
Rènting

Publicitat

Serveis inclosos

DS 9 E-Tense 
Performance Line + 
Automàtic
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806,61€/mes1 

IVA no inclòs 
48 mesos - 10.000 km/any

Lloguer del vehicle durant 48 mesos i per 10.000 km/any

Canvi de pneumàtics per desgast i punxades

Manteniment, ITV i reparacions2 

Assegurança de responsabilitat civil i servei de reparació 
de danys propis amb quota tancada durant tota la 
vigència del contracte de rènting

Impost de matriculació i circulació 

Assistència en carretera 24 hores

Xarxa de tallers preferent amb servei de 
recollida i lliurament gratuït

Gestió de multes

Quotes a altres terminis i quilometratges

Cuotas sense IVA Cuotas amb IVA

36 mesos 48 mesos 60 mesos 36 mesos 48 mesos 60 mesos

10.000 km 867,19 806,611 786,52 1.049,30 976,00 951,69

15.000 km 900,98 838,12 817,17 1.090,19 1.014,13 988,78 

20.000 km 941,53 875,84 853,94 1.139,25 1.059,77 1.033,27 

25.000 km 983,90 915,25 892,36 1.190,52 1.107,45 1.079,76 

30.000 km 1.028,18 956,43 932,52 1.244,10 1.157,28 1.128,35 

Oferta vàlida per a Península i Balears.

Per a més informació, www.CaixaBankequipment.com o 931 110 110

Principals característiques 

 • Tapisseria interior cantera negre

 • Capacitat maleter 510 litres

 • Cilindrada 1.598 cc

 • Tracció davantera

 • Autonomia 60 km

 • Capacitat tanc combustible 42 litres

 • Mides (llargària x amplària x alçària):  
4.934 X 1.932 X 1.460 (mm)

Híbrid endollable PHEV G

2 + 3 places – 4 portes

Tipus de transmissió automàtica

Color gris platí

Acceleració (0-100 km/h) 8,1 (s)

Velocitat màxima 240 (Km/h)



2/2

Rènting

Publicitat: DS 9 E-TENSE PERFORMANCE LINE + Automàtic 184 kW (250 CV): consum combinat 1,4 (l/100km), emissions combinades CO2 WLTP 34 (g/km)

1. IVA no inclòs. Oferta de rènting a 48 mesos i per 10.000 km l'any. Els quilòmetres addicionals tindran un cost afegit. Només permet pagament mensual. 
Obligació de permanència durant els mesos de contractació. Penalització per cancel·lació anticipada del contracte. Oferta vàlida fins al 31/12/2022 o fins a 
esgotar-ne les existències a la Península i les Illes Balears. 10 unitats disponibles. Hi ha altres ofertes disponibles per a altres terminis i quilometratges. Termini 
de lliurament estimat en funció de la disponibilitat del fabricant. Les fotografies poden no coincidir amb la versió i/o l'equipament oferts. La concessió de 
l'operació està condicionada a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de pagament del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat. 2. No estan 
incloses les reparacions per mal ús. Comercialitzat per CaixaBank, S.A., agent d'Arval Service Lease, S.A.U., amb domicili a l'av. del Juncal, 22-24, 28703 San 
Sebastián de los Reyes (Madrid), i NIF A-81573479. NRI 5073-2022/05541.

Informació vàlida fins al 31/12/2022.

Equipament de serie inclòs

Equipament opcionals inclòs

Tecnologia i connectivitat

 • Taula de control digital 30,5 cm (12”)
 • DS CONNECT NAV (7) + servei avís de radars durant 
3 anys + ràdio digital

 • Mirror Screen compatible amb Apple Carplay™, 
Android Auto™

Seguretat

 • ABS
 • Coixins de seguretat frontals a les places 
davanteres, amb desactivació mitjançant clau del 
coixí de seguretat del passatger

 • Encesa automàtica de llums
 • Control dinàmic d'estabilitat (ESP)
 • Control de tracció intel·ligent (CTI)
 • DS ACTIVE LED VISION
 • Encesa automàtica d'eixugaparabrises
 • Active Safety Brake, frenada d'emergència 
automàtica avançada

 • Alerta sonora per canvi involuntari de carril
 • Alerta d'atenció del conductor («Coffee cup»)
 • Kit antipunxades
 • Càmera de visió posterior + Sensor d'aparcament 
davanter i posterior + Flank Guard

 • Accés mans lliures Proximity

Interior

 • Climatització automàtica bizona estesa
 • Arrencada mans lliures
 • Reposacolzes central davanter
 • Seients davanters regulables elèctricament + seient 
del conductor amb memòria

 • Seients davanters calefactats
 • Fre de mà elèctric automàtic
 • Rellotge BRM R180 motoritzat

Exterior

 • DS 3D REAR LIGHTS
 • Vidres laterals laminats i acústics
 • Fars diürns de LED
 • Llantes d'aliatge de 19" MÓNACO
 • Tiradors de portes integrats i del color de la 
carrosseria

 • Climatització automàtica bizona estesa  • Cable de càrrega: mode 3 a 7,4 kW monofàsic


