CITROËN DS4

Oglejte si Citroën DS4
z različnih zornih kotov
v krajšem posnetku, do
katerega pridete tako, da
odčitate QR kodo s svojim
pametnim telefonom.

Zapeljivost

Prefinjenost

Stil

Citroën DS4
Edinstven avtomobil
Mogočnih linij in
odločne osebnosti vozila
Citroën DS4 ne moremo
primerjati z nobenim
drugim avtomobilom.
V njem se skladno
prepletata uglajenost in

športnost. Njegova
moč je v ravnovesju.
Skrbno oblikovan profil,
veličastne obline,
svetlobni izraz.
Ta edinstven avtomobil
je izumil nov koncept

avtomobila: privzdignjen
štirivratni kupe za boljši
nadzor nad cesto.
V trenutku nas prepriča,
da ni nič bolj zabavnega
od ustvarjalnosti.

Vsa oprema, opisana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo vozila Citroën DS4. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v
Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Opisi osnovne opreme in tehničnih podatkov so informativni. Zaradi
možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o opremljenosti obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN.

Citroën DS4
Prefinjenost
Izbrani materiali odražajo
plemenitost zasnove.
Oglejte si, občutite, otipajte.
Prepustite se novim
izkušnjam. Oglejte si in
odkrijte notranjost, ki jo
preplavlja prijetna svetloba.
Občutite in se prepustite
prijetnemu vzdušju. Otipajte
in občutite izjemno kakovost
opreme. Pamet nas včasih
pusti na cedilu. Naši občutki
pa nas nikoli ne varajo.

Citroën DS4
Dihanje
Od zunaj boste občudovali
kompaktno in mišičasto
oblikovan kupe. Znotraj
boste uživali v limuzini s
tremi udobnimi zadnjimi
sedeži. Prostor tukaj ni le
prazna beseda. Je samo
odraz premišljeno
zasnovanega potniškega
prostora. Ko oblikovalci
in inženirji združijo svoje
strokovno znanje, dobi
pojem ergonomija svoj
poln pomen. K prijetni
vožnji dodatno prispevata
tudi prednja sedeža

z masažno funkcijo in
električno nastavitvijo v
ledvenem delu. Na voljo je
šest različnih oblazinjenj v
usnju, vključno z različico
v gladkem integralnem
anilinskem usnju z
oblogami vrat in
armaturno ploščo v usnju
ter prednjimi sedeži v
izvedbi „Bracelet“. Slednji
so na voljo tudi z izbirno
opremo usnja Club
Habana. Izjemni sedeži
izboljšajo položaj za
vožnjo in prispevajo k

edinstvenemu občutku pri
vožnji. Voznikovo mesto in
osrednjo konzolo odlikuje
izjemna ergonomija.
Ponuja številne možnosti
za osebno prilagajanje,
kot je instrumentna plošča
s kromirano obrobo, ki
ponuja spremenljivo
osvetlitev od belega do
modrega barvnega
odtenka.

Citroën DS4
4–vratni kupe
Nedvomno gre za kupe,
vendar takšen, ki mu štiri
vrata zagotavljajo dostop
kot pri limuzinski izvedenki.
Vsestranski, vendar tudi
presenetljiv in drzen.
Privzdignjen položaj,
ki omogoča dejansko
obvladovanje ceste.
Ta drzna oblika karoserije,
ki ohranja stara načela,
odpira nove poti in
predstavlja povsem
nove smernice.

