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MODERN EN 
CHIC MET 

EEN PARIJS’ 
TINTJE

De DS 3 heeft een heel eigen karakter dankzij compromisloze keuzes op het gebied van styling, 

raffinement en rijsensaties. De Nieuwe DS 3 biedt nog meer raffinement, nog modernere techno-

logieën en nog betere prestaties en is daarmee meer dan ooit het toonbeeld van een moderne en 

chique auto, met een Parijs’ tintje.
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N I E U W E  D S  3 



STIJL



U I T  D U I Z E N D E N  H E R K E N B A A R

De gebeeldhouwde vormen en opvallende lijnen maken de Nieuwe DS 3 

bijzonder aantrekkelijk. Dankzij zijn originele karakter en ontwerp lijkt de 

Nieuwe DS 3 op geen enkele andere auto, met unieke kenmerken zoals een 

‘zwevend’ dak, haaienvinnen die de taillelijnen accentueren en een 

fascinerende lichtsignatuur.

EEN
AVANT-GARDISTISCH

DESIGN
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Nieuwe two tone-kleurcombinatie Blanc Perle Nacré/Brun Topaze



SCHERPEEEN

BLIK
E E N  N I E U W E ,  K E N M E R K E N D E  V O O R Z I J D E

Net als de Nieuwe DS 5 en Nieuwe DS 4 draagt de Nieuwe DS 3 nu het DS-logo 

op de nieuwe DS Wings-grille. De Nieuwe DS 3 beschikt ook over de lichtsignatuur 

DS LED Vision*, koplampen met led-technologie (3 als edelstenen afgewerkte 

l e d - m o d u l e s )  e n  x e n o n t e c h n o l o g i e  g e c o m b i n e e r d  m e t  s c r o l l e n d e 

led-richtingaanwijzers.

8

* Afhankelijk van de uitvoering



RAFFINE
MENT

& OOG VOOR DETAIL
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Zoals u van een DS mag verwachten, is aan elk aspect van het interieur, 

maar ook van het exterieur, bijzondere aandacht besteed. Raffinement, 

comfort en fraaie details staan borg voor unieke rijsensaties.

Nappaleder Trinitario, met horlogebandmotief

EEN 
GERAFFINEERD 

INTERIEUR
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* Afhankelijk van de uitvoering

Aan elk detail van het exterieur en interieur van de Nieuwe DS 3 & Nieuwe DS 3 Cabrio is 

speciale aandacht besteed. Zoals blijkt uit de hoogwaardige materialen profiteren ze van de 

knowhow van DS op het gebied van stijl en afwerking. De verschillende lederen bekledingen 

vormen hiervan een sprekend voorbeeld. Het nerfleder* is samengesteld uit de bovenlaag 

van de huid, het mooiste deel van het leder. Het leder is bewerkt om een regelmatige nerf-

structuur en een gelijkmatig uiterlijk te verkrijgen. Het nappaleder* is een topkwaliteit leder 

dat praktisch geen onvolkomenheden kent. De structuur van de huid blijft onbewerkt, wat 

het leder een volledig natuurlijk aanzien geeft. Het nappaleder* is voor de afwerking en 

kleuring voorzien van een duurzame laag die geen afbreuk doet aan het natuurlijke aspect 

van het leder.

HET BESTE 
VAN DE KNOWHOW 

VAN HET MERK
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Nappaleder Crescendo Noir Basalte/Blanc Diamant, met horlogebandmotief
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UNIEKE 
SENSATIES



De Nieuwe DS 3 & Nieuwe DS 3 Cabrio kunnen worden voorzien van een 7-inch 

kleurentouchscreen* waarmee gemakkelijk verschillende functies kunnen worden 

bediend: navigatie, radio en media, smartphoneconnectiviteit, Mirror Screen, 

instellingen en functies die betrekking hebben op het rijden. Voor een optimale 

veiligheid, een maximaal comfort en een perfecte integratie in het dashboard is het 

scherm binnen handbereik geplaatst.

