NOWY DS 4
&
DS 4 CROSSBACK

POŁĄCZENIE
WYRAFINOWANIA
I SIŁY
Mocne linie, wyrazisty charakter… Nowy DS 4 łączy elegancję ze sportowym zacięciem. Ten hatchback klasy premium
zapewnia niepowtarzalne wrażenia z jazdy, których źródłem jest najlepszy know-how we francuskim wydaniu, czyniący
z niego samochód wyjątkowy. Nowy DS 4 wymyka się wszelkim porównaniom.
Nowy ds 4 doskonale wpisuje się w filozofię Marki ds, w przypadku której luksus współgra z niepowtarzalnością.

AWANGARDOWY
DESIGN
UNIKALNY I ELEGANCKI STYL

Nowy DS 4
nadwozie dwukolorowe
Gris Platinium/Noir Perla Nera.

Nowy DS 4 zyskał bardziej dynamiczną sylwetkę dzięki niższemu zawieszeniu,
nadającemu sportowy, rasowy wygląd. Ozdobiony został nowymi symbolami
estetycznymi Marki DS, znanymi już z modelu DS 5: reflektorami DS LED
VISION i osłoną chłodnicy DS Wings. Jego ważnym atrybutem jest możliwość
personalizacji, nadania indywidualnego charakteru, szczególnie dzięki ofercie
dwukolorowego nadwozia.

WYRAZISTE
SPOJRZENIE

NOWY, CHARAKTERYSTYCZNY PRZÓD
Podobnie jak Nowy DS 5, również Nowy DS 4 szczyci się osłoną chłodnicy DS
Wings, której chromowany obrys przedłużony jest dwoma świetlnymi skrzydłami
wewnątrz reflektorów.
Nowy DS 4 przejął identyfikację świetlną Marki, zwaną DS LED VISION.
W jego reflektorach połączono technologię LED (trzy moduły LED
wyglądem przypominające diamenty) i ksenonową (moduł kierunkowy)
z nowymi, progresywnymi kierunkowskazami. Zapewniają one oświetlenie
najwyższej jakości.

Tapicerka ze skóry semi-anilinowej Tan Brown.

WYrAFINoWANe WNĘTrZe
Nowy DS 4 potwierdza swoją przynależność do Marki DS dopracowanymi detalami wnętrza, w pełni spójnymi z wyglądem nadwozia.
Wyrafinowanie, komfort i bogactwo detali – tu jest wszystko, aby
dostarczyć niezwykłych wrażeń z jazdy.

ZAAWANSOWANE
TECHNOLOGIE
Nowego DS 4 i DS 4 CROSSBACK wyposażono w kolorowy
dotykowy ekran 7", który umożliwia łatwy dostęp do wielu funkcji:
nawigacji GPS, radia i mediów (gniazdo USB i jack, odtwarzacz CD z funkcją Bluetooth…), internetu (poprzez Wi-Fi),
obsługi smartfona, regulacji funkcji związanych z prowadzeniem.
Umieszczony jest w zasięgu ręki, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, komfortu i współdziałania z innymi elementami deski rozdzielczej. Sterowanie z kierownicy zostało
uproszczone i jest dostępne bez odrywania od niej rąk. Tym
samym, kierownica ma dwa bloki przełączników: z lewej strony
znajduje się sterowanie regulatorem prędkości a z prawej radiem
i menu telefonu.

Marka DS wciąż wprowadza innowacje,
przenosząc zdobycze technologiczne do
codzienności.
System audio Arkamys poprawia jakość
dźwięku dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu do jego przetwarzania i możliwości personalizacji ustawień. Muzyka
i głos są lepiej rozprowadzane w całej kabinie, aby zapewnić komfort wszystkim
pasażerom.
System HiFi Denon w odpowiedzi na oczekiwania klientów pragnących bardziej
intensywnych doznań muzycznych, dodatkowo podnosi jakość dźwięku w kabinie.
Funkcja Mirror Screen pozwala bezpiecz-

nie korzystać z aplikacji smartfona (Sygic,
iCoyotte, miroamer…) na dotykowym
ekranie 7“ samochodu. Mirror Screen
opiera się na dwóch technologiach
łączności: MirrorLink® (Android)
i CarPlay™ (Apple).
Funkcja REST jest bardzo przydatna podczas krótkich postojów, gdyż zapewnia
pasażerom wentylację przez kilka minut po
wyłączeniu silnika.
Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie
(ADML) pozwala otwierać, zamykać i uruchamiać samochód bez wyjmowania elektronicznego kluczyka z kieszeni. Zwykłe
naciśnięcie przycisku Start włącza silnik.