Citroën DS4
Zmogljivost
Citroën DS4 ponuja šest
motorjev. Trije dizelski motorji, ki so serijsko opremljeni s filtrom sajastih delcev: motor HDi 160 z izjemno močjo in visokim
navorom, motor HDi 115,
ki ponuja izjemne občutke
v vožnji in motor e-HDi
115, opremljen z mikrohibridno tehnologijo. Trije
bencinski motorji: motor
VTi 120 z optimalno zmogljivostjo zaradi variabilnega odpiranja ventilov, motor THP 160, ki se odlikuje
po visokem navoru že pri
najnižjem številu vrtljajev,
in motor THP 200, ki omogoča izvrstne zmogljivosti.
Citroën DS4 se ponaša z
vsem Citroënovim tehnološkim znanjem in izkušnjami na področju podvozja. Dinamično in hkrati
varno obnašanje na cesti
ter edinstven stik s cestiščem prispevata k povsem
novim občutkom pri vožnji.
Za dosego popolnega ravnovesja z združitvijo stabilnosti in okretnosti se je
Citroën osredotočil na dve
dodatni področji: preizkušeno podvozje (prednja
prema tipa pseudoMcPherson in zadnja prema z gibljivim prečnim drogom) ter nastavitev vzmetenja, prilagojeno dinamičnemu obnašanju, ki zagotavlja izvrstno okretnost in
blaženje udarcev.

Citroën DS4
Odgovorna tehnologija
Zvest svoji pionirski vlogi,
ki je vezana na zapuščino,
Citroën izumlja nove
užitke v vožnji v skladu z
učinkovitejšim varovanjem
okolja. Zaradi mikrohibridne tehnologije e-HDi
Citroën DS4 pri mestni
vožnji dosega do 15%
manjšo porabo goriva in
nižjo emisijo CO2.

Ta podvig omogoča
tehnologija motorja HDi s
sistemom za rekuperacijo
energije pri zaviranju in
sistemom Stop & Start
druge generacije. Ob vsaki
zaustavitvi vozila ali, ko je
hitrost manjša od 8 km/h
pri vozilu z robotiziranim
mehanskim menjalnikom
in manjša od 20 km/h

pri vozilu z ročnim
menjalnikom, omogoča
takojšen prehod motorja v
stanje pripravljenosti. Nato
zagotavlja tudi takojšen
ponovni zagon motorja v
0,4 sekunde, kolikor traja
tren trepalnic.

Citroën DS4
Varnost v vozilu
Za čim preprostejše upravljanje in za
večjo varnost je Citroën DS4 opremljen s tehnologijami, ki vam olajšajo
življenje. Tako na primer pri menjavi
voznega pasu sistem za nadzor
mrtvega kota nadzira območja ob
straneh vozila in opozori voznika s
svetlobnim signalom v zunanjem
ogledalu, takoj ko zazna vozilo v
mrtvem kotu. Za udobno in brezskrbno vožnjo na dolgih potovanjih
skrbi regulator/omejevalnik hitrosti
z možnostjo programiranja, ki
omogoča shranitev več izbranih
hitrosti, ki jih enostavno uporabljate
med potovanjem. Citroën DS4 vam
pomaga varčevati z gorivom prek

indikatorja menjave prestavnega
razmerja, ki vas obvešča o
najprimernejšem trenutku za vklop
višjega prestavnega razmerja.
Za večjo aktivno in pasivno varnost v
vsakem trenutku Citroën DS4 ničesar
ne prepušča naključju. Elektronski
nadzor pogona omogoča varno
potovanje na spolzkem cestišču.
Z nenehno analizo stanja na cesti
prilagaja vlečno moč koles in tako
zagotavlja boljši oprijem. Ta sistem,
ki ga izdeluje izključno Citroën,
dopolnjujejo še drugi sistemi za
pomoč pri vožnji: električna parkirna
zavora in sistem za pomoč pri
speljevanju navkreber poenostavljata

življenje in zagotavljata optimalno
udobje. Za lažje parkiranje Citroën
DS4 ponuja sistem za pomoč pri
parkiranju spredaj in zadaj ter sistem
za merjenje razpoložljivega
parkirnega prostora, ki voznika
seznani, ali je prosto parkirno mesto
dovolj veliko za njegov avtomobil, ter
določi stopnjo zahtevnosti manevra.
Tu je še CITROËN eTouch, ki vam
ponuja štiri storitve. V vozilu sta svoj
prostor dobili dve storitvi: CITROËN
klic v sili z lokalizacijo vozila in
CITROËN klic za pomoč na cesti z
lokalizacijo vozila. Prek modula GPS
in vgrajene SIM kartice vas v primeru
okvare oziroma nesreče operater