GEAVANCEERDE 
TECHNOLOGIE

* Afhankelijk van de uitvoering



 Apple CarPlay™

Met de functie Mirror Screen* kunt u onderweg via het 7-inch touchscreen van de auto veilig 

gebruikmaken van de compatibele apps van uw smartphone. Mirror Screen maakt voor de 

verbinding gebruik van twee technologieën: MirrorLink® (Android) en Apple CarPlay™. 

Nadat u uw smartphone heeft aangesloten kunt u door middel van spraakherkenning een 

navigatie starten, bellen, sms’en, muziek luisteren die op uw smartphone is opgeslagen of 

via bepaalde apps (bijv. Spotify). Zo blijft u onderweg verbonden met de buitenwereld!

OP-EN-TOP 
CONNECTED

* Afhankelijk van de uitvoering



CHIC
& MO
DERN
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De Nieuwe DS 3 Cabrio heeft dezelfde onderscheidende kenmerken die aan 

de basis staan van het succes van de 3-deurs versie van deze moderne en 

chique auto: de nieuwe DS Wings-grille, de fascinerende blik van de DS LED 

Vision*-lichtsignatuur, het ‘zwevende’ dak en de haaienvin. De DS 3 Cabrio 

combineert het geraffineerde interieur van de DS 3 met een fantastisch 

cabriodak. Dit staat garant voor ongekend rijplezier.

GENIETEN 
VAN ELK MOMENT

CABRIO
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* Afhankelijk van de uitvoering

N I E U W E  D S  3  C A B R I O
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Nieuwe automatische versnellingsbak EAT6

Pack Perfo Dinamica 

Noir Basalte
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C A B R I O D A K

16 seconden, langer hoeft u niet te wachten om van de zon te kunnen 

genieten! Het cabriodak kan tot een rijsnelheid van 120 km/h worden 

geopend en gesloten met een knop op de dakconsole. Met deze knop kan 

het cabriodak in 3 standen worden geopend. Het dak is leverbaar in 4 

kleurthema’s: Zwart, Bleu Infini, Vert Emeraude en Monogramme DS.

Er is veel aandacht besteed aan het geluidscomfort. Het hoogwaardige 

materiaal van het cabriodak zorgt voor een toonaangevende geluidsisolatie. 

Daarnaast le idt bi j  open r i jden de geïntegreerde luchtgeleider de 

luchtstromen weg van het interieur.

Dankzij de doordachte constructie van de DS 3 Cabrio is deze slechts 

beperkt zwaarder dan de 3-deurs, waardoor hij zijn vlotte en wendbare 

rijgedrag behoudt.

De Nieuwe DS 3 Cabrio biedt zijn inzittenden onder alle omstandig-

heden compromisloos rijplezier. Hij combineert de voordelen van een 

cabriolet met de praktische kanten van een hatchback.

S T I L

D Y N A M I S C H
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DYNAMIEK
TOPCOMFORT EN

De Nieuwe DS 3 onderscheidt zich door de geslaagde combinatie van rijplezier en 

gebruiksgemak. In de wendbare en dynamische DS 3 ervaart u optimaal het contact met 

de weg, zodat bochtige wegen een feest worden. Aan de basis van dit rijkarakter staat 

een geraffineerd onderstel met een voorwielophanging van het type pseudo-McPherson. 

Het uitgebalanceerde ontwerp van de auto, van de stoelen tot en met de banden, 

garandeert een uiterst stabiel rijgedrag en een veilig gevoel van controle over de auto.

De Nieuwe DS 3 & Nieuwe DS 3 Cabrio bieden 5 volwaardige zitplaatsen, met een 

ongekende binnenruimte. De kofferruimte – 285 liter bij de 3-deurs en 245 liter bij 

de cabrio – is de grootste in zijn klasse. En de 2/3 - 1/3 neerklapbare achterbank 

voorziet in de nodige flexibiliteit.

