
ONTDEK DE

DS 4 E-TENSE
BASTILLE+ De DS 4 E-Tense biedt het beste compromis tussen comfort en wegligging.  

De wagen is uitgerust met tal van nieuwe technologieën om de bestuurder 
en zijn passagiers een ongeziene ervaring te laten beleven. De DS 4 E-Tense 
biedt hoogwaardige prestaties met edele en kwaliteitsvolle materialen.

For the many  
journeys in life

€ 499
TIJDELIJKE AANBIEDING

VOOR 60 MAANDEN EN 10.000 KM/JAAR

/MAAND* 
EXCL. BTW  
ZONDER VOORSCHOT 

ACTIE GELDIG VAN 16/10/2021 T.E.M. 30/11/2021

AAN BIJZONDERE VOORWAARDEN

€ 499 /maand* 
(excl. btw)

UITRUSTING MET ONDER ANDERE:
• Metaalkleur 
• DS ACTIVE SCAN SUSPENSION 
• Cruise control & snelheids- 
 begrenzer
• Extended Safety Pack
• Automatische airconditioning  
 met twee zones 
• Parkeersensoren achteraan
• Stoffen interieur

• Audiosysteem met 
 10”- aanraakscherm: 
 6 luidsprekers, Bluetooth®, 
 draadloze Apple CarPlay™ en  
 Android Auto®, 2 USB-C-
 aansluitingen vooraan, etc. 
• LED-dagrijlichten en 3D-LED-
 achterlichten met geschubde  
 afwerking
• 17” Aluvelgen 

224 pk 5 deuren 29 g/km

16,0 kWh/100 km 1,3 l/100 km Automaat

Voor wie? Deze actie is voorbehouden aan de professionele klanten van Fintro gevestigd in België: vrije beroepen, 
zelfstandigen en kmo’s. 

Ook beschikbaar in benzine en diesel

HYBRIDE

Waarom Operationele Leasing?
Kiezen voor operationele leasing van Arval, dat 
is kiezen voor gemoedsrust, dankzij: een vaste 
maandelijkse huurprijs zonder voorschot, inclusief 
een volledig dienstenpakket en één aanspreekpunt 
voor al uw vragen

EEN VOLLEDIG DIENSTENPAKKET INBEGREPEN

ONDERHOUD EN REPARATIE MY ARVAL MOBILE APP

ZOMER- EN WINTERBANDEN VERZEKERINGEN**

EUROPESE PECHVERHELPINGEEN GEPERSONALISEERDE 
WAGEN

TENLASTENEMING VAN  
SCHADE EN DIEFSTAL

VERVANGWAGEN (OPTIE)VASTE MAANDELIJKSE HUURPRIJS

OPERATIONELE LEASING 
PROFESSIONELE KLANTEN



DS 7 CROSSBACK E-TENSE  
BASTILLE+ 

DS 3 CROSSBACK E-TENSE  
BASTILLE

DS 9 E-TENSE  
PERFORMANCE LINE+

ALTERNATIEVEN

€ 619 /maand* 
(excl. btw)

€ 429 /maand* 
(excl. btw)

€ 679 /maand* 
(excl. btw)

UITRUSTING MET ONDER ANDERE:
• Metaalkleur 
• DS ACTIVE SCAN SUSPENSION 
• Cruise control & snelheids- 
 begrenzer 
• Automatische airconditioning  
 bi-zone 
• Parkeersensoren achteraan
• Stoffen interieur
• 3D Navigatiesysteem met 12''- 
 aanraakscherm: 8 luidsprekers,  
 1 USB data-aansluiting voorin  

 
 + 2 USB-aansluitingen achterin,  
 Bluetooth®, Apple CarPlay™ en  
 AndroidAuto®, etc.
• Digitaal dashbord 12"
• Elektrisch inklapbare  
 buitenspiegels met projectie van  
 het DS-logo op de grond
• Gelaagde zijruiten vooraan en  
 donkergetinte en gelaagde ruiten  
 achteraan 
• 19” Aluvelgen 

UITRUSTING MET ONDER ANDERE:
• Metaalkleur 
• Getinte en geluidswerende  
 voorruit
• Cruise control &  
 snelheidsbegrenzer
• Automatische airconditioning 
• Stoffen interieur
• Audiosysteem met  
 7”-aanraakscherm: Audiosysteem  
 met 8 luidsprekers, USB-  
 aansluiting en Bluetooth®, 

 Apple CarPlay™ en AndroidAuto®,  
 etc.
• Elektrisch inklapbare  
 buitenspiegels met  
 led-welkomstverlichting
• Parkeersensoren achteraan
• Donkergetinte ruiten achteraan  
 en achterruit
• 17” Aluvelgen 

