PROPOZYCJA HANDLOWA
Dziękujemy za zainteresowanie samochodami marki DS. W nawiązaniu do naszych ustaleń związanych z preferencjami zakupowymi poniżej
prezentujemy propozycję handlową dotyczącą modelu DS7

DANE SAMOCHODU:
Model:

DS 7 CROSSBACK

Wersja:
Lakier:

E-TENSE 300 4X4 GRAND CHIC

Tapicerka:

Inspiracja Opera Alezan 2 Tapicerka skórzana Nappa

Rok produkcji:

2021

NOIR PERLA NERA METALIK

KALKULACJA:
Cena katalogowa brutto:
Cena wyposażenia dodatkowego brutto:

254 900 zł
48 200 zł

ALARM + SUPERZAMEK

1 600 zł

DS CONNECTED PILOT + DS DRIVER ATTENTION MONITORING (DAA4)

3 300 zł

DS NIGHT VISION

6 500 zł

DS PARK PILOT

3 500 zł

FELGI ALUMINIOWE 20'' TOKYO (235/45/R20)

2 500 zł

HIFI FOCAL ELECTRA

5 000 zł

INSPIRATION DS 5 - OPERA

14 400 zł

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA DWU-STREFOWA Z DODATKOWYM NAWIEWEM NA 2 RZĄD
SIEDZEŃ

1 000 zł

LAKIER PERŁOWY

4 000 zł

LUSTERKA SKŁADANE ELEKTRYCZNIE + SYSTEM KONTROLI MARTWEGO POLA SAM

600 zł

OŚWIETLENIE POLYAMBIENT (ZAWIERA OŚWIETLENIE NASTROJOWE)

800 zł

PRZESZKLONY DACH PANORAMICZNY
Rabat:
Cena samochodu po rabacie brutto:
Cena samochodu po rabacie netto:

5 000 zł
0 zł
303 100 zł
246 422,76 zł

Produkty dodatkowe:
Łączna cena z produktami dodatkowymi po rabacie brutto:

