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ELEKTROMOBILITA

PODĽA DS

VOZIDLO E-TENSE JE NAVRHNUTÉ PRE SVET
ZAJTRAJŠKA A JE STELESNENÍM :
• NEKONEČNEJ RADOSTI Z JAZDY
• MAXIMÁLNEJ VÝKONNOSTI VĎAKA REGENERÁCII ENERGIE
• NEOBMEDZENEJ MOBILITY AJ V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK
BUDÚCICH REGULÁCIÍ DOPRAVY
Objavte naše dokonalé modely : elektrické vozidlo DS 3 CROSSBACK E-TENSE
a nabíjateľné hybridné vozidlo DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4.

DESIGN
Modely predstavené v tomto katalógu :
DS 3 CROSSBACK E-TENSE La Première, inšpirácia DS RIVOLI, Cristal Pearl, zliatinové disky 18’’ KYOTO
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 GRAND CHIC, inšpirácia DS RIVOLI, sivá Perle,
Cristal Pearl, zliatinové disky 19’’ LONDON

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4
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DS 3 CROSSBACK E-TENSE

7
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DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4

DS 3 CROSSBACK E-TENSE

PLUG-IN
HYBRID

100%
ELEKTRICKÝ

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 spája dva elektrické
motory, spaľovací motor a nabíjateľnú batériu.
Výsledný výkon 300 k, pohon 4 kolies, 8 stupňová
automatická prevodovka, dojazd** až do 58 km pri
režime nulových emisií a možnosťou nabitia batérie
za 1 h 45 min vďaka nabíjačke s výkonom 7,4 kW.

Naša 100 % elektrická verzia E-TENSE vám prináša radosť
z jazdy, dokonalý komfort a takú istú priestrannosť akú
ponúka vozidlo DS 3 CROSSBACK.

K týmto parametrom sa pripája aj priestrannosť
a objem batožinového priestoru, ktorý zostáva
zachovaný oproti verzii so spaľovacím motorom,
vďaka tomu, že sú batérie dômyselne umiestnené
pod podlahou.

Takto môžete využívať reálny dojazd okolo 320 kilometrov
(cyklus WLTP*) resp. 430 km (cyklus NEDC)** a možnosť
80 % nabíjania batérie za 30 minút (režim 4 – 100kW).

*	
Svetová skúšobná metóda harmonizovaná pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá

( „Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures alebo WLTP“) je
skúšobnou normou homologizácie vozidiel, ktorá umožňuje meranie spotreby
paliva, elektrickú autonómiu, emisie CO2 a znečistenie.
** Autonómia závisí od vybavenia vozidla, jazdných podmienok a spôsobu jazdenia.
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NULOVÝ HLUK
NULOVÉ VIBRÁCIE
NULOVÉ PRERAĎOVANIE
RÝCHLOSTI
NULOVÉ EMISIE CO2
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DS 3 CROSSBACK E-TENSE

RAFINOVANOSŤ
PRECHÁDZA DO 100 %
ELEKTRICKÉHO
REŽIMU

DOJAZD

Až do 320 km v cykle WLTP *,
resp. 430 kilometrov v cykle NEDC **
12

VÝKON

max. 100 kW, čiže 136 k

KRÚTIACI MOMENT
260 Nm od naštartovania

ZRÝCHLENIE

z 0 na 50 km/h za 3,5 s *, z 0 na 100 km/h za 9,1 s

NABÍJANIE

Zabudovaná nabíjačka : 7,4 kW alebo 11 kW
Rýchle nabíjanie (režim 4 – 100 kW) : 80 % za 30 min čiže okolo 9 km/min

REKUPERÁCIA PRI BRZDENÍ

Až o 20 % predlžuje dojazd v cykle jazdenia v meste

BATÉRIA

EFEKTÍVNOSŤ
** Pre prvý dosiahnutý parameter. Na 70 % svojej kapacity nabíjania.

