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DRIVE IN STYLE

1. De DS 9 E-TENSE koppelt haute couture aan technologie. - 2. De zetels, dashboard en stuurwiel in Rubis rood nappaleder.
3. Middenconsole met metalen bedieningsknoppen met Clous de Paris-guillochage. - 4. Klokje op het dashboard van  

B.R.M. Chronographes. - 5. Zetelafwerking met horlogebandmotief.

DRIVE IN STYLE
DS AUTOMOBILES

D S Automobiles inspireert zich voor zijn auto-in-
terieurs op de ambachtelijke savoir-faire van de 
Franse haute couture en horlogemerken. Voor 
de DS 9 E-TENSE, waarmee het merk debuteert 

in het segment van de prestigieuze berlines, leun-
de DS aan bij Parijse luxe. De inte-rieurpacks heten 

Rivoli en Opera, twee Parijse buurten die tot de verbeelding spreken. 
Rivoli kiest voor een ruitmotief op de lederen zetels, Opera voor stiksels 
in horlogebandstijl en stiknaden in point perlé.
Sinds 2016 werkt DS Automobiles voor de klokjes op zijn dashboard 
samen met het Franse horlogemerk B.R.M Chronographes, de Franse 
fabrikant van exclusieve horloges die zich aan de autosport linkt. 
De zetelafwerking met horlogebandmotief zet dat nogmaals in de 
verf. DS hanteert voor de zetels, dashboard en stuurwiel van de  
DS 9 E-TENSE exclusieve ledersoorten, waaronder ‘Rubis Rood’  
nappaleder.

EEN MOOIE FOUT
Net als de metalen sierlijst op de motorkap zijn ook de metalen bedie-
ningsknoppen op de middenconsole bekleed met een Clous de Paris-
guillochage, een artistieke en technische afwerking op basis van kleine 
spijkers met piramidevormige kop. Ze worden bewerkt met de nauw-
keurigheid van diamantslijpers. Je vindt deze accenten trouwens ook 
terug bij high-end horloges zoals het al even Franse Breguet.
Ook de aankleding in de kunststof alcantara (een melange van hecht 
geweven microvezels die voor 68 procent bestaan uit polyester en 32 
procent polyurethaankunststof; de kledingindustrie en meubelmakerij 
gebruiken het als alternatief voor suède) van de dakhemel en de met 
leder beklede handgrepen nodigen uit om te worden aangeraakt. De 
lichtsignatuur met achterlichten in trendy visgraatmotief en de roteren-
de ledverlichting DS Active Led Vision doet dan weer denken aan kristal.
“Wij zijn het enige automerk dat zich toespitst op Franse savoir-faire en 
dat werkt met Parijse huizen en materialen die we in de automobielwe-

reld niet gewend zijn”, zegt Sabine 
Le Masson Pannetrat, Head of DS 
Colour & Materials Design. “Denk 
aan de geverfde veren in het in-
terieur van de DS X E-TENSE, de 
kristallen inleg op de bedienings-
knoppen van de DS 7 CROSSBACK 
maar ook zijde met broderie in de 
DS Divine. Over andere materia-
len blijven we voorlopig liever nog 

confidentieel, ze komen aan bod in toekomstige modellen. Onze zoek-
tocht naar originele details in de afwerking vereist veel research en ex-
pertise maar soms helpt het toeval een handje. Neem de pearl stitching, 
die we ook in de DS 9 E-TENSE aantreffen. Dat concept is het resultaat 
van een verkeerde spanning op een stikdraad waardoor de ambachts-
man in het atelier een klein beetje van zijn onderste draad door de bo-
venste draad trok. Vincent, een van onze designers ‒ hij werkte voordien 
bij Louis Vuitton ‒, en de zes zetelmakers uit ons atelier die tot de Meil-
leurs Ouvriers de France behoren, experimenteerden er nadien duchtig 
op los met anders gekleurde draden. Resultaat? Op de zwarte streepjes 
van het stiksel zit telkens een klein puntje in een andere kleur. Deze ‘pa-
rel’ creëert niet alleen een mooie, grafisch effect maar ook een fijne, 
tactiele beleving: je voelt hem in reliëf. We beslisten om dit ‘ongelukje’ 
tot een elegant concept te ontwikkelen. Vandaag bepaalt deze knipoog 
naar de haute couture mee onze identiteit. Sterker nog, het werd onze 
signatuur. Zelfs al kopieert een autofabrikant ooit onze pearl stitching, de 
techniek zal altijd met DS worden geassocieerd.” ^

Haute couture ontmoet wetenschap.  

De nieuwe DS 9 E-TENSE is misschien wel  

de meest elegante wagen uit het gamma van 

DS AUTOMOBILES. Onder de motorkap van  

de berline huist veel hoogtechnologie, 

knowhow die het merk verzamelde in de 

Formule E, de Formule 1 voor elektrische 

racewagens.
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De roterende ledverlichting DS Active Led Vison verwijst naar kristal.

