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DS 9 E-TENSE

Árak, felszereltségek, műszaki adatok

Érvényes 2023. március 1-jétől visszavonásig. A P Automobil import Kft. a változtatás jogát fenntartja. A képek illusztrációk.



DS 9 E-TENSE ÁRAK
2023-as modellév, 2023. márciusi gyártástól

LE kW

E-TENSE 250                   250(1) 147(2) + 81(3)

E-TENSE 250                   250(1) 147(2) + 81(3)

E-TENSE 4x4 360 360(1) 147(2) + 81+83(3)

(1) maximális rendszerteljesítmény    (2) Belső égésű motor teljesítménye    (3) Villanymotor(ok) teljesítménye

Érvényes 2023. március 1-jétől visszavonásig. A P Automobil import Kft. a változtatás jogát fenntartja. A képek illusztrációk.

RIVOLI +

Benzines plug-in hibrid

1SXCA4SR4AB0A0C0 25 790 000

OPERA

*Minden új autóként értékesített DS 9 személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás mellé +2 év kiterjesztett EssentialDrive 
szerződéses jótállás jár. Az EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses 
jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket 
előbb eléri az autó) érvényes. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

1SXCA4VR4AB0A0C0 29 390 000

1SXCA4VR62B09PC0 32 690 000

Bruttó ár (Ft)
VERZIÓ

TELJESÍTMÉNY
GYÁRI TÍPUSKÓD



DS 9 E-TENSE

DS 9 E-TENSE 250 és 4x4 360: TÖLTHETŐ HIBRID MOTORVÁLTOZATOK

A E-TENSE motorváltozatok közös elemei:

 - 7,4 kW-os fedélzeti töltő az akkumulátor gyorsabb töltéséért 

 - Mode 2 töltőkábel 1,8kW (8A) konnektorból történő töltéshez és Mode 3 töltőkábel gyorstöltéshez (utóbbi opcióként).

 - Regeneratív fékezés funkció a maximális energiavisszatöltéshez a lassitások során.

 - Előklimatizálás okostelefon, vagy a 12"-os érintőképernyő segítségével.

 - Speciális E-TENSE menü a 12" -os érintőképernyőn az energetikai teljesítmény optimalizálásához, vagy 

   energiatartalékoláshoz az E-Save funkció segítségével.

 - E-TENSE felirat a csomagtérajtón.

 - Csomagtérpadló integrált rakodórekesszel a töltőkábel számára. 

 - Tanksapka a töltéshez bal oldalon.

Az E-TENSE 250 hajtáslánc egy 200 LE-s benzinmotorból és egy villanymotorból áll, a rendszerteljesítményük 250 LE. A rendszernek 
része egy 8 fokozatú automata sebességváltó és egy kompakt, 15,6 kW kapacitású lítium-ion akkumulátor. 

Az E-TENSE 360 4x4 benzinmotorja szintén 200 LE-s. A hozzá kapcsolt két elektromos motorral elérhető rendszerteljesítmény nem 
kevesebb, mint 360 LE. Ez a változat a hátsó villanymotornak köszönhetően 4x4 üzemmódban is használható.

Mindkét motorváltozat figyelemreméltó teljesítményt nyújt mind dinamikus, mind energetikai szempontból. 4 használati mód 
érhető el: 100 % elektromos a teljes csend jegyében, Hibrid a feltöltés nélkül megtett hosszabb távokhoz , Kényelem a DS ACTIVE 
SCAN SUSPENSION technológia kiaknázásához (változattól függően) és Sport a dinamikus vezetéshez. Az alkalmazott technológia 
lehetővé teszi az akkumulátor töltését a lassitások segítségével, vagy a benzinmotor által. 

 100% elektromos üzemmódban az elektromos hatótáv akár 75 km az E-TENSE 250 és akár 62 km az E-TENSE 4x4 360 esetében (A 
WLTP norma szerint, vegyes ciklusban. 