Záruka 8 rokov alebo 160 000 km**
Kapacita : 50 kWh

NABÍJANIE

Obsahuje 2 nabíjacie káble (režim 2 a režim 3)
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TICHÁ
REVOLÚCIA
14

4

1 ZABUDOVANÁ NABÍJAČKA 7,4 kW
ALEBO 11 kW
2 ELEKTRICKÝ MOTOR 100 kW / 136 k
3 TEPELNÉ ČERPADLO
S VYSOKÝM VÝKONOM
4 NABITIE

• 80 % za 30 minút (100 kW)
• Rýchle nabíjanie kompatibilné s nabíjačkou 100 kW
• Dobitie batérie až do 9 km/min

5 BATÉRIA LÍTHIUM-ION 50 kWh

Dojazd v cykle WLTP * DS 3 CROSSBACK E-TENSE: až do 320 km

15
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Elektrický motor dosahuje takmer okamžite
svoj výkon 100 kW a krútiaci moment (260 Nm),
čo umožňuje pružnú, dynamickú a tichú jazdu.
Podľa vašich požiadaviek si budete môcť
prispôsobiť parametre jazdy a vybrať si z troch
režimov:
16

SPORT

Dôraz na výkon, maximálne zrýchlenie
(z 0 na 50 km/h za 3,5 s a z 0 na 100 km/h za 9 s).

NORMAL

Nastavenie prispôsobené na každodenné
používanie pri zachovaní maximálneho komfortu.

ÉCO

Optimalizácia dojazdu.
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RÔZNE TYPY
NABÍJANIA
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Vďaka ponúkaným káblom môžete používať
všetky verejné nabíjacie stanice alebo
domáce stanice.
DS Automobiles vám ponúka rôznorodú radu
DS Wall Box a ich montáž prostredníctvom
odporúčaného partnera, ktorý zabezpečí
diagnostiku vašej inštalácie. Viac informácií
Vám poskytne autorizovaný predajca.

Nabíjanie v spoločných priestoroch :
Každý používateľ elektrického vozidla si môže vybrať
z viacerých možností nabíjania vozidla na vlastné náklady :
na svojom parkovacom mieste doma alebo v práci,
či na verejných miestach.

ŠTANDARDNÁ DOMÁCA
ZÁSUVKA

ZOSILNENÁ DOMÁCA
ZÁSUVKA

DS WALL
BOX

SUPER RÝCHLE
NABÍJANIE

• režim 2 (striedavý prúd)
• 220 V v 8 A = 1,8 kW
• DOBA NABÍJANIA :
Vašich každodenných 50 km
za 5 h

• režim 2 (striedavý prúd)
• 220 V v 14 A = 3,2 kW
• DOBA NABÍJANIA :
Vašich každodenných 50 km
za 2 h 30 min

• režim 3 (striedavý prúd)
• 220 V v 32 A = 7,4 kW
• DOBA NABÍJANIA :
Vašich každodenných 50 km
za 1 h 10 min

• režim 4 ( jednosmerný prúd)
• DOBA NABÍJANIA :
- 80 % za 55 min (50 kW)
- 80 % za 30 min (100 kW)

SÉRIOVÝ KÁBEL PRE REŽIM 2

SÉRIOVÝ KÁBEL PRE REŽIM 2

PRÍSLUŠENSTVO

SÉRIOVÝ KÁBEL
PRE REŽIM 3

FIXNÉ KÁBLE VEREJNÝCH
NABÍJAČIEK
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JAZDNÉ REŽIMY
Jednoduché stlačenie tlačidla DRIVE MODE vám
umožňuje vybrať si jazdný režim : Sport (výkon
a pocity), Normal (každodenné používanie)
alebo Eco (optimalizácia dojazdu).

FUNKCIA „BRAKE“
23
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Zapne sa posunutím
riadiacej páky smerom
dozadu. Táto funkcia vám
umožní urýchliť spomaľovanie
vozidla a čiastočne dobiť
batériu vďaka kinetickej
energii, ktorá vzniká po
uvoľnení rýchlostného
pedálu.

ZDRUŽENÝ PRÍSTROJ VODIČA

ELEKTRICKÝ PRIESTOR

Obrazovka vodiča obsahuje najmä :
• ukazovateľ spotreby energie alebo elektrickej rekuperácie,
• ukazovateľ stavu nabitia batérie (v %),
• zostávajúci dojazd vozidla (v km).