W E G L I G G I N G

C O M F O R T A B E L  E N  V E E L Z I J D I G
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N O G  K R A C H T I G E R E  M O T O R E N

De prestaties van de Nieuwe DS 3 & Nieuwe DS 3 Cabrio passen perfect bij het moderne rij-

karakter, dat zich kenmerkt door dynamiek en optimale controle. Er is keuze uit:

• 6 benzinemotoren: PureTech 82, PureTech 82 S&S ETG, PureTech 110 S&S, PureTech 110 

S&S EAT6, PureTech 130 S&S en THP 165 S&S.

 De PureTech 110 S&S EAT6-motor is  ui tgerust met de EAT6 6-traps automatische 

versnel l ingsbak,  d ie  garant  s taat  voor  een u i tzonder l i jk  r i jgedrag dankz i j  kortere 

schakeltijden, te vergelijken met die van een handgeschakelde versnellingsbak.

• 2 dieselmotoren: BlueHDi 100 S&S en BlueHDi 120 S&S.

Alle motoren van de DS 3 zijn ontwikkeld door PSA Peugeot Citroën en worden geproduceerd in Frankrijk.
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ONT
SPAN

V E I L I G H E I D

De Nieuwe DS 3 & Nieuwe DS 3 Cabrio doen geen enkele concessie op het 

gebied van veiligheid. Zo zijn ze onder andere uit te rusten met parkeersensoren 

voor en achter*, een Hill Start Assist* en een achteruitrijcamera*. Daarnaast is er 

Active City Brake*. Dit automatische remsysteem helpt aanrijdingen bij lage 

snelheid te voorkomen (tot 30 km/h). Wanneer de bestuurder even niet oplet, 

wordt het verkeer vóór u in de gaten gehouden door een aan de bovenzijde van de 

voorruit geplaatste lasersensor en wordt uw auto indien nodig afgeremd of zelfs 

volledig tot stilstand gebracht.

Net als de andere modellen van het merk DS kunnen de Nieuwe DS 3 & DS 3 

Cabrio worden voorzien van de DS Connect Box (automatische noodoproep en 

pechhulpoproep met lokalisatiefunctie, virtueel onderhoudsboekje en tips voor 

zuinig rijden).

S E R V I C E S
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* Afhankelijk van de uitvoering



PERSOONLIJK EN

UNIEK

Geïnspireerd op de modewereld zijn de Nieuwe 

DS 3 & Nieuwe DS 3 Cabrio toonaangevend op 

het gebied van personaliseringsmogelijkheden.
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Bleu Belle-Île (M) Jaune Pégase (V)

Blanc Banquise (V) Gris Aluminium (M) Gris Shark (M)

Bleu Encre (P) Noir Perla Nera (P) Rouge Rubi (P)

Rouge Aden* (V) Whisper (P) Blanc Nacré (P)

V: Vernislak
M: Metallic lak
P: Pareleffectlak

(*) Niet leverbaar in geval van DS 3 Cabrio

CARROSSERIEKLEUREN
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Graphic Art FlowerPlane

Monogramme DS Onde Perle

SquareZebra Urban Tribe

PERSONALISATIE
EXTERIEUR

Noir Onyx Brun TopazeBlanc Opale Vert Emeraude

Zwart Bleu Infi niVert EmeraudeMonogramme DS

N I E U W E  D S  3  C A B R I O

D A K K L E U R E N
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N I E U W E  D S  3

D A K K L E U R E N

N I E U W E  D S  3

D A K S T I C K E R S



Stof Sturm Noir Basalte Stof Grand Rayados Noir Basalte Stof Dinamica Noir Basalte 

Stof Akinen Noir Basalte Stof Akinen Vert Emeraude Nerfl eder Noir Basalte

Nerfl eder Noir Basalte/Beige Sable Nerfl eder Bleu Granit
Nappaleder met horlogebandmotief 

Brun Trinitario 

Nappaleder met horlogebandmotief 
Crescendo Noir Basalte/Blanc Diamant

BEKLEDINGEN
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Lichtmetalen velg 17’’ 
APHRODITE gepolijst Brun Topaze

