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DS 7 CROSSBACK

INNOVATION
& KNOWHOW
FRA PARIS
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IØJNEF
EN GOD BLANDING AF STYRKE...
DS 7 CROSSBACK er en raffineret SUV der er indbegrebet af fransk knowhow,
hvilket kommer til udtryk i kombinationen af udsøgte materialer, fine håndværksmæssige detaljer og innovative teknologier.

DS 7 CROSSBACK understreger sin eksklusivitet via fronten med det let genkendelige og karakteristiske kølergitter: DS WINGS. Kølergitterets sekskantede form
indrammer det nye gitterdesign med diamanteffekt og har DS-logoet placeret i
midten. De to centrale ribber, som løber langs motorhjelmen der er bygget i
aluminium, fremhæver DS-logoet, og giver fronten et unikt særpræg, der kombiner
både styrke og elegance. De skarpe linjer på for- og bagskærmene tydeliggør de
muskuløse linjer og bilens rummelighed.

... OG FINESSE
Siden DS Automobiles blev skabt, har lyssignaturen udgjort et af kerneelementerne i
brandets designsignatur. Med en udformning, der mest af alt minder om facetslebne
ædelstene, drejer DS ACTIVE LED VISION-forlygterne sig 180O og udsender et violet
skær, som hilser dig velkommen, når bilen låses op.
Med DS ACTIVE LED VISION giver forlygterne et helt fantastisk lys, der automatisk
tilpasser sig kørselsforholdene. I dagslys markerer lyssignaturen sig med det lodrette
kørelys, der er designet til at matche bilens interiør og er forbundet med forlygternes
iøjnefaldende LED-moduler.
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FALDENDE
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ET LOOK, DER ER EN
KONCEPTBIL VÆRDIG

Baglygterne på DS 7 CROSSBACK bidrager til lyssignaturens styrke og originalite,
og inkorporerer et tredimensionelt design, som giver bilen en helt særlig fremtoning. De er baseret på en Full 3D LED-teknologi inspireret af konceptbilen DS
E-TENSE, der så dagens lys på den internationale biludstilling i Geneve marts
2016. For at opnå den præcision der giver baglygterne deres unikke fremtoning,
har DS’s eksperter bl.a. anvendt den nyeste teknologi inden for lasergravering.
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OPÉRA
PERFORMANCE LINE
UNIK FRANSK KNOWHOW

Kabinen i DS 7 CROSSBACK er moderne og elegant, og lever op til DS-designets
filosofi om personlig styling. Der findes to typer DS-interiør, der kan opfylde
ethvert ønske og falde i enhver smag.
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DS OPERA Art Basalte interiør

O

PERA*
* Afhænger af udstyrsniveau
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1.

AVANTGARDE
1. Sorte Art Basalt Nappa lædersæder med urlænkemønster
2. Baggrundsbelyste dørgreb (8 farver at vælge imellem)
3. Sort Art Basalt Nappa læderkabine med punktstikninger i
farven Terre de Cassel og OPERA-monogram i aluminium
med indgraveret mønster
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2.

4.

3.
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DS PERFORMANCE Line interiør

P
* Afhænger af udstyrsniveau

ERFOR
MANCE
LINE *
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LUKSUSBIL
TIL LANGE TURE
1. Fjernbetjening med Carminrødt DS-logo
2. Sort liste med glimmertekstur
3. 19" alufælge ”BEIJING” m. DS-logo i Rød Jelly Berry
4. Sorte Art Basalt Alcantara® sæder med topsyninger
5. DS Wings i sort brilliant
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EN OPLEVELSE

FOR SANSERNE
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Læderrat med drejeknapper og indgraveret mønster.

EN HØJTEKNOLOGISK FØRERPLADS
Instrumentbordet er udstyret med en 12" digital skærm, som giver føreren mulighed for at se alle kørselsoplysninger via en
rullemenu, der kan styres direkte fra rattet. Skærmen indeholder op til 6 tilgængelige funktioner - herunder DS CONNECTED PILOT* og DS NIGHT VISION*.

