NEW DS 4
&
DS 4 CROSSBACK

ZDRUŽITEV
MOČI
IN ELEGANCE
Novi DS 4 z mogočnimi linijami in odločno osebnostjo povezuje uglajenost in športnost … Razkošna limuzina ponuja
neprimerljiva vozna občutja in prefinjeno notranjost, ki je nastala izpod rok vrhunskega francoskega znanja, zaradi česar
je zares nekaj izjemnega. Novega DS 4 ni možno z ničemer primerjati.
Novi DS 4 idealno ponazarja filozofijo znamke DS, pri kateri se prepletata prestiž in prepoznavnost.

AVANTGARDNI
DIZAJN
EDINSTVEN IN ELEGANTEN STIL

Novi DS 4 v dvobarvni kombinaciji
sive Platinium in črne Perla Nera

Novi DS 4 je postal bolj dinamičen po zaslugi nižjega podvozja, ki mu zagotavlja bolj športno in elegantno držo. Pridobil je tudi žaromete DS LED
VISION in okrasno masko DS Wings, ki krasita že novega DS 5, s čimer sledi
najnovejšim estetskim smernicam. Individualizacija podobe je ena od
pomembnejših lastnosti novega DS 4 še posebej zahvaljujoč opcijam, kot je
dvobarvna streha, s katerimi si lahko vsak posameznik sestavi vozilo po svojih
željah.

REZEK

POGLED

NOV PREPOZNAVEN PREDNJI DEL
Novi DS 4 se po zgledu novega DS 5 ponaša z okrasno masko DS Wings
s kromano obrobo, ki se prek dveh svetlobnih vodnikov razteza v notranjost
žarometov.
Novi DS 4 je pridobil najnovejšo tehnologijo za osvetlitev, poimenovano
DS LED VISION. Žarometi imajo poleg LED tehnologije (trije moduli LED
obdelani kot dragi kamni) in ksenonske tehnologije (smerni modul) še
nove pomične smerokaze na diode LED. Tovrstni žarometi zagotavljajo
visokokakovostno osvetlitev.

Notranjost v integralnem polanilinskem usnju Habana
v vzorcu paščka zapestne ure

PREFINJEN POTNIŠKI PROSTOR
Novi DS 4 jasno izraža svojo pripadnost znamki DS prek skrbno
dodelanih podrobnosti v notranjosti, ki se popolnoma ujema z
zunanjostjo. Eleganca, udobje in izobilje podrobnosti, vse je tam
zato, da vam nudi povsem nove občutke v vožnji …

TEHNOLOŠKO DOVRŠEN IZDELEK
Novi DS 4 in DS 4 CROSSBACK sta opremljena s 7-palčnim
barvnim zaslonom na dotik, ki omogoča enostaven dostop do
raznih funkcij: navigacijski sistem GPS, avtoradio in mediji
(priključek USB in Jack, predvajalnik zgoščenk s funkcijo Bluetooth, …), internet (prek povezave Wi-Fi), povezljivost pametnega telefona, nastavitve in funkcije za vožnjo. Nahaja se na
dosegu roke, tako da zagotavlja maksimalno varnost, udobje in
usklajenost z ostalimi deli armaturne plošče.
Obvolanska stikala so bila poenostavljena in lahko do njih dostopimo brez odmika rok z volana. Na volanu sta dva upravljalna
sklopa: na levem sklopu so stikala omejevalnika hitrosti in tempomata, na desnem pa stikala za avtoradio in meni telefona.

Za zagotovitev večje kakovosti bivanja v
vozilu je moral DS uvesti inovacije in ponuditi nove tehnološke izkušnje.
Avdio sistem Arkamys izboljša avdio zmogljivosti vozila s posebno programsko
opremo za obdelavo zvoka in omogoča
nastavitve po meri posameznika: glasba in
glasovi so bolje razporejeni po notranjosti
vozila za zagotovitev udobja vseh potnikov.
Sistem Hi-Fi Denon poskrbi za še boljšo
reprodukcijo zvoka v avtomobilu in izpolnjuje pričakovanja strank, ki želijo glasbo
doživljati na še bolj intenziven način.
Funkcija Mirror Screen omogoča varno
pregledovanje aplikacij s pametnega tele-