identificira in določi kraj, kjer ste
obstali, ter po potrebi k vam napoti
tehnično pomoč oziroma reševalce.
Obe storitvi sta brezplačni, brez
časovne omejitve in na voljo 24 ur
na dan vse dni v tednu, kar velja tudi
za tujino. Prek osebnega kotička
MyCITROËN na spletu in na
pametnih telefonih sta na voljo še
dve storitvi: CITROËN EcoDriving
in CITROËN virtualna knjižica
vzdrževanja. Ti dve storitvi
omogočata spremljanje porabe
goriva in emisije CO2 ter hkrati
obveščanje o vzdrževalnih pregledih
in servisnih posegih, ki jih je treba
opraviti kot tudi prikaz opozoril,

ki zadevajo vozilo v realnem času.
Obe storitvi sta brezplačni ves čas
trajanja pogodbene garancije vozila.

Človeški dvom je odraz inteligence in ustvarjalnosti. Citroën DS4 s svojo drzno zasnovo, ki daje novim zamislim prosto pot,
popolnoma izraža to stanje duha. Zaradi svoje prefinjene zgradbe Citroën DS4 dokazuje, da je edinstveno vozilo. Prav taka je
tudi njegova notranjost, kjer vse ustreza tem zahtevam brez vsakršne pomanjkljivosti. Odkrijte svet, kjer se prestižnost poigrava
v podrobnostih!

Citroën DS4
Udobje
Potniški prostor vozila Citroën DS4
se ponaša z izjemno prefinjeno in
kakovostno opremo. Avtomatska
klimatska naprava ponuja tri stopnje
dovajanja zraka (nežno, srednje,
močno) in funkcijo REST, ki omogoča
prezračevanje potniškega prostora še
več minut po zaustavitvi motorja.
Talna obloga ima domiselno vgrajen
kromiran logotip linije DS (na voljo
kot dodatna oprema). K občutku
prostornosti prispeva tudi natančno
zasnovana akustika. Miren ambient,
udušeni hrup in vibracije motorja:
zvočna izolacija potniškega prostora
je odlična. Citroën DS4 razpolaga s
posebno programsko opremo za
digitalno obdelavo zvoka, ki
omogoča prostorski zvok za razločno
predvajanje, izjemno kakovosten
zvok in boljšo razporeditev zvoka v
potniškem prostoru. Za tiste, ki želijo
še močnejše zvočne užitke ob

poslušanju svoje najljubše glasbe,
je na voljo tudi avdio sistem HiFi
DENON® z nizkotonskim zvočnikom
v prtljažniku. Ta dodatno izboljšuje
kakovost zvoka v vozilu. S skrbno
proučenimi priključki pred sabo ste
kot dirigent, ki lahko prosto izbira
zvočni vir: v odlagalnem mestu pod
prednjim naslonom za roke sta
neopazno nameščena USB-priključek
in bananska vtičnica, poleg njiju pa
sta še 12- in 230-voltna vtičnica.
Citroën DS4 je opremljen z
navigacijskim sistemom eMyWay, ki
vas bo spremljal na vaših potovanjih.
Ta vam omogoča dostop do satelitske
navigacije zadnje generacije z
načinom prikaza iz ptičje perspektive
(Birdview) in z zemljevidi evropskih
držav, ki so shranjeni na vgrajenem
pomnilniku. Na 7-palčnem zaslonu
med drugim omogoča izbiranje med
seznami skladb vašega prenosnega

predvajalnika in poslušanje najljubših
skladb prek funkcije avdio pretakanja
vsebin ter tudi uporabo opreme za
prostoročno telefoniranje Bluetooth*
za vaš prenosni telefon. Citroën DS4
ponuja izjemne užitke v vožnji.
Eden od stilskih učinkov, ki prispeva
k zapeljivemu pogledu vozila Citroën
DS4, so tudi prednje meglenke
s statično osvetlitvijo pri zavijanju.
Močnejša osvetlitev in dodatni
svetlobni snop, ki osvetljuje območje
do kota 75° na vsaki strani vozila.