WYRAFINOWANIE

I

DBAŁOŚĆ
O DETALE
Z WYKORZYSTANIEM KNOW-HOW MARKI
Zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz szczególnie starannie dopracowano detale wykończenia Nowego DS 4.
Zastosowane w Nowym DS 4 szlachetne materiały wpisują się w filozofię Marki DS w zakresie tworzenia unikalnego
stylu i staranności wykończenia. Oferta skórzanych tapicerek jest tego najlepszym wyrazem. Wykonywane są one
z wysokogatunkowego surowca, niezwykle trwałego i sprężystego, ale też posiadającego najważniejszy walor:
szlachetność. Do ich produkcji stosuje się najszlachetniejszą warstwę skóry – skórę licowa.

AVANT-GARDE

Skóra semi-anilinowa to jeden z najszlachetniejszych gatunków skór, spośród używanych
w przemyśle motoryzacyjnym. Jej cechą charakterystyczną są otwarte pory, przez co ujawnia
się naturalna faktura materiału. Wykończone nią fotele Nowego DS 4 przypominają ogniwa
bransolety zegarka, z górną częścią oparcia ozdobioną monogramem DS. Wszystkie te
rodzaje skór łączą odporność na uszkodzenia z niezwykłą miękkością. Z czasem nabierają
jeszcze większego uroku.
Aby potwierdzić status Nowego DS 4 jako modelu premium, wyposażono go w fotele przednie z funkcją masażu. Technologia ta zapewnia masaż odcinka lędźwiowego, a więc komfort
i przyjemność na najwyższym poziomie. Wrażenia z jazdy przybierają nowy wymiar.

CHARAKTER

SZYKOWNY
OBIEŻYŚWIAT
DS 4 CroSSBACK
Sylwetka DS 4 CroSSBACK wskazuje na zamiłowanie jego kierowcy do intensywnego stylu życia.
Zapowiada silne przeżycia i gotowość odkrywania nieznanego.

UCIECZKA

WYJĄTKOWE

DOZNANIA
Uniwersalny dzięki swojej koncepcji i designowi, DS 4 CROSSBACK stworzony
został dla szukających przygód w mieście i poza nim. Swój charakter obieżyświata potwierdza mocnymi elementami stylistycznymi: nakładkami na nadkola,
czarnym spojlerem, oryginalnymi relingami dachowymi oraz podwoziem
podwyższonym o 30 mm w stosunku do wersji podstawowej.
Z elementami nadwozia typowymi dla samochodów terenowych oraz
wysoką pozycją kierowcy stanowi ciekawą alternatywę dla klasycznych
hatchbacków.

Stanowisko prowadzenia DS 4
CroSSBACK zachęca do ucieczki
w nieznane: wysoka pozycja fotela
kierowcy dzięki podwyższonemu
zawieszeniu w połączeniu
z panoramiczną przednią szybą
zapewniają doskonałą widoczność.

Tapicerka ze skóry połączonej z tkaniną.

CorAZ BArDZIeJ
WYDAJNe SILNIKI
Nowy DS 4 wyposażony jest w silniki Diesla najnowszej generacji BlueHDi. W ich
przypadku bardzo dobrym osiągom towarzyszy znaczne ograniczenie zużycia paliwa
i emisji Co2. rezultat ten jest wynikiem prac przeprowadzonych w samym silniku
(poprawa wydajności, zastosowanie powłok typu Diamond Like Carbon, redukcji tarcia
i innych) oraz nowatorskiej i wydajnej konstrukcji układu wydechowego. Przykładowo,
2.0 BlueHDi 150 S&S z 6-przełożeniową manualną skrzynią biegów wykazuje o 20%
mniejszą emisję Co2 niż silnik 2.0 HDi 135. rezultat: 3,9 l/100 km paliwa zużytego
w cyklu mieszanym i emisja Co2 100 g/km.
Silniki benzynowe dostarczą silnych wrażeń! Jednostka 1.6 THP 210 S&S
z 6-przełożeniową manualną skrzynią biegów, będzie źródłem prawdziwej
przyjemności z jazdy, podkreślając w ten sposób sportowy charakter samochodu.
Dzięki zużyciu paliwa w cyklu mieszanym wynoszącym 5,9 l/100 km i emisji Co2
na poziomie 138 g/km, Nowy DS 4 1.6 THP 210 S&S z 6-przełożeniową
manualną skrzynią biegów wyróżnia się w swoim segmencie samochodów.
Jednocześnie zużywa o 7% paliwa mniej i emituje 6% mniej Co2 niż silnik 2.0 THP
200. Funkcja Stop&Start dodatkowo uprzyjemnia jazdę: po zatrzymaniu w samochodzie panuje cisza, a rozruch jest bardzo szybki.