Z centrálnej obrazovky môžete :
• naprogramovať odložené nabíjanie a tepelné
nastavenie vašej kabíny
• zobraziť momentálne energetické toky a prezerať si
históriu vašej spotreby.

DS ACCESS

DS 3 CROSSBACK E-TENSE

DS PARK PILOT

HEAD-UP
DISPLEJ

DS SMART ACCESS*

Vďaka systému DS PARK PILOT sa vaše vozidlo
zaparkuje úplne samo bez toho, aby ste sa museli
dotknúť volantu. Náš systém vyhľadá parkovacie
miesto zodpovedajúce Rozmerom vášho vozidla DS 3
CROSSBACK E-TENSE. Stačí jednoducho prejsť popri
tomto mieste rýchlosťou do 30km/h a potom priečne
alebo pozdĺžne zaparkovať.

Rýchlosť, informácie z tempomatu, čítanie dopravných
značiek, prvky pomoci pri riadení a navigácie, počas
každej jazdy máte neustále prístup ku všetkým
dôležitým údajom bez toho, aby ste museli sklopiť
zrak z cesty a to všetko vďaka head-up displeju. Táto
technológia premieta všetky dôležité údaje na priesvitnú
lamelu vo vašom zornom poli.

Ak budete chcieť, môžete si funkciu DS SMART ACCESS*
aktivovať prostredníctvom aplikácie MyDS umožňujúcej
prístup k vozidlu a jeho naštartovanie. Vďaka nej môžete
povoliť ďalším osobám, aby vozidlo používali. Umožňuje
tiež lokalizáciu vozidla alebo aj informovať o jeho stave.

BEZKĽÚČOVÝ
PRÍSTUP

DS MATRIX
LED VISION

DS DRIVE ASSIST

Systém so senzorom PROXIMITY je inovatívny
systém zabezpečujúci vstup do vozidla
a bezkľúčové štartovanie. Výsuvné kľučky dverí
sa objavia a pozvú vás, aby ste zaujali miesto
za volantom vozidla DS 3 CROSSBACK E-TENSE.
Keď sa vzdialite od vozidla, výsuvné kľučky vozidla
sa automaticky zasunú a zamknú vozidlo.

Tento systém dokáže automaticky prispôsobiť svetelné
lúče tak, aby zachoval optimálne osvetlenie. Umožňuje
tiež nepretržité jazdenie so zapnutými diaľkovými
reflektormi bez osvetlenia ostatných účastníkov
premávky. Modul Matrix Beam je zložený z nezávislých
segmentov, ktoré sa postupne zapínajú a vypínajú v
závislosti od podmienok na ceste, ktoré zaznamenáva
kamera umiestnená v hornej časti čelného skla.

Vďaka funkcii pomáhajúcej udržať vozidlo
v jazdnom pruhu a funkciám Adaptive Cruise
Control a Stop & Go, vám DS DRIVE ASSIST pomáha
a zároveň vám umožňuje kedykoľvek prevziať
kontrolu nad vašim vozidlom.

(BUDE K DISPOZÍCII NESKÔR)

(BUDE K DISPOZÍCII NESKÔR)

* Vyžaduje si kompatibilný telefón.
Vozidlo musí byť prihlásené na fyzickú osobu.

JE VYBAVENÝ VŠETKÝMI
NAJNOVŠÍMI PRVKAMI
POMOCI PRI JAZDE
24

VÝSUVNÉ KĽUČKY
DVERÍ
DS 3 CROSSBACK E-TENSE je sériovo vybavený výsuvnými
kľučkami dverí. Vysúvajú sa buď pomocou kľúča alebo
automaticky potom, ako sa priblížite k vozidlu a to vtedy,
ak je vybavené senzorom PROXIMITY.