*Vse informacije v zvezi z motorji se lahko spremenijo. BVM: 5-stopenjski ročni menjalnik – BVA6: 6-stopenjski samodejni menjalnik – BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik – BMP6: 6-stopenjski robotizirani mehanski menjalnik.
Zaradi zmanjšanja emisije CO2 je Citroën DS4 e-HDi z menjalnikom BMP6 ali BVM6 serijsko opremljen: s sistemom Stop & Start nove generacije; s sistemom za rekuperacijo energije med zaviranjem;
s sistemom klimatske naprave z izboljšanimi zmogljivostmi; z optimiziranim upravljanjem servovolana, ki zmanjšuje energetske izgube; z lažjo zgradbo zaradi uporabe novih tehnologij, kot je lasersko varjenje.

*Zahteva združljiv telefon.

Gornja poraba goriva ustreza homologiranim vrednostim po evropski zakonski uredbi, ki velja za vse proizvajalce in za vsa vozila, ki se prodajajo v Evropi. Te vrednosti so pridobljene v skladu s strogimi pogoji preskušanja (temperatura,
masa, značilnosti preizkusne naprave z valji itd.) in pri zelo umirjeni vožnji. Zaradi dejanskih prometnih in vremenskih razmer, stanja obremenitve vozila, načina vožnje, tlaka v pnevmatikah, prisotnosti strešnega prtljažnika (čeprav
praznega), daljše uporabe klimatske naprave in/ali gretja, se poraba goriva seveda lahko razlikuje od homologiranih vrednosti. Za čim boljši izkoristek svojega vozila si oglejte nasvete za eko vožnjo na spletni strani www.citroen.si.

Citroën DS4 se uveljavlja kot avtomobil z značajem, zasnovan za voznike z močno osebnostjo, ki vedo, kaj hočejo. Ponuja široko
izbiro visoko kakovostne opreme, tako da lahko zadosti najrazličnejšim željam: osem različnih vrst oblazinjenj, od katerih je pet
usnjenih, sedem modelov aluminijastih platišč od 16 do 19-palčnih in osem karoserijskih barv.

Osnovna oprema
CITROËN DS4 CHIC:
Čelne varnostne blazine – Stranske
varnostne blazine – Varnostne zavese –
ABS, AFU in ESP – Regulator in omejevalnik hitrosti z možnostjo programiranja
– Elektr. parkirna zavora (samo za BMP6)
– Ročna klimat. naprava – Radio MP3 –
Volan v usnju – Prednji naslon za roke –
Prilagodljiva instrumentna plošča in potovalni računalnik – Prednje meglenke z
dodatno osvetlitvijo pri zavijanju – Elektr.
pomik prednjih stekel – Elektr. nastavljiva
in ogrevana zunanja ogledala – Zvočno
izolirano vetrobransko steklo s širokim
vidnim poljem – Dodatno zatemnjena
bočna stekla zadaj in steklo na prtljažnih
vratih – Kromirana obroba okvirjev
bočnih stekel – Komplet za popravilo
predrte pnevmatike – Voznikov sedež
tkanina Lacina Mistral, nastavljiv po višini
– Ročna nastavitev ledvenega dela voznikovega in sovoznikovega sedeža –
16-palčna aluminijasta platišča Darwin.

CITROËN DS4 SO CHIC:
Oprema DS4 CHIC + Elektr. parkirna
zavora – Srednje visoka (pri ročnem
menjalniku) ali visoka osrednja konzola
(pri BMP6) – Avtomatska klimatska
naprava z dvopodročno regulacijo –
Samodejni prižig luči – Samodejni vklop
brisalcev – Samozatemnitveno notranje
vzvratno ogledalo – Connecting Box
(USB Box, Bluetooth* z dvopasovnim
sprejemnikom, antena ni vidna) – Zadnji
naslon za roke – Loputa za prevoz daljših
predmetov – Senzorji zadaj – Preklopna
zunanja ogledala z elekt. upravljanjem –
12-voltna vtičnica – Prenosna lučka v
prtljažnem prostoru – Sklop pedal iz
aluminija – Kovinske obrobe pragov pri
vratih – Ambientna osvetlitev z LED
bralnimi lučkami – tkanina Sao + usnje
Mistral ali na izbiro tkanina Sao + usnje
Habana (na razpolago z določenimi
barvami) – Zložljivi vzglavniki – Po višini
nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež
ter električna nastavitev ledvenega dela