NAVIGATION
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* Option

DS NIGHT VISION

ELEGANTE HJÆLPEFUNKTIONER
Med den store, centralt placeret 12" HD Touch Screen er det muligt at få direkte adgang til bilens mange funktioner for
komfort og opkoblingsmuligheder. Herunder adgang til multi-medier, som f.eks. din Smartphone via Bluetooth® og bilens
Mirror Screen** funktioner (MirrorLink®, Apple CarPlayTM, etc.).

TELEFON

** Kræver en kompatibel smartphone

APPLE CARPLAY TM
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FOKUS PÅ DETALJERNE

1. B.R.M R180 ur*
2. Drejeknap med krystaller**
3. Clous de Paris-indgraveringsmønster**
* Option / afhænger af udstyrsniveau
** Afhænger af udstyrsniveau
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KOMFORT OG RUMMELIGHED
I DS7 CROSSBACK kan passagererne slappe af og nyde godt af den gode plads.
Især på bagsæderne, hvor det el-justerbare ryglæn* kan tilbagelænes fra 23O til 32O.
Via den centralt placeret 12" HD Touch Screen er det muligt at indstille på ventilationen* og varmen i forsæderne eller aktivere massagefunktionen*, der kommer med
fem forskellige indstillinger.
Med DS 7 CROSSBACK får du desuden et stort elektronisk panoramasoltag i absolut
verdensklasse. Den store glasoverflade har en længde på 930 mm og en bredde på
705 mm, hvilket giver et fantastisk lysindfald og en følelse af velvære uden lige. Selve
panoramasoltaget har en åbning på hele 390 mm og kan betjenes, nemt og hurtigt,
via to kontakter i loftskonsollen.
Med sine 555 liter har DS 7 CROSSBACK det ubestridt største bagagerum i sin
klasse. Bagagerummet er desuden forsynet med en stor bagklap og en bagagerumsbund i høj position, der gør det nemt og bekvemt at læsse bilen.
* Option / afhænger af udstyrsniveau
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DYNAMISKE MOTORER MED TEMPERAMENT
Takket være de nye motorer vil du kunne nyde køreoplevelser, der er rige på power og komfort. De kraftfulde og effektive
motorer overholder den seneste norm om luftforurening (Euro 6.2), og gør sig samtidig bemærket ved et fremragende
moment. Og med den nye 8-trins automatgearkasse (EAT8) opnås et endnu hurtigere og mere glidende gearskifte, så du
ikke mister trækkraft, når gearkassen skifter gear. Disse teknologier, indsprøjtningstrykket på 200 bar i PureTech-benzinmotoreren, samt Stop & Start-systemet sikrer et lavt brændstofforbrug og en lav CO2-emission

KØRE

GLÆ
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E

ÆDE

DS CONNECTED PILOT*
DEN SELVKØRENDE BIL ER NÆR!

Med DS CONNECTED PILOT kommer vi endnu et skridt nærmere den selvkørende bil. Som den første bil i
sin klasse assisterer DS CONNECTED PILOT føreren ved at opretholde en sikker afstand til alle forankørende
biler og sikrer at bilen forbliver i midten af vejbanen. Systemet virker ved hastigheder mellem 0 og 180 km/t
og er i stand til at styre fuldstændige stop- og genstartsfaser, hvilket er meget nyttigt ved trafikpropper og
motorvejskørsel. Føreren kan til enhver tid genoptage kontrollen ved at anvende bremserne, justere på rattet
eller deaktivere systemet.
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DS PARK PILOT*
NEM OG ENKEL PARKERING

Med DS PARK PILOT kan DS 7 CROSSBACK selv registrere en parkeringsplads svarende til bilens mål ved
ganske enkelt at køre forbi den med en hastighed på maks. 30 km/t. Med det innovative system kan bilen
både parallelparkere og parkere i bås uden at føreren rører rattet eller pedalerne. DS 7 CROSSBACk er den
første bil i sin klasse til at introducere en parkeringsassistent, hvor du hverken behøver at justere på rattet
eller hastigheden**

* Option
** Fås kun med motorer, der har en 8-trins automatgearkasse
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BILLEDE MANGLER

BILLEDE MANGLER
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DS NIGHT VISION*
SE I MØRKE