HET SAMENSPEL VAN MOTOREN
Ook op technologisch vlak evolueert DS Automobiles voortdurend. 
Twee jaar op rij – in 2018 en 2019 – kaapte het in de Formule E (voor 
elektrische racewagens) zowel de wereldtitel bij de individuele rijders als 
voor de teams weg. DS Automobiles vergaarde in deze discipline van 
de autosport knowhow die het ook aanwendde voor de ontwikkeling 
van de sterk presterende elektrische motoren onder de motorkap van 
productiemodellen als de DS 9 E-TENSE 225. 
Deze plug-in hybride berline speelt nu al in op de toekomstige wetge-
ving inzake fiscaliteit en lage-emissiezones (LEZ). Een cyaankleurige led 
bovenaan de voorruit geeft bijvoorbeeld aan dat je elektrisch rijdt en ver-
leent je zo toegang tot bepaalde rijstroken en speciale parkeerplaatsen. 
Zijn hybride aandrijving koppelt een 180  pk sterke 1,6 liter PureTech turbo-
benzinemotor aan een elektrische motor van 80 kW (110 pk) en 320 Nm. 
De twee motoren zijn gekoppeld aan een automatische versnellingsbak 
met acht verhoudingen: samen produceren ze een gecumuleerd ver-
mogen van 225  pk. De elektrische motor wordt alleen geactiveerd om 
je bij het vertrek sneller te laten accelereren en om emissieloos te rijden 
tot een snelheid van 135 km/u. De CO

2
-uitstoot bedraagt 33 g/km. De DS 

9 E-TENSE 225 kan 48 kilometer (WLTP) emissieloos rijden dankzij een 
batterij van 11,9 kWh (makkelijk op te laden aan een laadpunt thuis of aan 
een publieke laadpaal). 
Daarnaast is er de hybridemodus die de verschillende energievormen 
beheert en automatisch kiest uit de meest geschikte – 100 procent elek-
trisch, 100 procent benzine of een combinatie van beide. Van het swit-
chen tussen de verschillend aandrijflijnen merk je als passagier niets. En 
in de elektrische modus geniet je van een serene, geruisloze rijervaring. 
Een stilte die aan boord van de DS 9 E-TENSE nog wordt versterkt door 
standaard akoestisch en gelaagd glas.
De Sport E-TENSE-modus geeft je met een druk op de knop een aan-
gepast beheer van het gaspedaal, de versnellingsbak, de stuurinrichting 
en de gestuurde ophanging voor nog meer rijplezier en dynamiek. Een 
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heerlijke wagen dus om zelf te rijden maar ook om gereden te worden.
Naast de DS 9 E-TENSE 225 is ook al een tweede motorisering beschik-
baar. De aandrijflijn van de E-TENSE 360 bevat een 200 pk benzinemo-
tor gekoppeld aan twee elektromotoren die samen een vermogen van 
360 pk ontwikkelen. Dat vermogen wordt via een geëlektrificeerde acht-
trapsautomaat op de vier wielen overgebracht. Ook hier heeft de com-
pacte lithium-ionbatterij een capaciteit van 11,9 kW. De CO2-uitstoot van 
41g/km garandeert 100 procent fiscale aftrekbaarheid.

SLIMME SYSTEMEN  
Met zijn lengte van 4,93 meter biedt de DS 9 E-TENSE ruimte en comfort 
aan alle passagiers. Zowel voor- als achterin kunnen de zetels met ver-
warming, verluchting en een massagefunctie worden uitgerust, en ook 
de sfeerverlichting kleurt naar jouw keuze. De centrale armsteun achter-
aan draagt bij aan het algemene comfort. Zelfs de koffer scoort top. Met 
510 liter is het een van de grootste in zijn segment.
Deze D-segmenter berline meet zich qua grootte aan de Audi A6 terwijl 
zijn prijs bij de Audi A4 aanleunt. Veel waar voor je geld dus, want de DS 
9 E-TENSE beschikt ook over rijhulpsystemen als DS Pro Pilot waarmee 
de wagen zich met één druk op de knop autonoom parkeert. Voorts is hij 
naargelang de motorisatie en het optiepack standaard uitgerust met DS 
Active Scan suspension, een intelligent ophangingssysteem dat via een 
camera bovenaan de voorruit en verscheidene sensoren de oneffenhe-
den in het wegdek in realtime scant en ze optimaal uitfiltert. DS Drive 
Assist regelt de rijsnelheid en afstand tot je voorligger en positioneert de 
DS 9 E-TENSE desgewenst exact in het midden van zijn rijstrook door 
actief op de stuurinrichting in te grijpen. DS Night vision kan voetgangers 
en dieren tot op een afstand van 100 meter detecteren zodat je sneller op 
gevaren kan inspelen, terwijl DS Driver attention monitoring ideaal is voor 

de drukbezette zakenman of -vrouw. 
Overdag en ’s nachts analyseren sen-
soren en camera’s tekenen van ver-
moeidheid en verstrooidheid bij de 
bestuurder en het traject van de auto. 
Bij onoplettendheid of slaperigheid 
verschijnt een melding op het dash- 
board en weerklinkt een geluids- 
signaal. Hebbedingen? Misschien, maar 
ze kunnen wel levens redden. ^

www.dsautomobiles.be

DEZE PLUG-IN  
HYBRIDE BERLINE  

SPEELT NU AL IN OP  
DE TOEKOMSTIGE  

WETGEVING INZAKE  
FISCALITEIT EN  

LAGE-EMISSIEZONES.

PRIJSKAARTJE

DS 9 E-TENSE 225:  
vanaf 54.990 euro.

DS 9 E-TENSE 360 met 360  pk  
en intelligente vierwielaan-
drijving: vanaf 64.990 euro.

Later volgt nog een  
E-TENSE-versie met 250  pk  

en voorwielaandrijving.