303 100 zł

W ramach polityki stałej poprawy produktów DS dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają wyłącznie
charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU DS 7 CROSSBACK
Styl wewnętrzny
2 gniazda USB w 2 rzędzie
Aluminiowe nakładki pedałów
Aktywny alarm niezamierzonego opuszczenia pasa ruchu (LDW)
Dywaniki P+T
Alarm spadku uwagi kierowcy z kamerą
Oświetlenie nastrojowe LED
Atrapa chłodnicy lakierowana Noir brillant
Pakiet Modularność
Automatyczny hamulec awaryjny (V-AEB) + Aktywny alarm niezamierzonego przekroczeniaSzyby
linii (LKA)
boczne drzwi P+T foliowane, tylne boczne przyciemniane
Automatyczny hamulec postojowy z funkcją pomocy przy ruszaniu na wzniesieniu (Hill asist)
Zegarek obrotowy B.R.M R180
Chłodzony schowek po stronie pasażera
Styl zewnętrzny
ADML Proximity + Automatycznie podnoszona pokrywa bagażnika
Czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Dźwignia skrzyni automatycznej obszyta skórą licowaną z oznakowaniem E-TENSE Systemy audio i komunikacji
DS Connect Navi 3D z DAB
Ekran dotykowy 12" HD
Ładowarka bezprzewodowa do smartfona
Filtr kurzu i zapachu z węglem aktywnym
Flokowany schowek w podłokietniku foteli przednich
Kabel do ładowania akumulatora Typu 2 - gniazdo domowe
Kabel do ładowania akumulatora Typu 3 - wallbox / stacje publiczne
Kierownica wielofunkcyjna - obszyta skórą - wstawki chromowane, poduszka powietrzna obszyta skórą
Klamki w kolorze nadwozia
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy
Listwa między końcówkami wydechu lakierowana Silver Chrome
Mocowania Isofix, 3 na miejscu pasażera z przodu i dwóch bocznych miejscach z tyłu
Oznakowanie zewnętrzne E-TENSE
Przycisk bezkluczykowego uruchamiania silnika
Przycisk wielofunkcyjny - tryb prowadzenia Drive Mode
Schowek w podłokietniku foteli przednich z podwójnym uchwytem na kubki
System kontroli martwego pola SAM
System kontroli uwagi kierowcy
Szyba czołowa przyciemniana, akustyczna
Szyby P+T sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzystrzaskowe
Światła do jazdy dziennej LED (DRL)
Zabezpieczenie drzwi dla dzieci - mechaniczne
Zasłony przeciwsłoneczne z zamykanym lusterkiem i podświetleniem LED
Bagażnik
Relingi dachowe
Bezpieczeństwo i zabezpieczenia antykradzieżowe
DS Connect Box
Gniazdo 12V w bagażniku
Kamera cofania + czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Pakiet Advanced Safety
Poduszki powietrzne boczne z przodu / Poduszki powietrzne kurtynowe z przodu oraz z tyłu
System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości (SLI)
Koła i opony
Obręcze aluminiowe 19'' ROMA
Komfort
Cyfrowa deska rozdzielcza 12,3"
Gniazdo 12V w konsoli przedniej
Lusterka sterowane i składane elektrycznie / Indeksowanie ustawień na biegu wstecznym z pamięcią
Pakiet Fotele sterowane elektrycznie
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Nieokreślona
DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Gniazdo USB w konsoli przedniej
Lusterko wsteczne elektrochromatyczne bez ramki
Poduszki powietrzne przednie, poduszka pasażera z możliwością odłączania
Reflektory przeciwgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów
Zestaw naprawczy do kół
Ogrzewanie i klimatyzacja
Klimatyzacja automatyczna dwu-strefowa
Pakiety
Reflektory Full LED - DS ACTIVE LED VISION
Wycieraczki szyb sterowane automatycznie
Siedzenia
Inspiration DS 3 - RIVOLI

W ramach polityki stałej poprawy produktów DS dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają wyłącznie
charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).

DANE TECHNICZNE: SILNIK E-TENSE 300 4X4 GRAND CHIC
Pojemność skokowa (cm3)

1598

Emisja CO2 w cyklu mieszanym
WLTP (g/km)

35

Moc maksymalna w kW (KM) przy
obr./min

147 (300) / 6000

Spalanie w cyklu mieszanym WLTP
(l/100km)

1.5

Maks. moment obrotowy Nm przy
obr./min

null

Norma emisji spalin

EURO 6

Paliwo

Benzyna bezołowiowa

Maksymalna prędkość km/h

240

Homologacja

Osobowa

W ramach polityki stałej poprawy produktów DS dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają wyłącznie
charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).