fona (Sygic, iCoyotte, miRoamer, …) na
7-palčnemu zaslonu na dotik. Mirror
Screen sloni na dveh tehnologijah za
vzpostavitev povezave: MirrorLink ®
(Android) in CarPlay™ (Apple, konec
2015).
Funkcija REST, ki je zelo koristna med
krajšimi postanki, zadrži prezračevanje
vklopljeno še nekaj minut po zaustavitvi
motorja.
Sistem za prostoročni dostop in zagon uporabniku omogoča odpiranje in zapiranje vrat
ter zagon vozila, tako da elektronski ključ
ves čas obdrži pri sebi. Delovanje motorja
vzpostavi z enim pritiskom na gumb Start.

ELEGANTNO

&

SKRBNO IZDELANE
PODROBNOSTI
VRHUNSKO ZNANJE ZNAMKE
Vsaka najmanjša podrobnost na zunanjih in notranjih površinah novega DS 4 je bila posebej pozorno
izdelana.
Novi DS 4 je izdelan iz plemenitih materialov, tako da se po stilu in kakovosti izdelave sklada z ostalimi avtomobili znamke DS. To najbolje izraža ponudba usnjenega oblazinjenja. Zrnasto usnje* je izdelano iz zgornje
lične strani kože, ki je najlepši del usnja. Obdelano je, da dobi enakomerno zrnatost in enoten videz. Napa
usnje* je polno zrnasto usnje, ki nima napak oziroma ima zelo malo napak. Koža ni podvržena mehanski
obdelavi za poenotenje zrnatosti, zato je zrnatost popolnoma naravna. Napa usnje* se premaže z dodelavnim
nanosom in obstojno barvo, ki se sklada z naravnimi lastnostmi usnja.
* Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

AVANT-GARDE

Polanilinsko usnje* je ena najlepših ponudb usnja na avtomobilskem trgu. Njegova naravna
zgornja plast v celoti ohranja originalni videz usnja. To kakovostno usnje je na sedežih obogateno še z obdelavo v vzorcu paščka zapestne ure in na vrhu naslonjala nosi logotip DS, pravi
podpis znamke. Te tri vrste oblazinjenja so izdelane iz zelo kakovostnega usnja, ki je trpežno
in prožno ter pri staranju ohrani svoj dragocen videz, saj pridobi patino.
Novi DS 4 je opremljen s sedeži s funkcijo masaže, s čimer utrjuje svojo pozicijo v visokem in
premium razredu. Ta tehnologija nudi masažo ledvenega predela za udobje in užitke v vožnji
na visoki ravni. Izkušnje v vožnji postanejo nepozabne in so na voljo v povsem drugačni
dimenziji.
* Serijsko, za doplačilo ali ni na voljo, odvisno od izvedenke.

ZNAČAJ

PREFINJEN

PUSTOLOVEC
DS 4 CROSSBACK
DS 4 CROSSBACK kot resnični odsev lastne podobe izpostavlja status svojega voznika z intenzivnim življenjskim stilom. Prečudovito vozilo, ki namiguje na intenzivne izkušnje in se ustrezno
odzove v vsakem trenutku življenja.

POBEG V
NEZNANO

EDINSTVENI

UŽITKI

Po zasnovi in dizajnu večnamenski DS 4 CROSSBACK je zasnovan za kupce,
ki stremijo za pustolovščinami v mestu in izven njega. Vozilo izraža svoj status
»pustolovca« prek opaznih stilskih elementov: okrasni profili na blatniških koših,
prednji del in spojler v črni barvi, posebni strešni prtljažni drogovi v sivi barvi, …
Njegov status dodatno poudari za 30 mm višje podvozje kot pri limuzinski
različici.
Zahvaljujoč »outdoor« podrobnostim na karoseriji in visokemu položaju za
vožnjo predstavlja pravo alternativo klasičnim limuzinam svojega tržnega
razreda.