Biztonsági és dinamikus rendszerek Ülések és kárpit

6 légzsák (vezető és utas / függöny elöl-hátul / oldallégzsákok elöl) 4 irányban állítható kormánykerék

360°-os kamerarendszer,  első-hátsó parkolóradar Elektromos első ülések

ABS, vészfékező rendszer, ESP és elektronikus fékerőelosztó Fűthető és szellőztethető első ülések masszázsfunkcióval

Automata, esőérzékelős ablaktörlő Memória a vezetőülés pozíciójához

Defektjavító kit Pneumatikus deréktámaszok elöl

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION Basalte fekete bőr belső

Elektromos rögzítőfék - Basalte fekete bőrkormány, bőr kormányközép

Első és hátsó elektromos ablakemelők - Basalte fekete bőrkárpitozású ülések

ESP és kipörgésgátló (ASR) - Műszerfal, középkonzol és ajtóbetétek Basalte fekete Nappa bőrborítással

Figyelmeztetés a csökkenő koncentrációra - B.R.M R180 óra

Keréknyomás-érzékelő - PolyAmbient belső hangulatvilágítás 8 választható színnel

PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START (kulcs nélküli nyitás/zárás/indítás) - Alumínium gilosált díszítések a középkonzolon

Színezett és hangszigetelt első szélvédőüveg - Szőnyeggarnitúra elöl és hátul

Távolról nyitható/zárható ablakok Könyöktámasz elöl és hátul bőrborítással

Tempomat és sebességhatároló Osztottan dönthető hátsó üléstámla síalagúttal

Vezetési mód választó ISOFIX rögzítési pontok (utasülés + 2 hátó szélső ülőhely)

Visszagurulásgátló

Vontatványstabilizáló Audio és telematika

Extended Safety Pack + DS DRIVE ASSIST 12" digitális műszerpanel

- Aktív sávtartó asszisztens Fedélzeti számítógép

- Csökkenő koncentrációra figyelmeztető rendszer Vezeték nélküli telefontöltő

- Holttérfigyelő 3D navigáció  12'' érintőképernyővel  és kristálybetétes vezérlőgombbal :

- Kibővített táblafelismerés - DS IRIS SYSTEM 12'' érintőképernyővel

- 140km/h sebességig aktív vészfékező rendszer - online 3D navigáció

- DS DRIVE ASSIST - Hangfelismerés (magyar nyelven nem elérhető)

Belső - 8 hangszóró

12V csatlakozó - 2 USB C port elöl + 2 USB port hátul

2 zónás automata klímaberendezés - Bluetooth®

Aktívszenes levegőszűrő az utastérben - MirrorScreen (Apple CarPlay™ és  AndroidAuto®)

Alumínium pedálok és lábtámasz - Digitális rádiótuner DAB+

DS mintázatú küszöbdíszítések elöl LED fénnyel - SOS & Assistance

Elektrokróm visszapillantótükör keret nélkül - SpeedCam (veszélyzónák jelzése)

Full LED belső világítás Külső

Hátsó szellőzők Hűtőrács 3D "parametrikus" dizájnnal

Hűtött kesztyűtartó DS ACTIVE LED VISION

Szövetborítású napellenzők LED világítással "Clous de Paris" mintázatú fém díszcsík a motorháztető közepén

Könnyűfém keréktárcsák 3D LED hátsó lámpák

19" VERSAILLES A hátsó szélvédőbe integrált antenna

E-TENSE rendszer Automata fényszórók

A gépkocsi előklimatizálása Automatikus váltás a tompított és távolsági fény között

Fedélzeti töltő 7,4kW DS CORNETS (helyzetjelző fények a hátsó szélvédő két oldalán)

Standard Mode 2 töltőkábel 1,8 kW (8A) Dupla krómozott kipufogóvég

15,6 kWh kapacitású akkumulátor Elektromos, fűthető tükrök, amelyek tolatáskor lebillennek

Elektromosan behajtható, elektrokróm külső visszapillantótükrök

Fényes fekete hűtőrács

Fogadófény

Hangszigetelt oldalablakok, hátul sötétítéssel

Krómozott DS Wings és díszítés a hátfalon

LED nappali fény

Perla Nera fekete tető

Perla Nera fekete tükörházak

Rejtett külső kilincsek a karosszéria színében

DS 9 E-TENSE  RIVOLI +
SZÉRIAFELSZERELTSÉG

Érvényes 2023. március 1-jétől visszavonásig. A P Automobil import Kft. a változtatás jogát fenntartja. A képek illusztrációk.