WSPOMAGANIE PROWADZENIA
Poza nowymi usługami z zakresu łączności (Mirror Screen), najnowsze
technologie znalazły zastosowanie w innych rozwiązaniach proponowanych do Nowego DS 4 i DS 4 CROSSBACK. Kamera cofania, bezkluczykowy dostęp i uruchamianie (ADML), system kontroli martwego
pola, czy alarm niezamierzonego przekroczenia linii to nowoczesne
funkcje zwiększające komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo.
Warto też zwrócić uwagę na ksenonowe, kierunkowe reflektory, nawiązujące do obrotowych świateł Citroëna DS oraz światła przeciwmgłowe
z diodami LED i funkcją doświetlania zakrętów.

KOMFORT

DYNAMICZNY

INTELIGENTNY SYSTEM KONTROLI TRAKCJI
Dostępny dla obu wersji nadwozia, Inteligentny System Kontroli Trakcji
jest systemem wspomagającym prowadzenie, który przy słabej
przyczepności zapobiega poślizgowi przednich kół. Pomaga to przy ruszaniu, zwłaszcza na zaśnieżonych drogach, oraz przy wychodzeniu
z zakrętów.
BEZPIECZEŃSTWO
ABS, EBD (elektroniczny rozdzielacz siły hamowania), BAS (system wspomagania nagłego hamowania), ESP (elektroniczny program stabilizacji), Hill
Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu), programowany regulator
i ogranicznik prędkości, ICR (wskaźnik zmiany przełożenia), SAM (system
kontroli martwego pola).
Nowy DS 4 i DS 4 CROSSBACK proponowane są z dostępnymi w samochodzie usługami Połączenie Alarmowe i Połączenie Assistance z Lokalizacją (DS
Connect Box). W razie wypadku lub awarii zapewniają one identyfikację
i lokalizację samochodu oraz szybką pomoc służb ratowniczych. Dwie
pozostałe usługi: Wirtualna Książka Serwisowa i EcoDriving dostępne są na
stronie internetowej.
KOMFORT
Panoramiczna przednia szyba zapewnia nadzwyczajną widoczność.
Rozszerza pole widzenia o 45° do góry (przy zwiniętej rolecie),
zapewniając możliwość swobodnego podziwiania mijanych krajobrazów
oraz doświetlenie wnętrza, z którego korzystają wszyscy pasażerowie.
Kierowca ma jednak możliwość ograniczenia pola widzenia poprzez
zasunięcie rolety.

WIęcEj

WYRAFINOWANIA

DziĘKi

PERSONALIZACjI

KOLORY NADWOZIA

Blanc Banquise

Gris Artense (M)

Gris Platinium (M)

Noir Perla Nera (M)

Rouge Rubi (M)

Nowy DS 4 i DS 4 CROSSBACK proponowane są w 9 kolorach karoserii, w tym
w 4 nowych: Bleu Encre, Gris Artense, Rouge Rubi i Orange Tourmaline.

Bleu Encre (M)

Orange Tourmaline (M)

M : Metalizowany
P : Perłowy

Whisper (M)

Blanc Nacré (P)

Opcja nadwozia dwukolorowego pozwoli spersonalizować Nowego DS 4 zgodnie
z własnymi upodobaniami. Dostępne są 4 kolory dachu.

NADWOZIA
DWUKOLOROWE

Noir Perla Nera (M)

Bleu Virtuel (M)

Whisper (M)

Orange Tourmaline (M)

M: Metalizowany
Personalizacja dachu możliwa tylko w przypadku Nowego DS 4.