DS 4 CROSSBACK razpolaga z
vozniškim mestom, ki vabi na potovanje:
visok položaj za vožnjo po zaslugi
dvignjenega podvozja v povezavi s
panoramskim vetrobranskim steklom
za večjo vidljivost in brezskrbnost.

Kombinacija usnje / tkanina Dinamica Noir

VSE BOLJ ZMOGLJIVI MOTORJI
Za izbor vozil je na voljo zadnja generacija dizelskih motorjev imenovana BlueHDi.
Slednja omogoča visoko stopnjo zmogljivosti in hkrati še posebej nizko porabo goriva
in zmanjšane emisije CO2! Rezultati so bili doseženi zahvaljujoč veliko truda, ki je bil
vložen v sam motor (boljši izkoristek, nova obloga Diamond Like Carbon, zmanjšanje
mehanskih izgub, …) ter inovativni in učinkoviti izpušni liniji. Tako ima na primer
motor BlueHDi 150 S & S BVM6 za več kot 20 % nižje emisije CO2 in porabo goriva
(v primerjavi z motorjem HDi 135). Rezultati: poraba goriva znaša pri kombinirani
vožnji 3,8 l/100 km, emisije CO2 pa 97 g/km.
Tudi bencinski motorji vam zagotavljajo močna doživetja! Tako na primer motor
THP 210 S & S BVM6, ki je na voljo izključno za novega DS 4, nudi vozniku zares
prave užitke v vožnji in dodatno poudari športen značaj vozila. S porabo goriva,
ki pri kombinirani vožnji doseže 5,9 l/100 km in emisijami CO2 v vrednosti 138
g/km, se novi DS 4 THP 210 S & S BVM 6 umešča med najboljše v svojem avtomobilskem segmentu ter porabi 7 % manj goriva in ima za 6 % nižje emisije CO2
kot prejšnji motor (THP 200 BVM6). Funkcija Stop & Start prinaša še več voznega
udobja po zaslugi neslišnega delovanja zaustavljenega vozila in hitrega zagona.

* Na voljo izključno za limuzino.

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI
Poleg novih storitev povezljivosti (New Mirror Screen, ...) je tehnologija prisotna tudi pri ostali opremi v ponudbi za novega DS 4 in
DS 4 CROSSBACK. Tako se poleg sistema nadzora mrtvega kota in
opozorilnika nenamerne menjave voznega pasu, pojavita še kamera
za pomoč pri vzvratni vožnji ter funkcija prostoročnega dostopa in
zagona, kar zagotavlja še večje udobje in predvsem varnost.
Novi DS 4, ki velja za dostojnega naslednika originalnega modela DS z
vrtljivimi žarometi, ima smerne ksenonske žaromete, LED meglenke s
funkcijo Cornering Light in kaskadne smerokaze na diode LED.

IZJEMNO UDOBJE

MED VOŽNJO

ELEKTRONSKI NADZOR POGONA
Tehnologija za elektronski nadzor pogona (Intelligent Traction Control),
na voljo pri obeh karoserijskih različicah, je sistem pomoči pri vožnji, ki
pri slabši oprijemljivosti optimizira nastavitve sistema proti zdrsu prednjih
koles. S tem so zagotovljene boljše zmogljivosti pri speljevanju, zlasti na
zasneženih cestah, ter boljši pogon pri speljevanju iz ovinka.
VARNOST
Sistem proti blokiranju koles (ABS), elektronski razdelilnik zavorne sile,
pomoč pri zaviranju v sili, sistem za dinamični nadzor stabilnosti (ESP),
pomoč pri speljevanju v klanec (Hill Assist), programsko nastavljiv tempomat-omejevalnik hitrosti vozila, indikator spreminjanja prestavnega razmerja, sistem za nadzor mrtvega kota.
Kot velja za vsa vozila iz prodajnega programa, bosta tudi novi DS 4 in DS 4
CROSSBACK imela na voljo ponudbo DS Connect Box, ki zajema: paket
SOS in asistenca (samodejni klic v sili in pomoč na cesti z lokalizacijo
vozila), paket Monitoring (virtualna servisna knjižica in nasveti za eko
vožnjo), paket Mapping (lokalizacija vozila, informacije prek e-pošte v primeru prihoda ali odhoda iz geografskega območja) in paket Tracking (v primeru kraje se geografski položaj vozila samodejno posreduje varuhom reda
in miru).
UDOBJE
Vetrobransko steklo z velikim vidnim kotom nudi neprimerljivo vidljivost. Vetrobransko steklo s 45-stopinjskim vidnim kotom (pri odprtem
senčniku) ponuja opazovanje mimoidoče pokrajine in potnikom daje
edinstven občutek svetlobe. Voznik si lahko ta vidni kot hitro zmanjša,
tako da senčnik enostavno drsno premakne naprej.