Biztonsági és dinamikus rendszerek Ülések és kárpit

6 légzsák (vezető és utas / függöny elöl-hátul / oldallégzsákok elöl) 4 irányban állítható kormánykerék

360°-os kamerarendszer,  első-hátsó parkolóradar Elektromos első ülések

ABS, vészfékező rendszer, ESP és elektronikus fékerőelosztó Fűthető és szellőztethető első ülések masszázsfunkcióval

Automata, esőérzékelős ablaktörlő Memória a vezetőülés pozíciójához

Defektjavító kit Pneumatikus deréktámaszok elöl

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION "Art" Basalte fekete Nappa bőr belső

Elektromos rögzítőfék - Basalte fekete bőrkormány, bőr kormányközép

Első és hátsó elektromos ablakemelők - Basalte fekete Nappa bőrkárpitozású ülések

ESP és kipörgésgátló (ASR) - Műszerfal, középkonzol és ajtóbetétek Basalte fekete Nappa bőrborítással

Figyelmeztetés a csökkenő koncentrációra - B.R.M R180 óra

Keréknyomás-érzékelő - PolyAmbient belső hangulatvilágítás 8 választható színnel

PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START (kulcs nélküli nyitás/zárás/indítás) - Alumínium gilosált díszítések a középkonzolon

Színezett és hangszigetelt első szélvédőüveg - Szőnyeggarnitúra elöl és hátul

Távolról nyitható/zárható ablakok - DS LOUNGE csomag (elöl-hátul fűthető, szellőztethető ülések masszázsfunkcióval)

Motoros csomagtérfedél Könyöktámasz elöl és hátul bőrborítással

Tempomat és sebességhatároló Osztottan dönthető hátsó üléstámla síalagúttal

Vezetési mód választó ISOFIX rögzítési pontok (utasülés + 2 hátó szélső ülőhely)

Visszagurulásgátló Audio és telematika

Vontatványstabilizáló HiFi System FOCAL Electra®

Extended Safety Pack + DS DRIVE ASSIST 12" digitális műszerpanel

- Aktív sávtartó asszisztens Fedélzeti számítógép

- Csökkenő koncentrációra figyelmeztető rendszer Vezeték nélküli telefontöltő

- Holttérfigyelő 3D navigáció  12'' érintőképernyővel  és kristálybetétes vezérlőgombbal :

- Kibővített táblafelismerés - DS IRIS SYSTEM 12'' érintőképernyővel

- 140km/h sebességig aktív vészfékező rendszer - online 3D navigáció

- DS DRIVE ASSIST és DS NIGHT VISION (éjjellátó kamera) - Hangfelismerés (magyar nyelven nem elérhető)

- DS DRIVER ATTENTION MONITORING - 8 hangszóró

Riasztóberendezés - 2 USB C port elöl + 2 USB port hátul

Belső - Bluetooth®

12V csatlakozó - MirrorScreen (Apple CarPlay™ és  AndroidAuto®)

2 zónás automata klímaberendezés - Digitális rádiótuner DAB+

2 zónás automata klímaberendezés kiegészítő hátsó vezérlőegységgel - SOS & Assistance

Aktívszenes levegőszűrő az utastérben - SpeedCam (veszélyzónák jelzése)

Alumínium pedálok és lábtámasz Külső

DS mintázatú küszöbdíszítések elöl LED fénnyel Hűtőrács 3D "parametrikus" dizájnnal

Elektrokróm visszapillantótükör keret nélkül DS ACTIVE LED VISION

Full LED belső világítás "Clous de Paris" mintázatú fém díszcsík a motorháztető közepén

Hátsó szellőzők 3D LED hátsó lámpák

Hűtött kesztyűtartó A hátsó szélvédőbe integrált antenna

Szövetborítású napellenzők LED világítással Automata fényszórók

Fűthető első szélvédő (fűtőszálak alul és oldalt) Automatikus váltás a tompított és távolsági fény között