UITRUSTING MET ONDER ANDERE:
• Metaalkleur 
• DS ACTIVE LED VISION
• Cruise control &  
 snelheidsbegrenzer 
• Extended Safety Pack
• Automatische airconditioning  
 bi-zone
• Achteruitrijcamera met  
 parkeersensoren voor- en  
 achteraan
• Proximity Keyless Entry & Start

• Interieur Alcantara®
• 3D Navigatiesysteem met  
 12'' –aanraakscherm:
 8 luidsprekers, 1 USB  
 data-aansluiting voorin +  
 2 USB-aansluitingen achterin,  
 Bluetooth®, Apple CarPlay™ en  
 AndroidAuto®, etc.
• Gelaagde zijruiten vooraan en  
 donkergetinte en gelaagde ruiten  
 achteraan
• 19” Aluvelgen 

Disclaimer:
Operationele leasing is een product aangeboden door Arval Belgium NV in haar hoedanigheid van verhuurder, met tussenkomst van Fintro (Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis S.A, Warandeberg 3, 1000 Brussel -  
RPR Brussel BTW BE 0403.199.702). Actie alleen geldig van 16 oktober 2021 tot en met 30 november 2021 en zolang de voorraad strekt; uitsluitend voorbehouden voor professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen 
en kmo’s) van Fintro, en gevestigd in België. De in deze catalogus verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een huurovereenkomst wordt slechts gesloten na aanvaarding van uw dossier door Arval Belgium NV en 
zal steeds onderworpen zijn aan haar algemene voorwaarden - operationele leasing.
*Prijsvoorbeeld lange termijnverhuur voor een DS 4 E-Tense Bastille+ met de vermelde opties, packs en diensten op 16/10/2021, voor een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Gemiddeld verbruik: primaire 
bron: elektriciteit - 16,0 kWh /100 km, secondaire bron: benzine - 1,3 l/100 km. CO2: 29 g/km (WLTP-normen). Indicatieve fiscale waarde op 16/10/2021: EUR 38.443,23. 
De maandelijkse huurprijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen in fiscaliteit en catalogusprijzen van voertuig en opties, en wijzigingen in uitvoering en uitrusting. De geafficheerde maandelijkse huurprijs 
(exclusief btw) hangt af van de overeengekomen looptijd en jaarkilometrage. De maandelijkse huurprijs (zoals onderaan en bovenaan vermeld) omvat onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomer- en winterbanden 
bij normale slijtage, belasting op de inverkeersstelling, verkeersbelasting, afschrijvingen en interesten, Europese pechverhelping, een vervangwagen van één categorie lager na 24 uur immobilisatie (optie), dienst 
Perfecta (tenlasteneming door Arval Belgium NV van het risico op schade, totaal verlies of diefstal van de wagen) met een eigen risico ten laste van de huurder (forfaitair bedrag van EUR 767,24) voor schade, totaal 
verlies of diefstal van de wagen, en verzekeringen** (burgerlijke aansprakelijkheid BA-, rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering). 
Niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs: brandstof, verkeersboetes, btw. De CO2-percentages zijn eveneens indicatief en onder voorbehoud van de geselecteerde opties en/of de door de constructeur verstrekte 
gegevens. Aan het eind van de overeenkomst gebeurt er een afrekening van kilometers aan de verrekenprijzen vermeld in het contract. Bij voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst wordt daarenboven een 
verbrekingsvergoeding aangerekend. Geen aankoopoptie.
**De BA-, rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering zijn in de huurprijs inbegrepen wanneer ze via Arval Belgium NV worden afgesloten. Deze verzekeringen kunnen echter ook bij de verzekeraar van uw keuze afge-
sloten worden. De BA-verzekering is wettelijk verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel.
De uitrusting en de levertermijn van de wagen hangen af van de beschikbaarheid bij de constructeur en/of invoerder en van de gekozen configuratie.
Arval Belgium NV is niet aansprakelijk voor de onjuistheid van informatie in dit document. Afgebeelde foto’s zijn ter illustratie; uitrusting en afwerking van de wagen op de foto kunnen verschillen van de wagen voor-
gesteld in deze actie. 
V.U.: Arval Belgium NV, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPR Brussel, BTW BE 0436.781.102, nevenverzekeringstussenpersoon, https://www.arval.be/, info@arval.be.
Werp het document niet op de openbare weg.
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De voorgestelde prijzen zijn exclusief btw en berekend op basis van een contract  
van 60 maanden en 10.000 km/jaar. Andere looptijden en jaarkilometrages zijn mogelijk.

Onze prijzen zijn inclusief verzekeringen. 
U heeft echter ook de mogelijkheid om de verzekeringen bij de verzekeraar van uw keuze af te sluiten.**

Ook beschikbaar in benzine en diesel

Ook beschikbaar in benzine en diesel

HYBRIDE

HYBRIDE