BOLJ

OPAZNA

INDIVIDUALNA
PODOBA

BARVE KAROSERIJE

Bela Banquise (N)

Siva Artense (1) (K)

Siva Platinium (K)

Modra Encre (1) (B)

Črna Perla Nera (B)

Rdeča Rubi (1) (2) (B)

Oranžna Tourmaline (1) (3) (K)

Whisper (B)

Bela Nacré (B)

Za novega DS 4 in za DS 4 CROSSBACK je na voljo devet barv karoserije,
od tega štiri nove: modra Encre, siva Artense, rdeča Rubi (izključno za novega DS 4)
in oranžna Tourmaline (na voljo izključno za DS 4 CROSSBACK).

N: Navadna
K: Kovinska
B: Biserna

(1) Novost
(2) Na voljo izključno za novega DS 4
(3) Na voljo izključno za DS 4 CROSSBACK

Z novo dvobarvno opcijo boste lahko svojega novega DS 4
priredili svojim željam. Odslej so za streho na voljo štiri barve.

DVOBARVNE
KOMBINACIJE

Črna Perla Nera (B)

Modra Virtuel (K)

Whisper (B)

Oranžna Tourmaline (K)

K: Kovinska

B: Biserna

Individualizacija podobe je na voljo izključno za limuzino.

Ponudbo tvori devet vrst oblazinjenja sedežev, med katerimi so
nekatere na voljo v več barvah ali v dvobarvni kombinaciji.

Tkanini Lacina in Omni Reps

Kombinacija usnje / tkanina Dinamica Noir

Kombinacija usnje / tkanina Dinamica Habana

Zrnasto usnje črne barve

Napa usnje v dvobarvni kombinaciji črne
in rjave Habana

Napa usnje v dvobarvni kombinaciji črne
in modre Saphir

Napa usnje v dvobarvni kombinaciji črne
in bele barve

Polanilinsko usnje v rjavi Habana

Polanilinsko usnje Criollo

(na voljo v verziji Intégral)

(na voljo v verziji Intégral)

Vsa oprema, opisana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo vozil Novi DS 4 in DS 4 CROSSBACK. Vozila DS, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko razlikujejo glede na državo. Opisi serijske opreme in opreme za doplačilo posameznih izvedenk vozila so informativni. Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke
o opremljenosti obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil DS.

OBLAZINJENJE

PLATIŠČA
Za novega DS 4 in DS 4 CROSSBACK je na voljo pestra ponudba litih platišč,
od 16- do 19-palčnih, ki še bolj izpostavijo dinamičnost vozila.
Platišče 16’’
DARWIN

Platišče 17’’
CANBERRA svetleče črne barve (1) (2)

Platišče 18’’
BRISBANE svetleče črne barve (1) (2)