Tolótető motoros árnyékolóval DS CORNETS (helyzetjelző fények a hátsó szélvédő két oldalán)

Könnyűfém keréktárcsák DS PERFORMANCE féknyergek (csak az E-TENSE 4x4 360 esetén)

19" VERSAILLES (E-TENSE 250) Dupla krómozott kipufogóvég

20" MUNICH (E-TENSE 4x4 360) Elektromos, fűthető tükrök, amelyek tolatáskor lebillennek

E-TENSE rendszer Elektromosan behajtható, elektrokróm külső visszapillantótükrök

A gépkocsi előklimatizálása Fényes fekete hűtőrács

Fedélzeti töltő 7,4kW Fogadófény

Standard Mode 2 töltőkábel 1,8 kW (8A) Hangszigetelt oldalablakok, hátul sötétítéssel

15,6 kWh kapacitású akkumulátor Krómozott DS Wings és díszítés a hátfalon

LED nappali fény

Perla Nera fekete tető

Perla Nera fekete tükörházak

Rejtett külső kilincsek a karosszéria színében

DS 9 E-TENSE  OPERA
SZÉRIAFELSZERELTSÉG

Érvényes 2023. március 1-jétől visszavonásig. A P Automobil import Kft. a változtatás jogát fenntartja. A képek illusztrációk.



DS 9 E-TENSE

Basalte fekete bőr belső :
- Basalte fekete bőrkormány, bőr kormányközép
- Basalte fekete bőrülések
- Műszerfal, középkonzol és ajtóbetétek Basalte fekete Nappa bőrborítással
- B.R.M R180 óra
- PolyAmbient belső hangulatvilágítás 8 választható színnel
- Alumínium gilosált díszítések a középkonzolon
- Szőnyeggarnitúra elöl-hátul
- Alumínium pedálok és lábtámasz

57FO

DS LOUNGE üléscsomag 
- Elöl-hátul fűthető, szellőztethető ülések masszázsfunkcióval
- Komfort hátsó kartámasz középen, hátsó szabályozópanel a klímaberendezéshez
- Lounge fejtámaszok hátul a szélső ülőhelyeken
SÍALAGÚT ÉS OSZTVA DÖNTHETŐ HÁTSÓ TÁMLÁK NÉLKÜL

OPERA belső esetén széria

AL02

Pearl Grey (világosszürke) OPERA Nappa bőrbelső
- Basalte bőrkormány és bőr kormányközép
- Pearl Grey (világosszürke) Nappa bőrülések óraszíj-mintázattal, gyöngyszemöltéssel  
- DS LOUNGE üléscsomag:
* Elöl-hátul fűthető, szellőztethető ülések masszázsfunkcióval
* Komfort hátsó kartámasz középen
* Lounge fejtámaszok hátul a szélső ülőhelyeken
- Nyomógomb hátul az első utasülés előretolásához
- Műszerfal, középkonzol és ajtóbetétek fekete és világosszürke Nappa bőrkárpitozással
- Alcantara® tetőkárpit
- Alcantara® borítású napellenzők LED világítással
- Bőrrel bevont kapaszkodók
- B.R.M R180 óra
- PolyAmbient belső hangulatvilágítás 8 választható színnel
- Tolótető motoros árnyékolóval
- Alumínium gilosált díszítések a középkonzolon
- Szőnyeggarnitúra elöl-hátul
- Alumínium pedálok és lábtámasz
SÍALAGÚT ÉS OSZTVA DÖNTHETŐ HÁTSÓ TÁMLÁK NÉLKÜL