(BUDE K DISPOZÍCII NESKÔR)
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DESIGN
27
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POHYBLIVOSŤ

28

3
0
0k

** Autonomie dépendant des équipements du véhicule, des conditions de roulage et du mode de conduite.

300 k
4X4
AŽ DO 58 km ** V ELEKTRICKOM REŽIME
30 g* CO2 / km
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DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4

PLUG-IN
HYBRID SUV

31
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KRÚTIACI MOMENT
520 Nm

ZRÝCHLENIE

Z 0 na 100 km/h za 5,9 sec.*

NABÍJANIE

Zabudovaná nabíjačka : 7,4 kW
DS Wall Box : 100 % za 1 h 45 min

BATÉRIA

Záruka 8 rokov alebo 160 000 km**
Kapacita : 13,2 kWh

NABÍJANIE

Obsahuje 2 nabíjacie káble (režim 2 a režim 3)

5
6

4
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NABÍJATEĽNÝ
HYBRID

33

1
1 ELEKTROMOTOR 80 kW
2 ELEKTRIFIKOVANÁ OSEMSTUPŇOVÁ
AUTOMATICKÁ PREVODOVKA
3 BENZÍNOVÝ MOTOR 200 k
4 LI-ION BATÉRIA S KAPACITOU 13,2 kWh
5 ZABUDOVANÁ NABÍJAČKA 7,4 kW
6 ZADNÝ ELEKTROMOTOR 80 kW

3

2

** Dojazd vozidla je závislý od výbavy, štýlu jazdy a zvolenom jazdnom režime.
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Vyberte si spôsob jazdy, ktorý sa vám podobá
Vozidlo DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 má k dispozícii štyri spôsoby jazdy :

REŽIM HYBRID

Režim Hybrid automaticky riadi elektrické a spaľovacie fázy podľa
dráhy vašej cesty a vášho typu jazdy.

100 % ELEKTRICKÝ REŽIM

100% elektrický režim vám umožňuje prejsť až 58 km** bez toho,
aby spotreboval čo i len kvapku benzínu. Absolútne ticho na palube
a výnimočná reaktivita. Vyskúšajte si tento nový pocit.

ŠPORTOVÝ REŽIM

Aktivujte si športový režim, aby ste uvoľnili potenciál vášho vozidla
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4. Spaľovací motor s pomocou obidvoch
elektrických motorov vám odovzdá celý svoj výkon. Opakované
zrýchľovanie, opätovné rozbiehanie motora: Vaša radosť z jazdy
je na svojom vrchole.

REŽIM 4X4

Režim 4X4 alebo 4WD posilňuje pohyblivosť na ceste alebo v ťažkom
teréne. Sila spaľovacieho motora a elektrických motorov sa neustále
prenáša rovnako na všetky štyri kolesá vozidla, vďaka čomu sa zlepšuje
priľnavosť k mokrej, zablatenej, zasneženej alebo kľukatej ceste.

RÔZNE TYPY
NABÍJANIA
37
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Vďaka ponúkaným káblom môžete používať
všetky verejné nabíjacie stanice alebo
domáce stanice.

ŠTANDARDNÁ DOMÁCA
ZÁSUVKA

ZOSILNENÁ DOMÁCA
ZÁSUVKA

DS WALL
BOX

DS Automobiles vám ponúka rôznorodú radu
DS Wall Box a ich montáž prostredníctvom
odporúčaného partnera, ktorý zabezpečí
diagnostiku vašej inštalácie. Viac informácií
u autorizovaného predajcu.

• režim 2 (striedavý prúd)
• 220 V v 8 A = 1,8 kW
• DOBA NABÍJANIA :
100 % za 7 h

• režim 2 (striedavý prúd)
• 220 V v 14 A = 3,2 kW
• DOBA NABÍJANIA :
100 % za 4 h

• režim 3 (striedavý prúd)
• 220 V v 32 A = 7,4 kW
• DOBA NABÍJANIA :
100 % za 1h 45

Káble pre režim 2 a režim 3 sú sériovo
dodávané spolu s taškou na ich uloženie.

Nabíjanie v spoločných priestoroch :
Každý používateľ nabíjateľného hybridného vozidla si môže
vybrať z viacerých možností nabíjania vozidla na vlastné
náklady : na svojom parkovacom mieste doma alebo v práci,
či na verejných miestach.

