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DS 4 IDEALNIE ODZWIERCIEDLA FILOZOFIĘ MARKI DS. STYLOWY I WYRAFINOWANY, 
WYWOŁUJE NIEZWYKŁE DOZNANIA ESTETYCZNE. JEGO SPORTOWE ASPIRACJE 
I BUNTOWNICZY CHARAKTER UJAWNIAJĄ SIĘ W DYNAMICZNEJ SYLWETCE 
ORAZ W ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZANIACH TECHNOLOGICZNYCH. TEN 
SAMOCHÓD TO DZIEŁO FRANCUSKIEGO KNOW-HOW W NAJLEPSZYM WYDANIU. 
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DS
WITAJ
W ŚWIECIE

Innowacje, wiedza techniczna oraz
wyra�nowanie – tymi słowami można
okreslić swiat DS. Każdy model tej
Marki został stworzony, aby pobudzać
zmysły i umozliwić doświadczanie
szczególnego połaczenia luksusu
z niepowtarzalnością. Dla podkreślenia
wyjątkowości samochodów DS powstała
sieć salonów DS STORE oraz
ekspozycje DS WORLD w Szanghaju
i Paryżu – przestrzeń prezentacji
i sprzedaży z fascynującą historią Marki
DS w tle.
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W PAŹDZIERNIKU 1955 ROKU, NA SALONIE

SAMOCHODOWYM W GRAND PALAIS W PARYŻU

ZAPREZENTOWANO MODEL CITROËN DS.

JEGO PRZEŁOMOWY DESIGN I ZASTOSOWANE

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE WSTRZĄSNĘŁY

ÓWCZESNYM ŚWIATEM MOTORYZACJI.

WSPÓŁCZESNA MARKA DS,NAWIĄZUJĄCA DO TEGO

KULTOWEGO MODELU, JEST URZECZYWISTNIENIEM

DUCHA POSTĘPU, ZAMIŁOWANIA DO INNOWACJI

I FRANCUSKIEGO KUNSZTU.

HISTORIA
NAZNACZONA

MOTORYZACYJNĄ
PASJĄ
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DS
WYJĄTKOWA
MARKA
Samochody DS, owoc realizacji niezwykle śmiałej wizji twórczej, wytyczają
nową drogę motoryzacji. Charakteryzuje je niepowtarzalny i wyra�nowany 
styl połączony z wysoką jakością wykończenia, spełniającą najbardziej 
wygórowane oczekiwania. Stanowią też doskonałą syntezę wygody i dynamiki. 
Modele DS 3, DS 3 CABRIO, DS 4 i DS 5 zapewniają bowiem ponadprzeciętną 
wygodę i wyjątkowe wrażenia z jazdy.

Edycje limitowane 1955

08 09
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TECHNOLOGIE 
SENSORYCZNE  
I EKOLOGICZNE
Marka DS to zaawansowane technologie. Modele 
DS 3 i DS 3 Cabrio mają tylne światła LED* 
 z efektem 3D, a DS 4 zapewniającą doskonałą 
widoczność panoramiczną przednią szybę. 
Rozwiązania technologiczne zastosowane 
w samochodach Marki służą jednak nie tylko 
użytkownikowi, ale też środowisku. DS 4 i Nowy DS 
5 oferowane są z silnikami diesel najnowszej 
generacji – BlueHDi – wyposażonymi w moduł SCR 

(Selective Catalytic Reduction) ograniczający emisję 
tlenków azotu aż o 90%, a dwutlenku węgla o 40%. 
Nowy DS 5 to pierwszy model Marki, w którym 
zastosowano technologię Hybrid4. Z kolei silniki 
benzynowe, zamontowane w DS 3 i DS 4, należą 
do nowej rodziny PureTech.

* Dioda elektroluminescencyjna.

10 11
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MOCNA, JAKBY WYRZEŹBIONA SYLWETKA
DS 4 NIE MA SOBIE RÓWNYCH.

Wyraziste linie, dynamiczna sylwetka – DS 4 harmonijnie
łączy sportowego ducha z niezwykłą elegancją. 
Ten nietuzinkowy samochód zapewnia niezwykłą przyjemność
prowadzenia. Kryje też wyra�nowane wnętrze, zaprojektowane
zgodnie z najlepszymi francuskimi wzorcami i tradycją tworzenia 
unikalnych pojazdów.