INFORMACJE DODATKOWE
GWARANCJA PRODUCENTA
GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA (Swoim zakresem obejmuje bezpłatne naprawy samochodu w przypadku jego usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz
hydraulicznych. Dodatkowo umożliwia skorzystanie z Programu pomocy drogowej DS Assistance);
GWARANCJA ANTYPERFORACYJNA (12 lat dla samochodów osobowych, 5 lat dla samochodów dostawczych);
GWARANCJA NA LAKIER (3 lata dla samochodów osobowych, 2 lata dla samochodów dostawczych).
UMOWY SERWISOWE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km, czas trwania: maksymalnie do 8 lat wliczając gwarancję umowną.
Kontrakt BASIC
1. Całodobowa usługa DS Assistance dostępna 7 dni w tygodniu
2. Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizna
3. Pojazd zastępczy, kontynuowanie podróży lub powrót do domu, hotel
Kontrakt COMFORT
1. Całodobowa usługa DS Assistance dostępna 7 dni w tygodniu
2. Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta
(oryginalne części zamienne, robocizna, homologowane oleje, płyny i materiały smarne)
Kontrakt COMFORT PLUS
1. Całodobowa usługa DS Assistance dostępna 7 dni w tygodniu
2. Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizną
3. Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta
(oryginalne części zamienne, robocizna, homologowane oleje, płyny i materiały smarne).
4. Pojazd zastępczy, kontynuowanie podróży lub powrót do domu, hotel
Kontrakt PREMIUM
1. Całodobowa usługa DS Assistance dostępna 7 dni w tygodniu
2. Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizną
3. Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta
(oryginalne części zamienne, robocizna, homologowane oleje, płyny i materiały smarne).
4. Pojazd zastępczy, kontynuowanie podróży lub powrót do domu, hotel
5. Pokrycie kosztów wymiany części zużywających się eksploatacyjnie (klocki, tarcze hamulcowe, sprzęgła, amortyzatory)
wraz z kosztem tych części jednakże z wyłączeniem opon (o ile nie dokupiono tej opcji)
Kontrakt EXCLUSIVE
1. Całodobowa usługa DS Assistance dostępna 7 dni w tygodniu
2. Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizną
3. Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta
(oryginalne części zamienne, robocizna, homologowane oleje, płyny i materiały smarne).
4. Pojazd zastępczy, kontynuowanie podróży lub powrót do domu, hotel
5. Pokrycie kosztów wymiany części zużywających się eksploatacyjnie (klocki, tarcze hamulcowe, sprzęgła, amortyzatory)
wraz z kosztem tych części jednakże z wyłączeniem opon (o ile nie dokupiono tej opcji)
6. Bezpłatne użyczenie samochodu zastępczego na czas, kiedy samochód pozostaje w serwisie na przegląd przewidziany
w planie przeglądów. Usługi mobilności w klasie Premium.
AKCESORIA
Oryginalne akcesoria DS pozwalają wyróżnić Państwa samochód na tle innych. Obszerna oferta jest podzielona na kilka grup tematycznych w zależności od ich przeznaczenia.
Szczegółowe informacje o całej ofercie akcesoriów można uzyskać w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży DS. Jest ona zaprezentowana także na stronie www.dsautomobiles.pl/
SYSTEM ASSISTANCE
Dodatkowo wszystkie samochody bezpłatnie w okresie gwarancji (także przedłużonej) objęte są całodobowym systemem DS Assistance na terenie całej Europy. Istnieje możliwość
korzystania z samochodów zastępczych w przypadku unieruchomienia pojazdu wg zasad opisanych w szczegółowych warunkach DS Assistance.
OFERTA FINANSOWANIA
Użytkowanie pojazdu i jego cykliczna wymiana na nowy to wyraźny trend na rynku samochodowym. Podążając za potrzebami naszych Klientów, stworzyliśmy Free2Move Lease w
formie leasingu operacyjnego dla przedsiębiorców oraz pożyczkę Simply Drive dla klientów prywatnych. Są to nowoczesne programy finansowe z gwarantowaną wartością rynkową
pojazdu na koniec umowy oraz możliwością wpłaty własnej od 1zł. Dzięki temu płaci się jedynie za utratę wartości, oszczędza na racie, unika kłopotów przy odsprzedaży i używa
nowego samochodu. Decyzję, co zrobić ze swoim Citroënem, podejmuje się pod koniec umowy, a nie przy jej zawieraniu. Można zwrócić pojazd Dealerowi lub wymienić go na nowy
model odnawiając umowę. Szczegóły oferty u Doradcy Handlowego
ODKUP SAMOCHODÓW
Oferujemy możliwość odkupu samochodów używanych różnych marek.

W ramach polityki stałej poprawy produktów DS dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają wyłącznie
charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).

PROMOCJE
Aplikacja My DS to zestaw spersonalizowanych usług. Po zakończeniu każdej podróży uzyskasz informacje na temat przebiegu, szacowanego zasięgu, czy najbliższego przeglądu
serwisowego. Ułatwi to codzienną obsługę twojego DS.

W ramach polityki stałej poprawy produktów DS dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają wyłącznie
charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).