SÉRIOVÝ KÁBEL PRE REŽIM 2

SÉRIOVÝ KÁBEL PRE REŽIM 2

PRÍSLUŠENSTVO

SÉRIOVÝ KÁBEL PRE REŽIM 3
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JAZDNÉ REŽIMY
Jednoduché stlačenie tlačidla „DRIVE MODE“ vám
umožňuje vybrať si jeden z nasledovných jazdných
režimov : Sport Electric (100 % na elektrinu),
Hybride (prevod na vozidlo), Sport (výkon a pocity),
4WD (zlepšenie mobility).

FUNKCIA „BRAKE“
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Zapne sa posunutím riadiacej
páky smerom dozadu. Táto
funkcia vám umožní urýchliť
spomaľovanie vozidla a čiastočne
dobiť batériu vďaka kinetickej
energii, ktorá vzniká po uvoľnení
rýchlostného pedálu.

ZDRUŽENÝ PRÍSTROJ VODIČA

ELEKTRICKÝ REŽIM

Obrazovka vodiča obsahuje najmä:
• ukazovateľ spotreby energie alebo elektrickej regenerácie,
• dva merače úrovne paliva, nabitia batérie (v %) a zostávajúeho
dojazdu vozidla (v km). Pri naštartovaní sa zobrazí „READY“
a vy ste pripravení na odchod.

Z centrálnej obrazovky môžete:
• zobraziť graf momentálnych energetických tokov a prezerať
si históriu vašej spotreby
• naprogramovať vaše odložené nabíjanie a funkciu e-SAVE (rezervovať
všetko alebo časť elektrickej kapacity na neskoršie použitie).
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DS NIGHT VISION

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4
JE VYBAVENÝ VŠETKÝMI NAJNOVŠÍMI
PRVKAMI POMOCI PRI JAZDE

42

DS CONNECTED
PILOT

DS ACTIVE
LED VISION

Pomáha vám a zároveň vám umožňuje kedykoľvek
prevziať kontrolu nad vašim vozidlom, toto vám ponúka
DS CONNECTED PILOT. Táto funkcia predstavuje ďalší
krok k autonómnemu riadeniu vozidla. Toto inovatívne
zariadenie reguluje rýchlosť a vzdialenosť vzhľadom
k vozidlu idúcemu pred ním. Presne nasmeruje vozidlo
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 na cestu, ktorú vyberie
vodič tak, že pôsobí na smer jazdy. Funguje v rozmedzí
rýchlosti od 0 do 180km/h*, je schopné riadiť fázu
úplného zastavenia ako aj opätovného naštartovania.
Riadi teda rýchlosť aj dráhu vozidla, čo je veľmi užitočné
hlavne v zápchach alebo na diaľnici. Tento systém vám
ponúka bezpečnosť a istotu.

Svetlomety DS ACTIVE LED VISION predstavujú spojenie
štýlu a technológie. Skladajú sa z troch otočných
LED modulov, ktoré dopĺňa hlavný LED svetlomet.
V závislosti od uhla otočenia volantu, rýchlosti vozidla
a meteorologických podmienok sa natáčajú a taktiež
sa môžu naklápať. Intenzita osvetlenia sa tak zníži alebo
zvýši a rozptyl svetla sa rozšíri alebo lepšie nasmeruje,
aby dostatočne osvetlil okraje cesty.

* Podľa legislatívy príslušnej krajiny.

Systém DS NIGHT VISION vám zabezpečuje optimálnu
viditeľnosť v noci, aby mali lepší prehľad o situácii
na ceste. Infračervená kamera umiestená v maske
chladiča zaznamenáva chodcov a zvieratá na ceste až
do vzdialenosti 100 m. Vodič vidí cestu na digitálnom
združenom prístroji, kde sa mu zobrazia nebezpečné
predmety zakrúžkované žltou farbou. Podľa závažnosti
situácie sa farba zmení na červenú a sprevádza ju aj
zvukový signál. Vďaka takémuto upozorneniu môžete
lepšie reagovať na vzniknutú situáciu na ceste.