Oferta obejmuje 9 propozycji tapicerek, jedno- lub dwukolorowych.

Tapicerka materiałowa LACINA
Basalt Black

Tapicerka skórzano-materiałowa DINAMICA
Basalt Black

Tapicerka skórzano-materiałowa DINAMICA
Tan Brown

Tapicerka skórzana CLAUDIA
Basalt Black

Tapicerka skórzana CLAUDIA
dwukolorowa Basalt Black / Tan Brown

Tapicerka skórzana CLAUDIA
dwukolorowa Basalt Black / Sapphire Blue

Tapicerka skórzana CLAUDIA
dwukolorowa Basalt Black / Diamond White

Tapicerka semi-anilinowa Tan Brown

Tapicerka semi-anilinowa Criollo Brown

(fotele przednie z monogramem DS)

(fotele przednie z monogramem DS)

Samochody DS, które sprzedawane są w Unii Europejskiej, mogą różnić się wersjami wyposażenia oferowanego w poszczególnych krajach. Zaprezentowane i opisane w katalogu elementy wyposażenia występują w zależności od poziomu wyposażenia lub jako opcja. Szczegółowe informacje uzyskać można w salonach sprzedaży oraz na stronie www.citroen.pl.

TAPICERKI

FELGI
Aby podkreślić dynamiczny charakter samochodu, do Nowego DS 4 i DS 4 CROSSBACK
oferowane są obręcze aluminiowe o średnicy od 16’’ do 19’’.

Obręcz aluminiowa18’’ BRISBANE
czarna błyszcząca.

Obręcz aluminiowa 16’’
DARWIN

Obręcz aluminiowa 17’’
CANBERRA diamentowana

Obręcz aluminiowa 17’’
CANBERRA czarna błyszcząca

Obręcz aluminiowa 18’’
BRISBANE diamentowana

Obręcz aluminiowa 18’’
BRISBANE czarna błyszcząca

Obręcz aluminiowa 19’’
CAIRNS szara matowa

2/ Chromowane nakładki na lusterka zewnętrzne
i obręcze aluminiowe 17’’ HOBART

1
2

3

NIEZBĘDNE

AKCESORIA
Oryginalne akcesoria przeznaczone do modelu DS 4 łączą nowoczesne technologie i profesjonalizm osób tworzących stylistykę Marki DS. Jako uzupełnienie
gamy proponujemy produkty pochodzące od najlepszych i uznanych w branży motoryzacyjnej producentów wyposażenia samochodowego. Wszystkie akcesoria, przetestowane i zatwierdzone przez inżynierów Marki DS, spełniają najsurowsze kryteria trwałości
i niezawodności.
Aby nadać DS 4 indywidualny charakter, warto wyposażyć go w:
- Chromowane nakładki na lusterka zewnętrzne i obręcze aluminiowe 17’’ HOBART
- Wspornik uniwersalny smartfona
- Belki dachowe poprzeczne z montowanym na nich uchwytem na rower
- Dywaniki welurowe z logo DS
Zapoznaj się z całą ofertą akcesoriów dostępną w punktach sprzedaży.

4

1/ Belki dachowe poprzeczne z montowanym
na nich uchwytem na rower
3/ Wspornik uniwersalny smartfona
4/ Dywaniki welurowe z logo DS

USŁUGA DS CONNECT BOX

DS Connect Box to oferta innowacyjnych usług, w tym Połączenie Alarmowe z Lokalizacją i Połączenie Assistance z Lokalizacją. Usługi te gwarantują identyfikację i lokalizację
samochodu oraz szybkie uzyskanie pomocy. Dwie pozostałe usługi – Wirtualna Książka Serwisowa oraz EcoDriving – dostępne są poprzez strefę osobistą MyDS w Internecie.

