
 
 
 
 

                                                                             

 
 
Lehdistötiedote 16.4.2014 
 

DS 6WR ON VILLI JA HIENOSTUNUT EDUSTUSLUOKAN SUV 

 
DS esittelee Pekingin autonäyttelyssä ainutlaatuisen modernin ja erottuvan tulokkaan SUV-
luokkaan. DS 6WR on jo kolmas DS-malliston auto, jonka valmistus aloitetaan Kiinassa. 
Mallin ylelliset mittasuhteet ja suorituskykyiset teknologiset ratkaisut vahvistavat DS:n 
asemaa SUV-luokan suunnannäyttäjänä. 
 

DS 6WR on muotoiltu Pariisissa, muodin ja luksuksen pääkaupungissa. DS 6WR vie DS-malliston 
uudelle tasolle: se on olemukseltaan kapinallisen kesyttämätön, mutta hienostuneen sofistikoidulla 
tavalla. Mallissa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla sekä SUV-luokan itsetietoinen luonteikkuus ja 
DS-malliston erottuva ja omintakeinen muotokieli. 
 
 
Grip Control ja voimakkaat moottorit takaavat etenemiskyvyn 
 
Uuden DS 6WR:n mitat ovat: pituus 455, leveys 186 ja korkeus 161 senttimetriä. Akseliväli on 
poikkeuksellisen pitkä, peräti 273 senttiä. Ylelliset mittasuhteet vahvistavat auton tila- ja 
laatuvaikutelmaa.  DS 6WR:n ominaisuudet ja muunneltavuus täyttävät vaativimmankin SUV-
asiakkaan tarpeet. Poikkeuksellisista ajo-ominaisuuksista viestivät 19-tuumaiset renkaat näyttävillä 
alumiinivanteilla. 
 
DS 6WR:n varusteisiin kuuluu Grip Control –teknologia, joka optimoi pidon ja etenemiskyvyn 
jokaisella alustalla ilman nelivetoakin. Ratkaisu säästää myös polttoainetta ja pienentää CO2-
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päästöjä. Auton e-THP 160 ja THP 200 –bensiinimoottorit perustuvat jaksottaisen 
suorasuihkutuksen, korkeapainepumpun ja Twin Scroll –turboahtimen hyödyntämiseen. 
Voimansiirrosta vastaa 6-vaihteinen automaattivaihteisto. 
 
 
Vahvasti erottuvaa ja herkän sensuellia muotoilua 
 
DS 6WR:n karismaattinen ja erottuva muotoilu vahvistaa sen asemaa SUV-luokan 
suunnannäyttäjänä. Matala ja leveä kori henkii vahvuutta ja itseluottamusta. Samalla DS-malliston 
perinteiset arvot – voimakas tunne ja sensuelli aistikkuus – ovat vahvasti läsnä.  
 
Korimuotoilua korostavat alumiiniset kattokaiteet, veistokselliset pyöräkotelot ja vahva keula 
näyttävine etusäleikköineen. Modernia ja dynaamista ilmettä vahvistaa DS 5LS –mallissa esitelty 
etusäleikkö, joka liittyy saumattomasti kromikehyksillään näyttävästi viistettyihin etuvaloihin. DS-
tunnus on sijoitettu keskelle etusäleikköä, ja etuvalot on toteutettu ksenon-teknologialla. 
 
DS 6WR:n takavalot näyttävät kietovan takaluukun täysin otteeseensa yhtenäiseltä vaikuttavan 
rakenteen ansiosta. Umpioiden kromilasipinta kimaltelee kuin jalokivi. Takaosan ilmettä 
vahvistavat kromatut pakoputket ja DS-logot takavalojen kulmissa. 
 
 
 
DS vahvistaa läsnäoloaan Kiinan automarkkinoilla 
 
DS 6WR on jälleen uusi askel DS-tuotekuvan vahvistamiseen Kiinan kehittyvillä markkinoilla. 
Tulokas on jo kolmas DS-malli, jota aletaan valmistaa Shenzenin tehtaalla. Aikaisemmin on jo 
aloitettu DS5:n tuotanto syyskuussa 2013, ja vastaava päätös on tehty maaliskuun lopussa esitellyn 
DS 5LS:n suhteen. Tuotantovalmiina DS 6WR esitellään loppuvuodesta, ja ensimmäisenä juuri 
Kiinassa. Tämän vuoden aikana esitellään vielä yksi uusi Kiinassa valmistettava DS-malli.    
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