DS NIGHT VISION sikrer føreren et optimeret nattesyn, og gør det
nemmere at læse vejen og dens farer. Et infrarødt kamera, der er
placeret i kølergitteret, registrerer fodgængere og dyr på vejbanen op
til 100 m fremme. Føreren kan se et billede af vejen i den digitale
instrumentgruppe, hvor diverse farer først vises indrammet i gult og
dernæst i rødt sammen med et lydsignal - afhængigt af hvor kritisk
faren er, så føreren kan nå at reagere og dermed forhindre ulykken.
* Option

DS DRIVER ATTENTION MONITORING
ALTID FULD OPMÆRKSOMHED

Med DS DRIVER ATTENTION MONITORING har DS 7 CROSSBACK teknologien til at registrere ethvert fald i førerens opmærksomhed og koncentration. Et infrarødt kamera placeret over rattet kombineret med et kamera øverst i forruden sørger for konstant overvågning
af øjnene (blinken ved træthed), ansigtet (blikkets retning), hovedbevægelser (distraktion) og bilens løbslinje i forhold til vejstriberne. Især
afvigelser herfra eller hvis føreren drejer rattet. Så snart DS DRIVER
ATTENTION MONITORING registrerer en uregelmæssighed på et af
disse områder, udløser det automatisk et lydsignal, og en advarsel
vises på den centrale skærm. Både dag og nat.
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DS ACTIVE LED VISION
ET FÆNGSLENDE BLIK
DS ACTIVE LED VISION forener design og teknologi. Siden DS Automobiles så dagens lys for
første gang i 1955, har lyssignaturen udgjort et af kerneelementerne i brandets designsignatur
og været med til at løfte sikkerhedsstandarden i hele branchen. Det banebrydende design er
derfor lige så funktionelt, som det er iøjnfaldende. Forlygterne består af en primær LED-forlygte
og tre drejelige LED-moduler, der kan drejes og endda vippes, så lysets rækkevidde øges eller
reduceres, og dermed sikrer føreren den bedst mulige sigtbarhed.
Der er seks tilgængelige funktioner på DS 7
CROSSBACK:
• Parkering
• Town Beam (bykørsel): Lyskeglens bredde
øges, for at føreren bedre kan se potentielle
farer i vejkanten.
• Country Beam: Denne funktion, der aktiveres fra og med 50 km/t, har et synsfelt,
der er fokuseret på området foran bilen
(passer bedre til kørsel på landevejene),
men som er tilstrækkeligt bredt til at registrere eventuel fare i vejkanterne.
• Motorway Beam: Ved kørsel over 110 km/t
er modulernes lysstyrke kraftigere.

32

Forlygterne og modulerne er let løftede for
at øge lysets rækkevidde.
• Adverse Weather (regnvejr): Når vindues
viskerne aktiveres, tilpasses lyskeglen, så
føreren bedre kan se de hvide vejstriber,
hvorimod den primære forlygte reducerer
sin lysstyrke for at undgå risiko for blænding.
• High Beam: Denne funktion udløses hver
gang ved automatisk skift til fjernlys. Lysets
effekt og rækkevidde er på maksimum for
at oplyse vejbanen bedre i længden og i
bredden.
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ACITVE SAFETY BRAKE

VEJSTRIBEALARM
MED VEJBANEASSISTENT

Takket være ACTIVE SAFETY BRAKE er det muligt at undgå eller
begrænse virkningerne af kollision. I tilfælde af uopmærksomhed
fra førerens side registrerer både et kamera øverst i forruden og
bilens radarsystem andre køretøjer eller fodgængere, og sænker
bilens hastighed uden at det er nødvendigt at træde på bremsepedalen. Hvis systemet registrerer, at der er en risiko for kollision,
standses køretøjet helt.

I forlængelse af vejstribealarmen registrerer vejbaneassistenten
utilsigtede overskridelser af vejstriberne på vejbanen, og korrigerer
bilens løbelinje. Ved registrering af en utilsigtet overskridelse
drejer systemet gradvist modsat for at holde bilen i vognbanen.
Systemet aktiveres automatisk ved hastigheder mellem 65 og
180 km/t.

BAKKAMERA*
Funktionen aktiveres automatisk, når føreren skifter til bakgear,
og viser et billede af området bag bilen sammen med en parkeringspladsopmåler, der gør det nemt og bekvemt at bakke bilen
ind. Samtidig viser 360O-kameraet dig et billede af bilen set oppefra, hvilket gør det nemt at vurdere afstanden til de øvrige biler
og kanstenen m.m.