FREEDRIVE PLUS
Wyjątkowa oferta dla wyjątkowego samochodu! FreeDrive
Plus to usługa proponowana właścicielom DS 4,
zapewniająca bezstresowe użytkowanie pojazdu. Przez
cały okres obowiązywania kontraktu FreeDrive Plus, DS 4
podlega pełnej gwarancji (jak w pierwszym dniu użytkowania)
i korzysta z pełnej opieki: wadliwe części są wymieniane na
nowe lub naprawiane, włącznie z robocizną. Wszystkie
operacje związane z przeglądami okresowymi i utrzymaniem

DS 4 (zużyte części, robocizna, oleje oraz mycie samochodu
na zewnątrz i wewnątrz) objęte są kontraktem FreeDrive Plus,
a właściciel samochodu nie ponosi żadnych dodatkowych
kosztów. Korzysta również z rozszerzonej usługi Assistance,
która w przypadku awarii mechanicznej, wyładowania
akumulatora, utraty kluczyków, zatankowania złego paliwa
lub przebicia opony, gwarantuje holowanie samochodu
przez CITROËN Assistance do najbliższego ASO CITROËN,

przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w Polsce
i całej Europie. W razie potrzeby, udostępnione zostają
wszelkie rozwiązania, które umożliwią kontynuowanie
podróży, w zależności od okoliczności: samochód zastępczy,
zakwaterowanie, bilet kolejowy lub na samolot. Klient ma
możliwość wyboru czasu trwania umowy (maksymalnie do
7 lat) i przebiegu (od 20 tys. do 200 tys. km), optymalnie
dostosowanych do sposobu użytkowania i potrzeb.

• KONTRAKT FREEDRIVE PLUS
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając
gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku
usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych
i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie
z książką serwisową i gwarancyjną.
3. Bezpłatna wymiana części eksploatacyjnych, czyli
części zamiennych i płynów podlegających zużyciu
eksploatacyjnemu wraz z kosztem tych produktów.
4. Samochód zastępczy na czas, kiedy samochód
pozostaje w serwisie na przegląd przewidziany w planie
przeglądów.
5. Mycie kompletne wewnątrz i na zewnątrz
samochodu po przeglądzie.
6. Program pomocy drogowej Citroën Assistance
Rozszerzony.

• GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA
Swym zakresem obejmuje bezpłatne naprawy
samochodu w przypadku jego usterek mechanicznych,
elektrycznych, elektronicznych oraz hydraulicznych.
Dodatkowo umożliwia skorzystanie z Programu pomocy
drogowej Citroën Assistance.

DS: SERWIS
DODATKOWE KONTRAKTY
Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami
kontraktów w sieci sprzedaży DS.
• KONTRAKT ESSENTIALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając
gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku
usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych
i hydraulicznych.
2. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.
• KONTRAKT REALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając
gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku
usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych
i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie
z książką serwisową i gwarancyjną.
3. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

• GWARANCJA ANTYPERFORACYJNA
12 lat dla samochodów osobowych
5 lat dla samochodów dostawczych
• GWARANCJA NA LAKIER
3 lata dla samochodów osobowych
2 lata dla samochodów dostawczych

W POSZANOWANIU ŚRODOWISKA
Nowego DS 4 i DS 4 CROSSBACK wyposażono w silniki BlueHDi 120 S&S, BlueHDi 150 S&S i BlueHDi 180 S&S, spełniające normę emisji spalin
Euro 6. Wszystkie silniki BlueHDi wyposażone są w katalizator SCR (Selective Catalytic Reduction):
– oparty o technologię najskuteczniej ograniczającą emisję tlenków azotu (aż o 90 %),
– redukujący emisję dwutlenku węgla (do 97 g CO2/km w przypadku BlueHDi 120 S&S).
Katalizator SCR, uzupełniający działanie filtru FAP, przyspiesza niszczenie szkodliwych cząstek gazów wydechowych. Po wejściu w reakcję chemiczną z dodatkiem AdBlue® tlenki
azotu przekształcane są w parę wodną i azot. Zbiornik AdBlue® (17 litrów) w 80% przypadków nie wymaga uzupełniania poziomu pomiędzy przeglądami.