Lichtmetalen velg 17’’ 
APHRODITE gepolijst Antracite

Lichtmetalen velg 17’’ 
APHRODITE gepolijst Noir

Wieldop 16’’ 
AIRFLOW

Lichtmetalen velg 16’’ 
AIRFLOW

Lichtmetalen velg 16’’ 
ASHERA

Lichtmetalen velg 16’’ 
ASHERA  gepolijst Blanc

Lichtmetalen velg 16’’ 
ASHERA gepolijst Noir

Lichtmetalen velg 16’’ 
ARISTEE gepolijst Brun Topaze

Lichtmetalen velg 16’’ 
ARISTEE gepolijst Noir

Lichtmetalen velg 17’’ 
BELLONE gepolijst Noir

Lichtmetalen velg 17’’ 
BELLONE gepolijst Blanc

Lichtmetalen velg 17’’ 
BELLONE gepolijst Antracite

Lichtmetalen velg 17’’ 
BELLONE gepolijst Gris Ambré

VELGEN

Lichtmetalen velg 17’’ APHRODITE gepolijst Brun Topaze
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Als aanvulling op zijn exclusieve gamma koos DS Automobiles voor u 

een ruim aanbod van accessoires. Al deze accessoires zijn door onze inge-

nieurs getest en goedgekeurd. Ze voldoen aan de strengste normen op het 

vlak van betrouwbaarheid en duurzaamheid van DS Automobiles.

Onze keuze:

- Verchroomde sierlijst voor de achterruit

- Verchroomde buitenspiegelkappen

- DS-dakkoffers

- Velours mattenset met metalen DS-logo

2

3

4

1

1/ Verchroomde sierlijst achterruit   

2/ Verchroomde buitenspiegelkappen

3/ DS-dakkoffers

4/ Velours mattenset met metalen DS-logo
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ONMISBARE

ACCESSOIRES



DS EXCLUSIVE DRIVE
Een buitengewone auto verdient een buitengewone service! 
DS Exclusive Drive staat garant voor onbezorgd rijden 
met uw DS 3! Gedurende de gehele looptijd van het DS 
Exclusive Drive-contract heeft uw DS 3 dezelfde volledige 
garantiedekking als op de dag dat hij nieuw werd afgeleverd 
en wordt hij perfect onderhouden: de kosten voor het 
vervangen of repareren van onderdelen (m.u.v. banden) 
worden gedekt, inclusief het arbeidsloon. U hoeft geen 

euro bij te leggen. Zelfs niet voor een vervangende auto, 
want als uw DS 3 wordt onderhouden krijgt u kosteloos 
een vervangende DS 3 mee. U profi teert daarnaast ook 
van de uitgebreide dienstverlening die u helpt bij pech, een 
lege accu, verlies van sleutels, verkeerde brandstof in de 
tank of een lekke band, 24 uur per dag en 7 dagen per 
week in Nederland en de rest van Europa. Mocht uw auto 
onverhoopt niet direct gerepareerd kunnen worden, dan 

wordt er altijd gezorgd voor een oplossing, zodat u uw reis 
kunt vervolgen. Tot slot zijn zelfs voorruitsterreparaties, het
tussendoor bijvullen van vloeistoffen en de Wintercheck en 
Vakantiecheck inbegrepen. Alleen het DS-bandencontract 
(inclusief winterbanden, wissels en opslag) is optioneel. 
U kiest zelf de duur en het kilometrage, zodat het 
contract perfect aansluit bij uw wensen en autogebruik. 
Ook dat is de ‘Spirit of Avant-Garde’ van DS.

MY DS
MyDS is een mobiele app die compatibel is met iOS/Android. Waarvoor dient deze app? Met MyDS beschikt u bij uw reizen (voor vertrek, onderweg en bij aankomst) over 
intuïtieve en innovatieve diensten. U heeft toegang tot alle informatie over uw auto en kunt profi teren van exclusieve aanbiedingen.

