS-app is compatibel met alle modellen van DS en begeleidt u zowel voor, tijdens als na de reis.

Voor
U vindt snel en gemakkelijk de parkeerplaats van uw DS terug.
Tijdens
U kunt uw ritten en uw brandstofverbruik volgen. U kunt de DS Stores, DS Salons en DS Erkend Reparateurs, in de nabije omgeving, opzoeken en direct online een 
werkplaatsafspraak maken.
Na
Wanneer u het laatste deel van de reis naar uw bestemming te voet aflegt, wijst de MyDS-app u de weg.

CLUB DS PRIVILEGE, ONTDEK DE EXCLUSIEVE WERELD VAN DS

Besloten evenementen, openingen van exposities, kooklessen met een chef kok van een sterrenrestaurant, ontmoetingen met vertegenwoordigers van het Franse 
 vakmanschap...
Private sales van exclusieve eet- en drinkwaren, bijzondere shopping- en uitgaansgelegenheden...

DS VALET, SERVICE DIE HET LEVEN EXRA GEMAKKELIJK MAAKT

Tijd is kostbaar. Daarom heeft DS voor u de service DS Valet gecreëerd.
Met DS Valet beschikt u over een persoonlijke chauffeur die op de gewenste locatie uw auto ophaalt en terugbrengt als u een afspraak hebt gemaakt voor onderhoud, 
of daar uw nieuwe DS aan u aflevert.

DS Delivery Valet
Aflevering van uw nieuwe DS of DS-occasion op het adres van uw keuze. Als u uw oude auto hebt ingeruild, neemt DS deze dan meteen mee.
DS Service Valet
Ophalen en terugbrengen van uw DS voor onderhoud.
-  Pick Up 

Een chauffeur haalt uw DS op de door u gewenste locatie op en stelt u desgewenst ter plekke een vervangende auto ter beschikking.

-  Delivery 
Als de onderhoudsbeurt van uw DS klaar is, draagt een chauffeur uw auto weer aan u over op het adres van uw keuze.

-  Pick Up & Delivery 
Een chauffeur haalt uw DS op de door u gewenste locatie op, stelt u desgewenst ter plekke een leenauto ter beschikking en brengt uw auto weer terug nadat de  
werkzaamheden zijn uitgevoerd.

DS RENT, EEN UNIEKE AUTOVERHUURSERVICE

Wilt u uitgebreid kennismaken met een van de modellen uit het DS-gamma? Reserveer deze auto dan rechtstreeks via de MyDS-app, bij uw verkooppunt of via 
dsautomobiles.nl.
Altijd het model van uw keuze. Vaste tarieven (per dag, per weekend, per week enz.) en flexibele kilometerlimieten.

D S  S E R V I C E

*  DS  Assistance geldt tot de eerstvolgende onderhoudsbeurt die volgens fabrieksvoorschriften moet plaatsvinden. In alle daaropvolgende jaren kunt u een beroep blijven doen op DS Assistance mits u het door 
DS voorgeschreven onderhoud en de daarbij noodzakelijke en geadviseerde reparatiewerkzaamheden tijdig laat uitvoeren door een DS erkend reparateur.



25

B P M - B I J T E L L I N G

Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:

*  Een vast tarief van € 376 voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 g/km of meer 

(behalve PHEV)

*  Een BPM-opslag voor auto's met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde   

volgens  een malustabel

* Een dieseltoeslag van € 86,67 per gram boven de grenswaarde van 75 gram

* De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verwerkt

Vast tarief € 0
Grenswaarden CO2-uitstoot
0 g/km € 0
Grenswaarden fiscale waarde Fiscale bijtelling
≤ €35.000 16%
> €35.000 22%

Vast tarief € 376
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag per g/km (Benzine & Diesel)
1 - 84 g/km € 1
85 - 109 g/km € 62
110 - 152 g/km € 137
153 - 168 g/km € 224
> 169 g/km € 448

Grenswaarden CO2-uitstoot Diesel-toeslag per g/km
≤ 75 g/km € 0
> 76 g/km € 86,67
Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Vol tarief (afhankelijk van voertuiggewicht en provincie van registratie)

ALLE DIESELMOTOREN VAN DS ZIJN VOORZIEN VAN EEN DIESELROETFILTER, SCR TECHNOLOGIE EN ADBLUE DAT DE UITSTOOT VAN STIKSTOFOXIDEN NOG  
VERDER TERUGDRINGT

Vast tarief € 0
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag per g/km
1 - 34 g/km € 24
35 - 60 g/km € 85
> 61 g/km € 204

Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Half tarief (1-50 g/km) / Vol tarief (> 50 g/km) (afhankelijk van voertuiggewicht en 

provincie van registratie)
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N O T I T I E S
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N O T I T I E S
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