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2*
Silniki

Opony

Cykl miejski
(l/100 km)

Cykl pozamiejski
l/100 km)

Cykl mieszany
(l/100 km)

Emisja CO2
(g/km)

NOWY DS 4
PureTech 130 S&S

16”

6,3

4,4

5,1

119

THP 165 S&S EAT6

16”

7,0

4,7

5,5

128

THP 210 S&S

17”

7,6

5,0

5,9

138

120 S&S

16”

4,3

3,4

3,7

97

120 S&S EAT6

16”

4,4

3,5

3,8

99

150 S&S

16”

4,4

3,5

3,9

100

180 S&S EAT6

17”

5,2

3,8

4,3

113

DS 4 CROSSBACK
PureTech 130 S&S

16”

6,1

4,3

4,9

114

THP 165 S&S EAT6

16”

7,0

4,7

5,5

128

120 S&S

16”

4,4

3,5

3,8

100

120 S&S EAT6

16”

4,5

3,6

3,9

102

180 S&S EAT6

17”

5,2

3,8

4,3
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* Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie.
Podane wartości zużycia paliwa pochodzą z homologacji samochodów, które są zgodne z normami obowiązującymi konstruktorów samochodów i dotyczącymi wszystkich samochodów sprzedawanych w Europie.
Wartości te uzyskane zostały w ściśle określonych warunkach (temperatura, ciężar, parametry hamowni itp.) i przy spokojnej jeździe. Realne natężenie ruchu na drodze, warunki atmosferyczne, obciążenie samochodu, styl jazdy, ciśnienie w oponach, obecność bagażnika (nawet bez ładunku), intensywność użytkowania klimatyzacji lub ogrzewania, stan samochodu, mogą spowodować uzyskanie odmiennych wartości
zużycia paliwa.

ABY POZNAĆ GAMĘ DS

wejdź na stronę internetową citroen.pl lub driveDS.pl

AUTOMOBILES CITROËN: Spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 159 000 000 euro, z siedzibą pod adresem: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17, numer wpisu do Rejestru Handlowego: RCS Paris
642 050 199. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej. Dane na temat modeli i ich parametrów odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie
wydania katalogu i nie mogą być traktowane jako postanowienia umowne. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów przedstawionych modeli, bez obowiązku
aktualizacji niniejszego katalogu. Samochody Citroën podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów
ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami
o odpadach. Marka Citroën zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Przedstawione kolory nadwozia,
tapicerek i innych elementów samochodu są przybliżone, gdyż techniki druku nie pozwalają na wierną reprodukcję barw. Jeżeli pomimo starań zapewnionych w czasie przygotowania katalogu stwierdzą
Państwo, że zawiera on jakikolwiek błąd prosimy o kontakt. Wszelkie informacje są udzielane przez dział obsługi klienta Citroëna pod numerem telefonu + 48 (22) 458 46 85 oraz są dostępne pod
adresem internetowym: www.citroen.pl. Informacje na temat serwisu są udzielane przez salony sprzedaży sieci w Polsce. Citroën Assistance: 800 12 07 07 (połączenie bezpłatne na terenie całego kraju,
tylko dla telefonów stacjonarnych) lub + 48 664 12 07 07 (połączenie dla telefonów komórkowych i stacjonarnych, płatne zgodnie z cennikiem operatora).
Styczeń 2016 – Wydrukowano w UE 02/2016

– Projekt i realizacja: Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS) – Zdjęcia: Nicolas Bluche / Uli Heckmann / Lightfactory_Jérôme Lejeune / Laurent Nivalle

wyjątKOwa

mARKA

reALIZACJA śMIAłeJ WIZJI TWÓrCZeJ
Samochody DS charakteryzuje niepowtarzalny, wyrafinowany
styl połączony z wysoką jakością wykończenia, która spełnia
najbardziej wygórowane oczekiwania.

POCZĄTKI

DS

HISTORIA SAMOCHODOWEJ PASJI
Premiera DS 19 miała miejsce 6 października 1955 roku, pod szklaną kopułą paryskiego
Grand Palais. Samochód wzbudził sensację. Już pierwszego dnia sprzedano 12 tys. sztuk.
Przełomowy design i technologiczne rozwiązania sprawiły, że DS 19 stał się samochodem
kultowym i do dziś jest obiektem zainteresowania. Sześćdziesiąt lat później świętujemy rocznicę
premiery historycznego modelu DS w podziwie dla wyjątkowego dziedzictwa Marki. Każdy jej
model to połączenie niepowtarzalnego designu i nowatorskich technologii, komfortowej jazdy
i przyjemności prowadzenia, szlachetnych materiałów, wyrafinowania i dbałości o detale.
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