(1) Novost
(2) Na voljo izključno za DS 4 CROSSBACK

Platišče 18" BRISBANE svetleče črne barve

2/ Kromani pokrovi vzvratnih ogledal
17-palčna aluminijasta platišča HOBART

1
2

3

NEPOGREŠLJIVA

DODATNA OPREMA
Originalna dodatna oprema združuje tehnologijo in izkušnje ljudi, ki skrbijo
za ohranjanje prefinjene in izrazite linije vozila. Poleg svoje ekskluzivne ponudbe
smo pri DS Automobiles za vas izbrali še širok asortiment dodatne opreme najboljših
proizvajalcev. Vsi izdelki v ponudbi dodatne opreme, ki so jih testirali in potrdili naši
inženirji, izpolnjujejo najzahtevnejše standarde in merila zanesljivosti in trpežnosti, ki jih
od njih pričakuje DS Automobiles.
Dodatna oprema, ki bo izraz vaše osebnosti, bo hitro postala nepogrešljiva. Naš izbor:
- Izrazit stil s kromanimi pokrovi vzvratnih ogledal in 17-palčnimi aluminijastimi platišči HOBART
- Univerzalni nosilec pametnega telefona, da boste ves čas ostali povezani
- Prečni strešni prtljažni drogovi in prtljažnik za kolesa na strešnih prtljažnih drogovih, oboje enostavno
za montažo, ko si zaželite pustolovščin
- Prefinjena zaščita s preprogami iz velurja DS
Odkrijte celotno ponudbo v našem katalogu dodatne opreme ali na spletnem mestu driveDS.fr.
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1/ Jekleni prečni strešni prtljažni drogovi
Prtljažnik za kolesa na strešnih prtljažnih
drogovih
3/ Univerzalni nosilec za pametne telefone
4/ Komplet preprog iz velurja

Povprečna poraba goriva: 3,7–5,6 l/100 km, emisije
CO2: 97–130 g/km, emisijska stopnja EURO 6, specifične
emisije dušikovih oksidov 0,0158– 0,0576 (NOx). Pri
dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev

0,00002–0,00030 g/km, število trdnih delcev pa 0,01–
0,10×1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno

prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih
oksidov.

DS: 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 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.

• CHRONO SERVIS CITROËN
Brez naročanja, takojšen sprejem za vse hitre posege
na vašem vozilu: menjava tekočin, posegi na pnevmatikah, zavorah, izpušnem sistemu, vzmetenju, dodatni
opremi.
• CITROËN ASSISTANCE
V obdobju dveh let od nakupa novega Citroënovega
vozila ste upravičeni do brezplačne pomoči v primeru
okvare. Ugodnosti Citroën Assistance se nanašajo
izključno na nova vozila, prodana na področju
Slovenije, v času pogodbene garancije. Velja po
splošnih pogojih o storitvah Citroën Assistance,
opisanih v servisni in garancijski knjižici.
BREZPLAČEN KLIC
Tel.: 080 22 99
24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU.

• STORITVE CITROËN
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informacije pri
pooblaščenem prodajalcu Citroën in na www.citroen.si.

PRIJAZEN DO OKOLJA
Novi DS 4 in DS 4 CROSSBACK sta opremljena z motorji BlueHDi 120 S & S, BlueHDi 150 S & S ter BlueHDi 180 S & S, ki izpolnjujejo okoljevarstveni standard Euro 6 za dizelske motorje. Vsi motorji BlueHDi naše tržne znamke so opremljeni s sistemom za selektivno katalitično redukcijo (SCR):
– edina tehnologija, ki zmanjša emisije dušikovih oksidov (NOx) za več kot 90 %;
– hkrati zmanjša emisije CO2 (97 g/km pri motorju BlueHDi 120 S&S BVM6, 100 g/km pri motorju BlueHDi 150 S&S BVM6 in 113 g/km pri motorju BlueHDi 180 S&S EAT6).
Sistem SCR, ki je nameščen tik za filtrom trdnih delcev z aditivom, sproti pretvarja dušikove okside (NOx) v vodno paro in dušik (inertni plin) po kemijski reakciji z aditivom
AdBlue®. V 80 % primerov aditiva AdBlue® med dvema servisnima intervaloma ni potrebno dolivati (17-litrski rezervoar).