4HFW

Rubinvörös OPERA Nappa bőr belső
- Rubinvörös bőrkormány és bőr kormányközép
- Rubinvörös Nappa bőrülések óraszíj-mintázattal, gyöngyszemöltéssel
- DS LOUNGE üléscsomag:
* Elöl-hátul fűthető, szellőztethető  ülések masszázsfunkcióval
* Komfort hátsó kartámasz középen
* Lounge fejtámaszok hátul a szélső ülőhelyeken
- Nyomógomb hátul az első utasülés előretolásához
- Műszerfal, középkonzol és ajtóbetétek Rubinvörös Nappa bőrkárpitozással
- Alcantara® tetőkárpit
- Alcantara® borítású napellenzők LED világítással
- Bőrrel bevont kapaszkodók
- B.R.M R180 óra
- PolyAmbient belső hangulatvilágítás 8 választható színnel
- Tolótető motoros árnyékolóval
- Alumínium gilosált díszítések a középkonzolon
- Szőnyeggarnitúra elöl-hátul
- Alumínium pedálok és lábtámasz
SÍALAGÚT ÉS OSZTVA DÖNTHETŐ HÁTSÓ TÁMLÁK NÉLKÜL

4HFJ

Basalte fekete OPERA "Art" Nappa bőrbelső
- Basalte "Art" bőrkormány és bőr kormányközép
- Fekete "Art" Basalte Nappa bőrülések óraszíj-mintázattal, gyöngyszemöltéssel  
- DS LOUNGE üléscsomag:
* Elöl-hátul fűthető, szellőztethető ülések masszázsfunkcióval
* Komfort hátsó kartámasz középen
* Lounge fejtámaszok hátul a szélső ülőhelyeken
- Nyomógomb hátul az első utasülés előretolásához
- Műszerfal, középkonzol és ajtóbetétek Basalte fekete "Art" Nappa bőrkárpitozással
- Alcantara® tetőkárpit
- Alcantara® borítású napellenzők LED világítással
- Bőrrel bevont kapaszkodók
- B.R.M R180 óra
- PolyAmbient belső hangulatvilágítás 8 választható színnel
- Tolótető motoros árnyékolóval
- Alumínium gilosált díszítések a középkonzolon
- Szőnyeggarnitúra elöl-hátul
- Alumínium pedálok és lábtámasz
SÍALAGÚT ÉS OSZTVA DÖNTHETŐ HÁTSÓ TÁMLÁK NÉLKÜL

4HFO
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DS 9 E-TENSE

FÉNYEZÉSEK KÓD

Gyöngyházfehér (GY) M6N9

Cristal Pearl (M) M0PH

Platinaszürke (M) M0VL

Perla Nera fekete (M) M09V

Éjkék (M) M0AP

Érvényes 2023. március 1-jétől visszavonásig. A P Automobil import Kft. a változtatás jogát fenntartja. A képek illusztrációk.
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DS 9 E-TENSE

Könnyűfém keréktárcsák KÓD

19'' VERSAILLES ZHMP

20'' MUNICH (1) ZHWX

Érvényes 2023. március 1-jétől visszavonásig. A P Automobil import Kft. a változtatás jogát fenntartja. A képek illusztrációk.

RIVOLI + OPERA

● :széria   (1) Csak E-TENSE 360 4x4 esetében    
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DS DRIVE ASSIST

• ADAPTÍV TEMPOMAT  STOP & GO FUNKCIÓVAL

• SÁVON BELÜLI POZÍCIÓ TARTÁSA

DS NIGHT VISION

DS DRIVER ATTENTION MONITORING

PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START  /  REJTETT KILINCSEK

A VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK ÚJ GENERÁCIÓJA

Az ADML Proximity rendszer jóvoltából gépjárműve már messziről felismeri Önt, és mintegy 
varázsütésre kireteszelődnek, illetve bezárulnak az ajtók.
Ahogy 3 m távolságon belül ér, felkapcsolnak az autó lámpái. Másfél méteren belül 
kioldanak a zárak, és az addig láthatatlan kilincsek elegánsan kiemelkednek a 
karosszériából.
Az autó elhagyásakor ennek az ellenkezője történik: 2 méterre távolodva a kilincsek 
behúzódnak, és a gépkocsi - beavatkozás nélkül - automatikusan lezárul.

DS 9 E-TENSE

A gépkocsi tartja a beállított sebességet és adaptálja azt a biztonságos követési távolság 
folyamatos fenntartása érdekében. 

A felfestéseket érzékelő kamera segítségével a rendszer biztonságosan pozícionálja a 
gépkocsit a sávon belül, figyelembe véve, hogy a sáv külső, vagy inkább a belső részén 
szeretnénk haladni.