sedeža z masažno funkcijo na voznikovi
in na sovoznikovi strani – 17-palčna
aluminijasta platišča Canberra.
CITROËN DS4 SPORT CHIC:
Oprema DS4 SO CHIC + Senzorji
spredaj, zadaj in senzorji za merjenje
razpoložljivega prostora – Sistem za
nadzor mrtvega kota – Barvane bočne
okrasne letve s kromiranimi dodatki –
220-voltna vtičnica – Citroën eTouch –
Dvobarvno usnje Mistral / Habana ali
enobarvno usnje Mistral – 18-palčna
aluminijasta platišča Brisbane.

Tkanina Lacina Mistral /
Omni Reps Mistral 1

Bela Nacré (B)

Platišče Darwin 16”

*Zahteva združljiv telefon.

Tkanina Sao Mistral /
usnje Claudia Mistral 1

Rdeča Babylone (B)2

Platišče Canberra 17”

Tkanina Sao Habana /
usnje Claudia Habana 1

Siva Shark (K)

Platišče Brisbane 18”

Perforirano usnje
Claudia Mistral /
usnje Claudia Mistral 1

Bourrasque (K)

Črna Perla Nera (B)

Platišče Cairns 19”

Perforirano usnje
Claudia Mistral/
rdeče usnje Club

Perforirano usnje
Claudia Mistral /
belo usnje Club

Bela Banquise (N)

Platišče Hobart 17”*

Perforirano usnje
Claudia Mistral /
usnje Club Habana

Siva Aluminium (K)

Rdeča Rubi (B)3

Črno platišče Canberra 17”* Platišče Brisbane v beli barvi
z diamantnim leskom 18”*

(K): kovinska – (B): biserna – (N): navadna. Kovinske in biserne barve so na voljo za doplačilo. 1 – In ostali dodatni materiali. 2 – Odvisno od zalog. 3 – Na voljo v 2013.
*Na voljo kot dodatna oprema, dobavljeno brez vijakov in pokrovčkov..

Usnje Club Habana,
izvedba „Bracelet“

Hickory (B)

CITROËN: VSEOBSEGAJOČA STORITEV
• POGODBENA GARANCIJA 2 LETI
Vsebuje popravila in/ali zamenjavo delov z napako. Velja po splošnih
garancijskih pogojih opisanih v servisni in garancijski knjižici.
• GARANCIJA NA BARVO
Velja 3 leta za osebna vozila (klasifikacija M1) in 2 leti za dostavna vozila
(klasifikacija N1) brez omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo
in/ali zamenjavo delov, ki imajo napako v zunanjem izgledu in/ali videzu.
Velja po splošnih pogojih garancije na barvo, opisanih v servisni in
garancijski knjižici.
• GARANCIJA NA PRERJAVENJE
Velja 5 let za dostavna vozila (klasifikacija N1) in 12 let za vsa ostala vozila
(klasifikacija M1) brez omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo
in/ali zamenjavo delov, poškodovanih zaradi korozije (preluknjana karoserija
in podvozje zaradi korozije iz notranjosti). Velja po splošnih pogojih
protikorozijske garancije, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

pnevmatike razpolagate
tudi z razširjeno asistenco,
ki omogoča posredovanje
službe za pomoč na cesti
CITROËN Assistance
povsod po Evropi 24 ur
na dan, vse dni v tednu.
Po potrebi so predvidene
najrazličnejše rešitve,
ki vam omogočajo
nadaljevanje potovanja:
nadomestno vozilo,
nastanitev, vlak, letalo, …
– odvisno od okoliščin.
Izberete čas trajanja
(do 60 mesecev) in število
prevoženih kilometrov

• STORITVE CITROËN
Essential Drive – pogodba o podaljšani garanciji.
Comfort Drive – pogodba o podaljšani garanciji in periodičnem vzdrževanju.
Free Drive – pogodba o podaljšani garanciji in vzdrževanju.
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informacije pri pooblaščenem prodajalcu
Citroën in na www.citroen.si.

