
 

 

 DANE SAMOCHODU: 

 

Model: DS 7 CROSSBACK 

Wersja: PureTech 180 Automatic RIVOLI 

Lakier: GRIS ARTENSE/STEEL GREY 

Tapicerka: Tapicerka skórzana Tapicerka Rivoli Mistral 

Rok produkcji: 2022 
 

 

KALKULACJA: 

Cena katalogowa brutto: 215 900 zł 

Cena wyposażenia dodatkowego brutto: 18 050 zł 

Lakier metalizowany 3 000 zł 

ADML + Elektrycznie otwierana klapa bagażnika + dostęp bez użycia rąk 700 zł 

Oświetlenie PolyAmbient (zawiera oświetlenie nastrojowe) 800 zł 

Klimatyzacja automatyczna dwu-strefowa z dodatkowym nawiewem na 2 rząd siedzeń 1 000 zł 

Lusterka składane elektrycznie + elektrochromatyczne lusterka wsteczne 600 zł 

Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa + DS Driver Att. Monitoring + DS CON.PILOT 3 950 zł 

Fotele przednie podgrzewane, wentylowane, z masażem 4 500 zł 

DS PARK PILOT 3 500 zł 

Wykończenie wnętrza ze skóry 0 zł 

 

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU DS 7 CROSSBACK 

 Atrapa chłodnicy lakierowana Noir brillant 

 Automatyczny hamulec postojowy z funkcją pomocy przy ruszaniu na wzniesieniu (Hill Assist) 

 Chłodzony schowek po stronie pasażera 

 Czujnik ciśnienia powietrza w oponach 

 Dźwignia skrzyni automatycznej obszyta skórą licowaną z przyciskiem trybu maualnego 

 Ekran dotykowy 12" format 8/3 HD multitouch 

 Fasada deski rozdzielczej i panele drzwi skóra Claudia/Nappa 

 Filtr kurzu i zapachu z węglem aktywnym 

 Flokowany schowek w podłokietniku foteli przednich 

 Fotele przednie i tylne regulowane elektrycznie 

 Kierownica wielofunkcyjna - obszyta skórą - wstawki chromowane 

 Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach 



 

 

 Listwa między końcówkami wydechu lakierowana Silver Chrome 

 Przycisk bezkluczykowego uruchamiania silnika 

 System kontroli uwagi kierowcy 

 Szyba czołowa przyciemniana, akustyczna 

  Szyby P+T sterowane elektrycznie, sekwencyjne, 

antyprzytrzaskowe 

  Światła do jazdy dziennej LED (DRL) 

Bagażnik 

 Relingi dachowe 

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia antykradzieżowe 

 DS Connect Box 

 Kamera cofania + Czujniki parkowania z przodu i z tyłu 

 Poduszki powietrzne boczne z przodu / Poduszki powietrzne kurtynowe z przodu oraz z tyłu 

 System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania (ADML) 

 System rozpoznawania znaków drogowych 

 Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa 

Koła i opony 

 Obręcze aluminiowe 19'' ROMA 

Komfort 

 Cyfrowa deska rozdzielcza 12,3" 

 Lusterka sterowane elektrycznie 

 Tempomat z ogranicznikiem prędkości 

Nieokreślona 

 DS ACTIVE SCAN SUSPENSION 

 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 

Siedzenia 

 Wykończenie wnętrza ze skóry 

Styl wewnętrzny 

 Aluminiowe nakładki pedałów 

 Dywaniki P+T 

 Oświetlenie nastrojowe LED (zawiera oświetlenie podstawowe) 

 Pakiet Modularność 

 Szyby boczne drzwi P+T foliowane, tylne boczne 

przyciemniane  

 Zegarek obrotowy B.R.M R180 

Styl zewnętrzny 

 ADML + Automatycznie podnoszona pokrywa bagażnika 



 

 

Systemy audio i komunikacji 

 DS Connect Navi 3D on-line z DAB 

 Ładowarka bezprzewodowa do smartfona 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE MODELU DS 7 CROSSBACK 

 Wykończenie wnętrza ze skóry 

DANE TECHNICZNE: SILNIK PureTech 180 Automatic RIVOLI 
Pojemność skokowa (cm3) 

1598 
Emisja CO2 w cyklu mieszanym 

WLTP (g/km) 
157 

Moc maksymalna w kW (KM) przy 

obr./min 
133 (180) / 5500 

Spalanie w cyklu mieszanym WLTP 

(l/100km) 
7 

Maks. moment obrotowy Nm przy 

obr./min 
250 / 1650 

  

Norma emisji spalin EURO 6   

Paliwo Benzyna bezołowiowa   

Maksymalna prędkość km/h 220   

Homologacja Osobowa   



 

 

 