Éjszakai vezetésnél a hűtőrácsba beépített, kívülről láthatatlan infravörös kamera valós 
időben pásztázza az utat. A rendszer érzékeli a gépkocsi előtt 100 méteres körzetben 
tartózkodó állatokat és gyalogosokat, így a vezető időben tud reagálni a veszélyes 
helyzetekre..

Az érzékelőkből és egy kamerából álló rendszer éjjel-nappal figyeli a vezető fáradtságára 
vagy figyelmetlenségére utaló jeleket, valamint a gépjármű menetpályáját. A rendszer az 
álmosság vagy a figyelemhiány legkisebb jelére hangjelzéssel kísért figyelmeztető 
üzenetet küld a központi képernyőre.

A DS DRIVE ASSIST úgy segíti a vezetésben, hogy Ön bármikor visszaveheti az irányítást a 
gépjármű fölött. Az innovatív berendezés az előtte haladó gépjárműhöz igazítja a DS 9 
sebességét és távolságát, és a kormányműre hatva a sávon belül a vezető által választott 
pozícióban tartja az autót. 



• VÁROSI VILÁGÍTÁS (TOWN BEAM)

• Az út menti veszélyek jobb felismerése (gyalogosok, kereszteződések).

• Hatótáv : kb 280 m.
•  0 km/h felett ez az üzemmód lép érvénybe.

• MELLÉKUTAK (COUNTRY BEAM)

• Szűkebb fénynyaláb
• Előre fókuszáló látómező, elegendően széles az út menti veszélyek érzékeléséhez

• Hatótáv : kb 330 m.
•Akkor aktiválódik, ha legalább 2 s ig 50 km/h sebesség felett haladunk.

• AUTÓPÁLYA (MOTORWAY BEAM)

• A LED modulok fénytölcsért hoznak létre.

• Hatótáv : kb 370 m.
• 110 km/h feletti sebességnél kapcsol be.

• ESŐS IDŐ (ADVERSE WEATHER)

• Az ablaktörlőve együtt működésbe lépő világítási mód, segíti a felfestések jobb felismerését.

• hatótáv : kb 330 m.

• AUTOMATA TÁVOLSÁGI FÉNY (HIGH BEAM)

• Maximális teljesítmény, automatikus átkapcsolás a tompított és a távolsági fény között.

• Hatótáv : kb 520 m.

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

DS 9

A DS ACTIVE LED VISION technológia a LED-es főfényszórónak és három elforduló LED-es modulnak köszönhetően mindig az 
adott vezetési helyzethez igazítja a gépjármű világítását. A modulok azonnal reagálnak a vezetési körülményekre 
(időjárási és fényviszonyok), és közösen változtatják a fénynyalábok szögét, erősségét és hatótávolságát. Mindig 
optimális látási viszonyokra számíthat. 5 világítási mód elérhető :



DS PARK PILOT

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

HIFI SYSTEM FOCAL ELECTRA®

A DS 9 tervezői az akusztikai komfort egy új megközelítését választották. A hangszigetelő 
fóliával bevont, rétegelt ablaküvegekhez a hegesztési és ragasztási technikákat 
kombináló karosszéria társul, mely kiválóan szűri a rezgéseket, és csendes, nyugodt 
légkört teremt az autó belsejében.
A mestermunkának köszönhetően még jobban érvényesül a Focal Electra® hifirendszer és 
a hozzá tartozó 14 hangszóró biztosította tiszta hangzás.

DS 9

DS LOUNGE

Az intelligens felfüggesztési rendszer működése a szélvédő felső részében elhelyezett 
kamera és az útegyenetlenségeket valós időben észlelő érzékelők információin alapul. Az 
adatok a másodperc tört része alatt továbbítódnak a vezérlőegységbe, amely külön-külön 
vezérli a négy kereket. Az állandóan optimális kényelem érdekében a vezérlőegység 
kerekenként keményebb vagy puhább felfüggesztést állít be.