ACTICE BLIND SPOT DETECTION
Det aktive blindvinkelsystem advarer føreren om, at der befinder
sig en bil i den blinde vinkel. En diode tænder i sidespejlet i den
pågældende side, og systemet korrigerer bilens løbslinje, hvis der
er behov for det.

* Option / afhænger af udstyrsniveau
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DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
DET 21. ÅRHUNDREDES AFFJEDRING
DS Automobiles udviklede i 1950'erne den hydropneumatiske affjedring, som tog verden med
storm. Inspireret af dette har DS Automobiles ingeniører udviklet DS Active Scan Suspension*
til den nye DS 7 CROSSBACK. Den nye banebrydende teknologi benytter et kamera, der er
placeret bag forruden og er elektronisk forbundet med affjedringssystemet, samt de fire vognhøjdesensorer og gyrosensoren, til at analysere vejens beskaffenhed og bilens reaktioner i form
af hastighed, ratvinkel, bremser m.m. Disse data sendes i realtid til en styreboks, der sørger for
at tilpasse affjedringen på alle fire hjul og dermed sikre dig maksimal kørekomfort.

* Afhænger af udstyrsniveau
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DS LOUNGE

REN & KLAR LYD

Til den nye DS 7 CROSSBACK har DS Automobiles udvalgt et HiFi-System udviklet af
Focal®, som er Frankrigs førende producent
af akustiske løsninger og HiFi-system til biler.
Lydsystemet hedder Focal® ELECTRATM Premium HiFi System* og er udviklet specielt til den
nye DS 7 CROSSBACK. Det inkluderer bl.a.
14 højttalere og en subwoofer, der er omhyggeligt fordelt i kabinen med henblik på at give
passagerne den bedst mulige lydoplevelse.
* Option / afhænger af udstyrsniveau
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KOMPROMISLØS KVALITET

DS Automobiles har en stolt tradition for høj kvalitet og håndværk. Alle
detaljer og materialer er derfor nøje udvalgt og bearbejdet af professionelle
håndværkere og DS-eksperter, hvilket giver den nye DS 7 CROSSBACK sit
luksuriøse og ekstravagante design. Flere af elementerne der indgår i DS Automoblies design-signaturer er udarbejdet i hånden for at tilsikre den høje
standard, som DS Automobiles kunder fortjener og er kommet til at forvente
af brandet.

KOMFORTABEL KØRSEL

Takket være de udsøgte materialer, som er blevet nøje udvalgt af DS Automobiles ingeniører og designteam, mærker du komforten, så snart du sætter
dig ind i bilen. De brede og indbydende sæder har en høj densitet, hvilket
sikrer både høj komfort og lang holdbarhed. Teknologien spiller desuden en
vigtig rolle på forsæderne, som kan være forsynet med sædevarme, ventilation* og massagefunktion*. Med massagefunktionen, som kommer med
fem forskellige indstillinger, der kan betjenes via den centralt placeret 12"
HD Touch Screen, kan både fører og passager sætte sig vel tilrette og nyde
en afstressende massage.
* Option / afhænger af udstyrsniveau.
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Polar White (S)

Cumulus Grey (M)

Platinum Grey (M)

Andradite Brown (M)

Perla Nera Black (M)

Pearl White (P)

Byzantin Gold (M)

Ink Blue (M)

Ultimate Red (P)

Prestige fås kun med følgende lakfarver: Polar White, Cumulus Grey,
Platinum Grey, Perla Nera Black og Ultimate Red

(S) = Standardlak (M) = Metallak
(P) = Perlemorslak / Speciallak
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INDTRÆK
Perfomance Line Inspiration m. Alcantara sæder*
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Operá Inspiration m. Art Basalt Premium Nappa
lædersæder*

* Afhænger af udstyrsniveau

Art Basalte nappalædersæder med urlænkemønster
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20’’ TOKYO alufælge – diamantslebet i sort højglans

FÆLGE
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19’’ ROMA alufælge
Grå Anthracite højglans*

19’’ BEIJING alufælge
Sort Onyx højglans**

17’’ BERLIN alufælge
Grå Eclat Clicker højglans

* Standard på niveau Élégance
** Standard på niveau Prestige
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BILLEDE MANGLER

ONLY
YOU
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ONLY YOU SERVICES
MyDS app - NØGLEN TIL DIT DS UNIVERS
MyDS app er en nyttig hjælp i det daglige, og giver dig direkte adgang til en lang række eksklusive
Only You services og sørger for, at du altid er i forbindelse med din DS. MyDS app er kompatibel
med alle DS-modeller, og ledsager dig både før, under og efter kørslen.