DS DRIVER
ATTENTION MONITORING
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 využíva technológiu
DS DRIVER ATTENTION MONITORING, ktorá dokáže
odhaliť každé zníženie ostražitosti. Infračervená
kamera umiestnená nad volantom spolu s kamerou
umiestnenou hore nad čelným sklom nepretržite
sledujú : oči kvôli únave (žmurkanie viečok),
tvár (smerovanie pohľadu), pohyby hlavy kvôli
rozptyľovaniu a dráhu vášho vozidla podľa značenia
na ceste, hlavne vybočenie alebo náhle vytočenie
predných kolies. Hneď ako DS DRIVER ATTENTION
MONITORING zistí anomáliu jedného z faktorov,
automaticky spustí zvukový signál a na centrálnej
obrazovke sa zobrazí výstražné upozornenie.
Funguje cez deň a tiež v noci.
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DS PARK PILOT
Vďaka tejto novej asistenčnej technológii sa vozidlo
zaparkuje úplne samo, či už pozdĺžne alebo priečne
bez toho, aby ste sa museli dotknúť volantu alebo
pedálov. DS PARK PILOT nájde miesto na parkovanie,
ktoré zodpovedá rozmerom vozidla DS 7 CROSSBACK
E-TENSE 4X4. Stačí jednoducho prejsť popri mieste
rýchlosťou do 30 km/h.
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RAFINOVANÉ
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SLUŽBY
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AK CHCETE
VYUŽÍVAŤ TIETO
SLUŽBY, STIAHNITE
SI APLIKÁCIU MYDS
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KONTROLA
NA DIAĽKU

INFORMÁCIE
O DOJAZDE

NABÍJANIE
NA DIAĽKU

NASTAVENIE PREDVOLENEJ
TEPLOTY KABÍNY

Vďaka smartfónovej aplikácii MyDS
zistíte v reálnom čase stav nabitia batérie
alebo odhadovaný zostávajúci dojazd.
V okamihu zobrazíte stav nabitia batérie
a nastavenú teplotu v kabíne vášho vozidla.

Keď sa vaše vozidlo nabíja, zobrazíte
si rýchlosť a predbežné trvanie nabíjania.
Môžete si tiež naprogramovať čas vášho
odloženého nabíjania napríklad počas
hodín mimo silnej prevádzky.

Nastavenie predvolenej teploty kabíny vám
umožní naprogramovanie kúrenia alebo
klimatizácie vášho vozidla. Táto funkcia
navrhnutá pre váš komfort je dostupná,
ak je vozidlo pripojené alebo nie.

SLUŽBY
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AK CHCETE VYUŽÍVAŤ SLUŽBY
CHARGE MY CAR,
STIAHNITE SI APLIKÁCIU

5

2

DS Automobiles vám ponúka
kompletnú radu príslušenstva určenú
na personalizáciu vášho vozidla podľa
vašich potrieb a požiadaviek. Boli navrhnuté,
kontrolované a schválené výrobcom, vďaka čomu
vám prinášame najlepšiu kvalitu a bezpečnosť.
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1 Nabíjací kábel
Režim 2*

4 Dvojitá podlaha
nabíjania

2 Nabíjací kábel
Režim 3*

5 Nabíjacia stanica
DS Wall Box
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3

3 Taška na nabíjací
kábel*

* Taška s káblami pre režim nabíjania 2 a 3
je súčasťou sériovej výbavy vozidla.

1

4

PERFORMANCE
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VÝKON

DOJAZD

A RADY PROFESIONÁLA
Jean-Éric VERGNE, šampión formule E, 5. sezóna

TEPLOTA KABÍNY

JEDNODUCHO BRZDITE
A NABITE SI BATÉRIE
Inšpirovali sme sa a vyskúšali vo Formule E.
Keď spomalíte, regeneratívne brzdenie umožňuje
transformáciu kinetickej energie na elektrinu,
čím predlžuje nabitie vašich batérií. Túto
funkciu si aktivujete jednoduchým impulzom
na ovládaní riadiacej páky, čím si môžete
predĺžiť životnosť vašich batérií až do 20 %.

Dojazd elektrického vozidla znižuje kúrenie a chladenie použité na začiatku jazdy,
pretože veľmi namáha batérie.
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Rada od J. E. Vergne :
Preto sa odporúča vopred vykúriť alebo vychladiť kabínu vášho vozidla pomocou vašej aplikácie E-TENSE
KONTROLA NA DIAĽKU (dostupné prostredníctvom aplikácie MyDS), keď je vaše vozidlo DS 3 CROSSBACK E-TENSE
alebo DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 ešte nabité. Tak isto môžete pomocou centrálnej dotykovej obrazovky
naprogramovať kúrenie alebo chladenie vášho elektrického vozidla (záložka Klimatizácia).