A 30 km/h sebességig aktív intelligens rendszer a parkolóhelyek mellett elhaladva képes 
beazonosítani a jármű méretének megfelelő parkolóhelyeket. Ez a vezetéssegítő 
technológia - a kormány és a pedálok használata nélkül - egyedül beparkolja az autót a 
járdaszegélyre merőleges vagy párhuzamos parkolóhelyre.



DS 9 E-TENSE OPCIÓK

Easy Access csomag :
- Lábmozdulattal is nyitható, motoros csomagtérfedél
- Távolról is nyitható csomagtartó

MO05  ○ ●

Riasztó, szuperretesz és elektromos gyermekzár AB13  ○ ●

2 zónás automata klímaberendezés kiegészítő hátsó vezérlőegységgel :
- 3 diffúziós mód
- Hátulról is vezérelhető klímaberendezés
- Aktívszenes, antiallergén szűrő

HJ03
 ○ / OPERA belső esetén, 
valamint Lounge csomag 

esetén  ●
 ●

Fűthető első szélvédő (fűtőszálak alul és oldalt) LW02  ○  ●

Tolótető motoros árnyékolóval TC07  ○ / OPERA belsőnél ●  ●

HiFi System FOCAL Electra®
14 hangszóró, mélysugárzó és 12 csatornás erősítő - 515 W

6F04  ○  ●

1 magával vonja a hűtőrács "3D parametrikus" dizájnját is

Komfort ülések elöl
- Elektromos első ülések
- Pneumatikus deréktámaszok elöl
- Hosszanti elektromos állítás elöl
- Háttámlák elektromos állítása elöl
- Elektromos ülésmagasság-állítás elöl
- 4 irányban állítható fejtámaszok elöl
- Memória a vezetöüléshez
- Állítható combtámasz elöl

● ●

Fűthető, szellőztethető első ülések masszázsfunkcióval
● ●

DS LOUNGE csomag
- Elöl-hátul fűthető, szellőztethető ülések masszázsfunkcióval
- Komfort hátsó kartámasz középen, hátulról is szabályozható klímaberendezés
- Lounge fejtámaszok hátul a szélső ülőhelyeken                                                                                            
SÍALAGÚT ÉS OSZTVA DÖNTHETŐ HÁTSÓ TÁMLÁK NÉLKÜL

AL02
 ○ / OPERA BELSŐ 

ESETÉN ●
●

Standard Mode 2 töltőkábel otthoni töltéshez (1,8 kW, 8A) ● ●

● : széria / ○ : opció 

130 000

80 000

590 000

540 000

Érvényes 2023. március 1-jétől visszavonásig. A P Automobil import Kft. a változtatás jogát fenntartja. A képek illusztrációk.

Töltés

─

ZVJT

─

─

1 050 000

Ülések

 ○  ● 130 000
DS DRIVER ATTENTION MONITORING 
- Éberségfigyelő rendszer belső infravörös kameráva

Vezetéstámogatás

DS NIGHT VISION 1 :
- Éjjellátó infravörös kamera N101  ○  ● 550 000

Kényelem

Személyre szabás

KÓD RIVOLI + OPERAOPCIÓK Bruttó ár (Ft)

250 000

220 000



DS 9 E-TENSE - MŰSZAKI ADATOK

VERZIÓ E-TENSE 250 E-TENSE 4x4 360

Típus

hengerek száma

Hengerűrtartalom cm3

Maximális teljesítmény kW (LE) ford./perc 147 (200) / 6 000 147 (200) / 6 000

maximális nyomaték Nm ford./perc

Környezetvédelmi norma

Maximális teljesítmény, ECE (kW/LE) 81 (110) 81 (110) / 83 (113)

Maximális nyomaték, ECE (Nm) 320 320 / 166

Maximális autonómia elektromos 
üzemmódban (WLTP vegyes ciklus)

73-75 km 62 km

Maximális autonómia elektromos 
üzemmódban (WLTP városi ciklus)

83-85 km 65 km

Feltöltési idő 0-100%
(Fali töltő 7,4 kW / hagyományos konnektor)

Akkumulátor típusa / Kapacitása (kWh)