(do 150.000 km), ki
najbolj ustrezata vaši
uporabi in vašim
potrebam.

* Pridržujemo si pravico do
sprememb brez predhodne
najave.

CITROËN SLOVENIJA d.o.o.: Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana. Telefon: 01 / 20 04 200, faks: 01 / 20 04 229, www.citroen.si. Vsa oprema opisana v tem katalogu, predstavlja
celotno tehnologijo vozila Citroën DS4. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v EU, se lahko razlikujejo glede na državo. V prospektu je naveden informativni opis osnovne opreme glede na izvedenke.
Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o opremljenosti obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN. Prospekt se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v EU. Tehnični
podatki so opisani v posebni prilogi. Informacije o modelih in njihovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa prospekta, so informativne in niso pravno zavezujoče. CITROËN si pridržuje
pravico do sprememb predstavljenih modelov brez predhodne najave in obveznosti do posodobitve vsebine prospekta. Fotografije so simbolne. AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva
določila smernic CEE št. 2000/ CE z dne 18. 9. 2000, ki se nanašajo na odslužena vozila, in da so v proizvodih na tržišču uporabljeni tudi reciklirani materiali. Predstavljene barve karoserij in
oblazinjenj so informativne narave, ker tehnike tiskanja ne omogočajo zanesljive reprodukcije barv. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno napako,
vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek za stike s strankami Citroën Slovenija na 01 / 20 04 265 ali si oglejte spletno stran: www.citroen.si. Za vse informacije
o storitvah CITROËN stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën Slovenija. Pomoč na cesti – Citroën Assistance: 080 2299. Klic je brezplačen.

November 2012 – Kreacija in realizacija:

vseh vzdrževalnih posegov
na vašem vozilu CITROËN
(rezervni deli, delo in
maziva) brez kakršnega koli
dodatnega doplačila.
Pripada vam zamenjava ali
popravilo obrabnih delov,
vključno z delovnimi urami.
Za vaš CITROËN bo kar
najbolje poskrbljeno,
prejeli ga boste temeljito
očiščenega. V primeru
mehanske okvare,
izpraznjenega
akomulatorja, izgube
ključa, prazne posode
za gorivo ali predrte

BREZPLAČNI KLIC
Tel.: 080 22 99
24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU.

• CHRONO SERVIS CITROËN
Brez naročanja, takojšen sprejem za kakršenkoli hiter poseg na vašem
vozilu: menjava tekočin, posegi na pnevmatikah, zavorah, izpušnem
sistemu, vzmetenju, dodatni opremi.

CITROËN FreeDrive*
Ekskluzivno za linijo CITROËN DS
Za nadstandardni
avtomobil mora biti na
voljo tudi odlična storitev!
Za zagotavljanje popolne
brezskrbnosti imajo lastniki
vozila Citroën DS4 na voljo
storitev CITROËN
FreeDrive.
Ves čas trajanja pogodbe
CITROËN FreeDrive velja
za vaš Citroën DS4 taka
garancija kot prvi dan in
se mu zagotavlja najboljša
oskrba: okvarjene dele vam
zamenjajo ali popravijo,
vključno z delom. V okviru
pogodbe ste upravičeni do

• CITROËN ASSISTANCE
V obdobju dveh let od nakupa novega Citroënovega vozila ste v primeru
okvare upravičeni do brezplačne pomoči. Ugodnosti Citroën Assistance
se nanašajo izključno na nova vozila v času pogodbene garancije, prodana
na področju Slovenije. Velja po splošnih pogojih o storitvah Citroën Assistance,
opisanih v servisni in garancijski knjižici.

www.citroen.com