PREGLED PORABE IN EMISIJ CO2*
Motorji

Pnevmatike

Mestna
vožnja
(l/100 km)

Izvenmestna
vožnja
l/100 km)

Kombinirana
vožnja
(l/100 km)

Emisije CO2
(g/km)

NOVI DS 4
PureTech 130 S&S BVM6

16”
17”
18”

6,0
6,1
6,2

4,2
4,3
4,4

4,9
4,9
5,0

112
114
116

THP 165 S&S EAT6

17”
18”

7,0
7,1

4,7
4,8

5,5
5,6

128
130

THP 210 S&S BVM6

18” in 19”

7,6

5,0

5,9

138

120 S&S BVM6

16”
17”
18”

4,3
4,4
4,5

3,4
3,5
3,6

3,7
3,8
3,9

97
100
103

120 S&S EAT6

16”
17”
18”

4,4
4,5
4,8

3,5
3,6
3,8

3,8
3,9
4,1

99
102
108

150 S&S BVM6

17”
18” in 19”

4,4
4,4

3,5
3,6

3,9
3,9

100
103

180 S&S EAT6

17”
18” in 19”

5,2
5,3

3,8
3,9

4,3
4,4

113
115

* Vsi podatki v zvezi z motorji se lahko spremenijo. BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik – EAT6: 6-stopenjski samodejni menjalnik.
V razpredelnici so navedene homologirane vrednosti porabe goriva v skladu z evropskimi predpisi, ki veljajo za vse proizvajalce in vsa vozila, ki so v prodaji na evropskem trgu. Navedene vrednosti so izmerjene
pod strogimi testnimi pogoji (temperatura, masa, tehnični podatki preizkusne naprave z valji ...) in pri zelo umirjenem profilu vožnje. Dejanske prometne razmere, atmosferski pogoji, stanje obremenitve vozila, stil
vožnje, tlak v pnevmatikah, prisotnost strešnega prtljažnika (tudi brez prtljage), intenzivno delovanje klimatske naprave in/ali gretja ter splošno stanje vozila lahko seveda privedejo do odstopanj od homologiranih
vrednosti porabe goriva. Za dodatne nasvete o varčni vožnji in čim boljšem izkoristku svojega vozila obiščite spletno mesto www.citroen.si.

DS 4 CROSSBACK
PureTech 130 S&S BVM6

17”
18”

6,1
6,2

4,3
4,4

4,9
5,0

114
116

THP 165 S&S EAT6

17”
18”

7,0
7,1

4,7
4,8

5,5
5,6

128
130

120 S&S BVM6

17”
18”

4,4
4,5

3,5
3,6

3,8
3,9

100
103

120 S&S EAT6

17”
18”

4,5
4,8

3,6
3,8

3,9
4,1

102
108

17”

5,2

3,8

4,3

113

18” in 19”

5,3

3,9

4,4

115

180 S&S EAT6

CITROËN SLOVENIJA d.o.o.: Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana. Telefon: 01 / 20 04 200, faks: 01 / 20 04 229, www.citroen.si. Prospekt se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji.
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 določbe
Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih z dne 18. septembra 2000 in da so v proizvodih, ki jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali. Predstavljene barve karoserij in oblazinjenj so informativne
narave, ker tehnike tiskanja ne omogočajo zanesljive reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno predelali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije
CO2 in drugačno opremo. 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.
Oktober 2015 – Oblikovanje in izvedba: Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS) - Foto: Nicolas Bluche / Uli Heckmann / Lightfactory_Jérôme Lejeune / Laurent Nivalle

IZJEMEN

IZBOR VOZIL

ODLOČNO ZAČRTANE KREATIVNE SMERI
DS ponuja izjemen stil in vrhunsko prefinjenost, ki sta tako
kakovostno dodelana, da izpolnita tudi najvišja pričakovanja.

KORENINE ZNAMKE

DS

ZGODBA O STRASTI DO AVTOMOBILOV
Avtomobil DS 19 se je svetu prvič predstavil 6. oktobra 1955 pod stekleno kupolo dvorane Grand Palais v Parizu, kjer je takoj zbudil nepopisno zanimanje. V enem dnevu so
prodali 12.000 primerkov. Zaradi svojega stila in tehnoloških inovacij je DS 19 postal
legendaren avtomobil, o katerem se govori še dandanes. 60 let kasneje je napočil čas za
praznovanje obletnice legende DS in slavljenje izjemne dediščine avtomobilske znamke,
ki je vedno znala združevati izjemen dizajn in tehnologije, udobje in užitek v vožnji, plemenite materiale, prefinjenost in skrb za detajle.

d r i v e D S . c o m