DS HENTE & BRINGE SERVICE - TRANSPORT AF DIG OG DIN BIL
Fordi din tid er kostbar har DS skabt DS HENTE & BRINGE SERVICE til dig.
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MOTORER
Motor		

Km/l ved blandet kørsel

CO2 udledning (g/km)

BENZIN
1.6 PureTech 180 S&S m. 8-trins automatgearkasse

16,9		

134

1.6 PureTech 225 S&S m. 8-trins automatgearkasse

17,2		

134

1.5 BlueHDi 130 S&S m. 6-trins manuel gearkasse

24,4		

107

2.0 BlueHDi 180 S&S m. 8-trins automatgearkasse

20,4		

128

DIESEL

Brændstofforbrug og emission er målt med standardfælge og dæk.
EU typegodkendelse, NEDC cyklus (foreløbig estimering indtil
EU typegodkendelsen foreligger).

DIMENSIONER
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De oplyste tekniske data om bilen er foreløbige, indtil data fra den
igangværende typegodkendelse af bilen foreligger.

49

LÆS ALT OM DSPRODUKTLINJEN

DSautomobiles.dk download den gratis app.
DS Automobiles markedsføres af la Société Automobiles Citroën: Aktieselskab med en kapital på 159.000.000 Euro
Hovedsæde: 7, rue Henri Sainte Claire Deville CS 60125 92563 RUEIL MALMAISON CEDEX RCS Paris 642 050
199, herefter kaldet DS Automobiles. Denne brochure angår kun biler, der markedsføres i EU. Oplysningerne om
modellerne og deres egenskaber svarer til de faktiske forhold på det tidspunkt, dette dokument blev trykt; de er ikke
kontraktligt bindende. DS Automobiles forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for
modellerne uden at være forpligtet til at opdatere dette dokument. DS Automobiles bekræfter i overensstemmelse med
bestemmelserne i EU-direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer at have nået de i direktivet
fastsatte mål, og at genbrugte materialer anvendes i fremstillingen af produkter markedsført af Citroën. Farveangivelserne i denne brochure er vejledende. Trykketeknikken tillader ikke en nøjagtig gengivelse af farverne. Biler ombygget
af karrosseriværksteder eller lignende kan have andre tekniske egenskaber, ydeevner, brændstofforbrug og CO2-udledning og have anderledes udstyr. Hvis du mener, at dette katalog på trods af vores omhu indeholder fejl, er du meget
velkommen til at henvende dig til os. Du kan gå til www.DSautomobiles.dk for alle informationer om DS Automobiles
serviceydelser kan du henvende dig til en forhandler i DS Automobiles netværk i Danmark. DS ASSISTANCE: 00 800
24 24 07 07 (gratis opkald).
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Denne brochure er europæisk og viser derfor biler, der
markedsføres i hele EU. Eftersom produktspecifikationerne varierer fra land til land, kan der i denne brochure være billeder og omtale af versioner og udstyr,
som ikke markedsføres i Danmark. For detaljerede

oplysninger om standard- og ekstraudstyr henvises til
DS7 CROSSBACK ”Prisliste og tekniske specifikationer”, som findes hos autoriserede forhandlere og på
www.dsautomobiles.dk. DS7 CROSSBACK ”Prisliste
og tekniske specifikationer”, der opdateres løbende,

erstatter evt. tidligere tillæg og korrigerer oplysninger
med hensyn til teknik og udstyr i denne brochure. Alle
oplysninger og illustrationer i denne brochure er generelle beskrivelser af DS7 CROSSBACK modelprogram, som det forelå ved redigeringen inden trykstart.

DS7 CROSSBACK forbeholder sig ret til – uden
forudgående varsel – at ændre på modelprogram,
tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer
uden at være forpligtede til at ajourføre denne brochure. Der tages forbehold for trykfejl.

DSautomobiles.dk