VONKAJŠIE TEPLOTY
Vysoké teploty alebo mrazivá zima spúšťa chemické reakcie batérií,
ktoré im bránia udržať optimálnu úroveň nabitia.
Rada od J. E. Vergne :
Na palube vozidla DS 3 CROSSBACK E-TENSE tepelné čerpadlo riadi tepelnú reguláciu batérií a umožňuje znížiť dopad
extrémnych teplôt.

ŠTÝL JAZDENIA
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UŠETRITE ELEKTRINU
NA NESKÔR
Funkcia e-SAVE uchováva až do 30 km elektrickej
energie vo svojich batériách na neskoršie
použitie. Tento režim je obzvlášť užitočný na
predvídanie obmedzenej zóny cirkulácie a je
rezervovaný výhradne pre „čisté“ vozidlá. Mapy
disponibilné na veľkej dotykovej obrazovke
vozidla DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 vám
oznamujú v reálnom čase okruh, ktorý je možné
prejsť v elektricom režime, ako aj nabíjacie
stanice.

Štýl jazdenia má priamy dopad na dojazd. Prudké a časté zrýchľovanie majú negatívny dopad
na stav nabitia vozidla.
Rada od J. E. Vergne :
Jazdiť na elektrickom vozidle pravidelnou rýchlosťou znamená šetriť nabitie batérie. Uprednostňujte preto režim ECO
vášho vozidla DS 3 CROSSBACK E-TENSE, aby ste optimalizovali váš dojazd.

É

SERVISNÝ KONTRAKT
Podpísaním servisného kontraktu FREE DRIVE alebo ÚDRŽBA si zabezpečíte to,
že budete môcť využívať maximálne krytie a :
• plánovať náklady na údržbu spojené s vašim vozidlom a mať pod kontrolou váš rozpočet
• zhodnotiť vaše vozidlo pri ďalšom predaji hlavne vďaka tomu, že budete mať k dispozícii
certifikát kapacity vašej batérie
• získať kompletnú záruku na vaše vozidlo pre maximum pohody.
Služby zahrnuté vo vašom kontrakte :
• Záruka na vozidlo a trakčnú sústavu (po uplynutí 2 rokov záruky výrobcu)
• Operácie pravidelnej údržby a výmena opotrebiteľných dielov
• Asistencia v prípade poruchy vrátane nedostatku energie (dobitie batérie a odtiahnutie
najviac 4 krát do roka), s riešením zabezpečenia mobility
• Pri zmluvách FREE DRIVE budete mať k dispozícii naviac náhradné vozidlo počas údržby
a/alebo služby DS Service Valet
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OBSLUHA A ÚDRŽBA VÁŠHO ELEKTRICKÉHO VOZIDLA
DS Automobiles má k dispozícii technikov kvalifikovaných v oblasti technológií elektrifikácie
a ich špecifických zariadení, aby vám priniesol službu údržba expertom.
Keďže nejde o vozidlo so spaľovacím motorom, údržba je zjednodušená. Nie je potrebná
výmena oleja ani také časté návštevy v servise.
Výmena opotrebiteľných dielov* pri dodržaní odporúčaní výrobcu umožní zabezpečiť
optimálnu údržbu a zažiť unikátnú skúsenosť z jazdy na vašom vozidle.
Prostredníctvom aplikácie MyDS App (bezplatne so servisným kontraktom) vám bude počas
každej údržby ponúknutý certifikát potvrdzujúci úroveň kapacity vašich batérií. Nájdete tu tiež
rady, ktoré vám umožnia optimalizovať vývoj zvyškovej kapacity batérie

* Okrem iného brzdy, tlmiče, stiarače.

OBJAVTE CELÝ RAD
MODELOV DS
Pripojte sa na DSautomobiles.sk alebo si bezplatne stiahnite aplikáciu.

dsautomobiles.sk
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