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I KOMFORTU

Nasze usługi online zapewnią Ci komfort podróżowania. 
Dzięki nim nie zaskoczą Cię korki na drogach, pogoda, 
ani ceny na stacjach paliw. DS Connect Box pozwala 

oszczędzić czas, kiedy ważna jest każda sekunda! Dzięki 
funkcji geolokalizacji połączenia otrzymasz szybką 

pomoc w przypadku awarii lub kolizji. DS jest europejskim 
liderem w obsłudze wezwań alarmowych. W razie 

jakichkolwiek problemów DS Assistance zadba o Twój 
spokój 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Aktywacja nawigacji on-line:
bit.ly/Aktywacja_Nawigacji_OnlineDS 



DS CONNECT SOS I ASSISTANCE
W razie wypadku automatyczne połączenie alarmowe z funkcją geolokalizacji powiadomi 
odpowiednie służby ratunkowe zapewniając Ci niezbędną i skuteczną pomoc Centrum 
Alarmowego. Wystarczy nacisnąć na 2 sekundy przycisk SOS, aby natychmiast połączyć 
się z centrum alarmowym, dostępnym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Usługa lokalizuje 
samochód, nawiązuje kontakt w odpowiednim języku, a w przypadkach, gdy jest to 
konieczne, wysyła służby ratunkowe. W pakiecie znajduje się również usługa DS Assistance, 
która umożliwia połączenie z platformą techniczną, dostępną dla kierowców 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu.

NAWIGACJA ONLINE 3D
I USŁUGI POWIĄZANE

Wyznaczenie trasy na mapie w czasie rzeczywistym, informacje o ruchu drogowym, warunki 
meteorologiczne, ceny paliw, dostępne miejsca parkingowe oraz opcjonalne strefy niebezpieczne. 
Teraz wszystkie usługi nawigacji połączono w Pakiecie DS Connect Nav. Usługi te korzystają   
połączenia internetowego zapewnionego przez Connect Box. Pakiet usług dostępny jest 
bezpłatnie przez trzy lata eksploatacji samochodu, również w krajach Unii Europejskiej. W każdej 
chwili pakiet możemy przedłużyć.

Sprawdź prognozę pogody aktualizowaną w czasie rzeczywistym w miejscu docelowym podróży
i w dowolnym miejscu na trasie.

Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym. Usługa powiadamia o korkach na trasie
i pozwala zaoszczędzić dużo czasu.

Usługa może wyznaczyć trasę do wybranego przez Ciebie parkingu. Poinformuje także, jaki koszt 
wiąże się z zaparkowaniem w danym punkcie i czy są tam wolne miejsca. 

Wyszukaj w czasie rzeczywistym najbliższe stacje benzynowe i sprawdź aktualne ceny.

Strefy Niebezpieczne* to dodatkowo płatna usługa pozwalają na identyfikację fotoradarów, miejsc 
zagrożeń wymagających zwiększonej uwagi i koncentracji kierowcy. Gdy samochód zbliża się do miejsca 
o podwyższonym ryzyku, system ostrzeże kierowcę za pomocą alarmu dźwiękowego i komunikatu 
wyświetlonego na ekranie nawigacji.
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