Kumulált rendszerteljesítmény LE 250 360

Kumulált rendszernyomaték Nm 360 520

Sebességváltó

Fokozatok száma

Kormányfordulatok száma ütközéstől 
ütközésig

Változó rásegítés

Fordulókör átmérő járdák között m

Típus Elsőkerékhajtás Összkerékhajtás

Felfüggesztés

Fékek elöl/hátul Hűtött tárcsák elöl 330x30 mm - Tárcsák hátul 290x12mm Hűtött tárcsák elöl 380x32 mm - Tárcsák hátul 290x12 mm

Pneumatiques 19'' : Michelin Pilot Sport 4 ST 235/45 R19 99Y XL  20'' : Michelin Pilot Sport 4 S 235/40 R20 96Y XL

Ülőhelyek száma

Csomagtér (VDA 211 / L)

Saját tömeg (1) 1 864 1 931

Terhelhetőség  (2) 486 489

Megengedett össztömeg 2 350 2 420

Vontatható tömeg (kg): 1275 1205

Össz engedélyezett gurulótömeg 3 625 3 625

Végsebesség km / h 240 250

1000 m állórajttal 27,7 25,4

0 - 100 km / h s 8,1 5,6

Vegyes ciklus (l/ 100 km) 1,0 - 1,5 1,5

CO² (g/km) - vegyes ciklus 22-23 35

Ólommentes 95 és 98 RON

Modell

Hosszúság

Szélesség tükrök nélkül (tükrökkel)

Magasság

Első túlnyúlás

Hásó túlnyúlás

Tengelytáv

Maximális csomagtét térfogat

- Hossza

- Szélessége

- Magassága kalaptartó alatt

Érvényes 2023. március 1-jétől visszavonásig. A P Automobil import Kft. a változtatás jogát fenntartja. A képek illusztrációk.

BELSŐ ÉGÉSŰ MOTOR

ELEKTROMOS MOTOR(OK)

HIBRID TELJESÍTMÉNY

ŰRTARTALOM

Felfüggesztés, kerekek

8

3

Széria

11

Elöl : független, Mac Pherson alsó háromszög lengőkarokkal, tekercsrugók, vezérelt lengéscsillapítók, stabilizátor.
Hátul :független, többlengőkaros, tekercsrugók, vezérelt lengéscsillapítók, stabilizátor

Kormánymű

Lítium Ion / 15,6

1 598

300 / 3000

Euro 6.4

MÉRETEK

42

5

510*

TÖMEG (kg)

ÜZEMANYAG (kpacitás, l)

Fogyasztás (WLTP - Min - Max)

MENETTELJESÍTMÉNY (csak vezetővel mérvel)

*473 liter HiFi System FOCAL ELECTRAés szellőztethető hátsó ülések esetén          NEDC = New European Driving Cyclus     WLTP = Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure

DS 9

4 934 mm

1 932 mm (2079 mm)

1 460 mm

973 mm

1 066 mm

2 895 mm

510L*

1 027 mm

1  137 mm

453 mm

Benzines Turbo Twinscroll - Közvetlen befecskendezés 16 szelep - Intercooler

Soros 4 hengeres - Keresztben, elöl beépítve

2 óra 23 perc / 10 óra

Automata

Erőátvitel



A kiadvány az Európai Unióban forgalomba kerülő gépjárművekre vonatkozik. A modellekre és tulajdonságaikra 

vonatkozó információk a kiadvány nyomtatásakor érvényes, csak tájékoztató jellegű adatok. A termékek 

folyamatos tökéletesítése során a DS AUTOMOBILES bármikor, indoklási és kártérítési kötelezettség, illetve 

előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, a felszereltséget, az opciókat és a színeket, 

valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a módosított adatokat tartalmazó árlistát a 

lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a www.DSautomobiles.hu internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre 

álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum 

következésképpen általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak vagy szerződés 

hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon a hivatalos DS 

márkakereskedéshez, a DS STORE BUDAPEST-hez vagy látogasson el a www.DSautomobiles.hu weboldalra.

P AUTOMOBIL IMPORT KFT.

www.dsautomobiles.hu

Érvényes 2023. március 1-jétől visszavonásig. A P Automobil import Kft. a változtatás jogát fenntartja. A képek 

illusztrációk.