DS CONNECT BOX
Een gamma innovatieve diensten, waaronder een noodoproep en een pechhulpoproep met lokalisatie. Beide diensten zijn gratis indien de auto voorzien is van DS Connect Box 
en zorgen ervoor dat bij een storing of een ongeval de auto exact wordt gelokaliseerd, zodat de hulpdiensten zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn. Daarnaast biedt dit systeem 
nog 2 diensten: een virtueel onderhoudsboekje en de dienst EcoDriving. Beide zijn toegankelijk via uw persoonlijke webpagina MyDS op internet. Raadpleeg de algemene 
gebruiksvoorwaarden.

GARANTIE EN DS ASSISTANCE
GARANTIE
Uiteraard wordt elke nieuwe DS voor afl evering gron-
dig geïnspecteerd. Bovendien ontvangt u van ons 2 
jaar garantie. Eventuele materiaal- en/of constructie-
fouten komen gedurende deze periode volledig voor 
onze rekening (tot een maximum van 100.000 km).

LAKGARANTIE
Iedere DS heeft een lakgarantie van 3 jaar en een 
garantie tegen doorroesten van binnenuit van 12 jaar. 
Allebei zonder kilometerbeperking.

DS ASSISTANCE
Iedere nieuwe DS wordt in Nederland standaard 
afgeleverd inclusief 2 jaar Assistance. Deze uitgebreide 
pechhulpverlening biedt u hulp bij het stilvallen van 
de auto en ook indien u zelf een foutje heeft gemaakt. 
Bijvoorbeeld als u verkeerde brandstof heeft getankt, 
indien u uw sleutels bent verloren of bij een ongeval. 
Het maakt hierbij niet uit of u in uw woonplaats hulp 
nodig heeft, of in een ander Europees land. We laten 
niets aan het toeval over om u zoveel mogelijk rijple-
zier te garanderen.
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AUTOMOBILES CITROËN: Naamloze vennootschap met een kapitaal van 159.000.000 euro – Hoofdkantoor: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17, Frankrijk – RCS Paris 642 050 199. Dit document 
betreft uitsluitend auto’s die in de Europese Unie worden verkocht. De in dit document vermelde informatie over de modellen en hun kenmerken was actueel ten tijde van het ter perse gaan van deze 
uitgave: deze informatie is niet bindend. CITROËN behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf de kenmerken van de hier getoonde uitvoeringen te wijzigen, zonder de verplichting dit 
document aan te passen. AUTOMOBILES CITROËN verklaart hierbij dat aan de bepalingen van de EG-richtlijn nr. 2000/53 CE van 18 september 2000 met betrekking tot sloopauto’s is voldaan en dat 
bij de fabricage van door Citroën verkochte auto’s gebruik wordt gemaakt van gerecyclede materialen. De weergegeven kleuren geven slechts een indicatie van de daadwerkelijke kleuren; met de huidige 
druktechnieken is een waarheidsgetrouwe kleurenweergave niet mogelijk. De door carrosseriebedrijven omgebouwde auto’s kunnen verschillen qua technische kenmerken, prestaties, brandstofverbruik, 
CO

2
-uitstoot en uitrusting van de hier getoonde uitvoeringen. Wij hebben deze brochure met uiterste zorg samengesteld. Mocht u desondanks een fout ontdekken, neem dan gerust contact met ons 

op. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice of ga naar www.driveDS.nl. Neem voor meer informatie over de diensten van DS contact op met een van onze dealers. DS Assistance: 
0800-24 24 07 07 (gratis nummer).

Februari 2016 – Concept en uitvoering: Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS) - Foto’s: Nicolas Bluche, Steffen Jahn, Jérôme Lejeune, Laurent Nivalle.

RESPECT VOOR HET MILIEU
Om haar verantwoordelijkheid voor het milieu en de technologische expertise te benadrukken, heeft DS het Drive Effi ciency-label in het leven geroe-
pen. Uitsluitend de schoonste en zuinigste auto’s uit het gamma verdienen dit label. De Nieuwe DS 3 en DS 3 Cabrio BlueHDi 100 S&S (79 g/km 
CO

2
) en PureTech 82 S&S (99 g/km CO

2
) zijn de eerste auto’s met dit label.

ONTDEK DE ANDERE MODELLEN VAN HET DS-GAMMA
Ga naar driveDS.nl of download de gratis app.
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BRANDSTOFVERBRUIK EN CO
2
 (ECE-NORM 1999-100)*

Motoren
Binnen de 

bebouwde kom
(l/100 km)

Buiten de 
bebouwde kom

l/100 km)

Gecombineerd
(l/100 km)

CO
2
 

gecombineerd 
(g/km)

NIEUWE DS 3

PureTech 82 Drive Effi ciency 5,1 3,8 4,3 99

PureTech 82 S&S ETG (16 inch Airfl ow-wieldoppen) 4,6 3,9 4,2 97

PureTech 82 S&S ETG (16 inch of 17 inch lichtmetalen velgen) 5,2 3,9 4,3 99

PureTech 110 S&S 5,3 3,8 4,3 100

PureTech 110 S&S EAT6 5,6 3,9 4,6 105

PureTech 130 S&S 5,4 4,1 4,5 105

THP 165 S&S 7,1 4,6 5,6 129

 100 S&S 3,6 2,7 3,0 79

 120 S&S 4,4 3,2 3,6 94

NIEUWE DS 3 CABRIO

PureTech 82 5,8 4,3 4,9 112

PureTech 110 S&S 5,3 3,8 4,3 100

PureTech 110 S&S EAT6 6,0 4,2 4,9 112

PureTech 130 S&S 5,4 4,1 4,5 105

THP 165 S&S 7,1 4,6 5,6 129

 100 S&S 4,0 3,3 3,5 92

 120 S&S 4,4 3,2 3,6 94

* Informatie met betrekking tot de motoren kan door DS op elk gewenst moment worden gewijzigd. Bekijk de website driveDS.nl voor de meest recente informatie. De bovenstaande verbruikscijfers zijn offi ciële 
waarden die zijn vastgesteld aan de hand van Europese normen die gelden voor alle fabrikanten en alle auto’s die in Europa worden verkocht. Deze waarden komen tot stand onder specifi eke, voorgeschreven 
testomstandigheden (temperatuur, gewicht van de auto, type rollentestbank, enz.) en met een uiterst rustige rijstijl. In de praktijk zal het brandstofverbruik van uw auto van deze offi ciële waarden afwijken: het 
verbruik wordt immers beïnvloed door het verkeer, de weersomstandigheden, de belading van de auto, uw rijstijl, de bandenspanning, de aanwezigheid van allesdragers (ook zonder belading), veelvuldig gebruik 
van de airconditioning en/of de verwarming, de staat van de auto, enz. Zie voor meer informatie over het verbeteren van uw brandstofverbruik ‘Tips voor groen rijden’ op driveDS.nl.

De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van de Nieuwe DS 3 & Nieuwe DS 3 Cabrio. De uitvoeringen van de auto’s die DS in de Europese Unie op 
de markt brengt, kunnen van land tot land verschillen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de uitrusting, standaard of optioneel, verwijzen wij u naar de prijslijst die u kunt downloaden op www.driveDS.nl.



C R E A T I E V E  S T I J L E L E M E N T E N

DS biedt een opvallende stijl, verfijning en afwerking volgens 

de strengste normen.

EEN UNIEK
GAMMA
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H E T  V E R H A A L  V A N  E E N  P A S S I E  V O O R  A U T O ‘ S

Op 6 oktober 1955 werd de DS 19 gepresenteerd in Parijs; met 12.000 verkopen op 

één dag was de auto een ongekend succes. Zijn stijl, gecombineerd met de nieuwste 

technologie, maakte van deze legendarische auto een icoon. Nu, ongeveer 60 jaar later, 

kunnen we niet anders dan de verjaardag van die historische DS vieren. Als eerbetoon 

aan het bijzondere erfgoed van een merk dat opvallend design altijd op geraffineerde 

wijze heeft kunnen combineren met technologie, comfort, rijsensaties, hoogwaardige 

materialen en oog voor detail.

DE OORSPRONG
VAN DS
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D S a u t o m o b i l e s . c o m