DS 4
SAMOCHÓD
Z CHARAKTEREM

CHCESZ
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

12 13



SYG_0263_0335_fr_Dossier-1502104-DS4-1505- page 14 SYG_0263_0335_fr_Dossier-1502104-DS4-1505- page 15

14 15



�������������������������������
���
��������
 ����

�������������������������������
���
��������
 ���ó

DS 4 – WYJĄTKOWY S AMOCHÓD, BEZ WĄTPIENIA
AWANGARDOWY.

�

jPAKIET FAUBOURG ADDICT

�����

j

DS 4 sprytnie łączy zalety 
coupé i sedana. Zapewnia 
niezrównane wrażenia 
z jazdy, między innymi za 
sprawą podwyższonego 
nadwozia oraz szerokiej, 
panoramicznej przedniej 
szyby. Dynamika 
i wszechstronność to 
w przypadku tego modelu 
słowa-klucze. Na trzy tylne, 
pełnowymiarowe miejsca 

zapraszają prawie niewidoczne 
drzwi. Bagażnik jest bardzo 
obszerny, a w całym wnętrzu 
rozmieszczone są liczne 
schowki. 
Ten starannie wykończony, 
pewnie trzymający się drogi 
samochód zaprasza do 
podróży w nieznane.

RÓWNOWAGA
DOSKONAŁA

16 17

Pakiet Faubourg Addict umożliwia personalizację DS 4 i dodanie mu
subtelnej elegancji. Ten rodzaj wykończenia dowodzi mistrzostwa jego twórców,
specjalistów rzemiosła artystycznego. Dach i lusterka zewnętrzne ozdobione są

grawerowanym laserowo dekoracyjnym motywem DS. Zaokrąglone płaszczyzny
nadwozia w kolorze Whisper mienią się subtelnymi fioletowymi akcentami.

DS 4 z pakietem Faubourg Addict nawiązuje do samochodu koncepcyjnego
Numéro 9. Pakiet Faubourg Addict jest niedostępny w gamie polskiej.



TECHNOLOGIE
SŁUŻĄCE
SAMOPOCZUCIU
PERFEKCJA DS 4 PRZEJAWIA SIĘ W HARMONIJNYM DESIGNIE WNETRZA
ŁACZACYM WYRAFINOWANIE M ATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH
Z NOWOCZESNOSCIA URZADZEN UŁATWIAJACYCH OBSŁUGE SAMOCHODU.

Dzięki funkcji bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
(ADML) samochód „rozpoznaje” zbliżającego się do niego
kierowcę. Wsunięcie dłoni za klamkę otwiera drzwi. Aby
ruszyć z miejsca, wystarczy nacisnąć przycisk „Start”.

Nowy dotykowy ekran 7” wysokiej rozdzielczości przy
wykorzystaniu funkcji Jukebox, gniazda USB lub łącza
Bluetooth* pozwala odczytywać pliki, i pobierać dane
zapisane na przykład w chmurze. Służy też do korzystania
z funkcji głośnomówiącej telefonu. Najnowszy system
nawigacji wyświetla mapy Europy zawierające informacje
dotyczące aktualnego nateżenia ruchu.

* Wymaga kompatybilnego telefonu komórkowego.

18 19
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WYRAFINOWANE
DETALE
Fotel kierowcy jest wygodny i świetnie
wypro�lowany. Obramowane chromem
zegary odcinają się kolorystycznie od
stonowanej, przyjemnej w dotyku deski
rozdzielczej. Wnętrze DS 4 jest dobrze
doświetlone dzięki panoramicznej przedniej
szybie, która zapewnia doskonałą
widoczność i poszerza kąt widzenia do
góry. Zarówno kierowca, jak i pasażer
mają do dyspozycji oddzielne sztywne
zasłonki przeciwsłoneczne, pozwalające
na indywidualną regulację dopływu
światła. W połączeniu z podwyższonym
nadwoziem stwarza to optymalne warunki
dla dynamicznej, ale bezpiecznej jazdy.

Dopracowana w każdym szczególe kabina
współgra z dynamicznym i luksusowym
charakterem samochodu. Zegary,
wywietrzniki, dźwignia zmiany biegów
oraz niektóre przełączniki na konsoli
centralnej mają chromowane wykończenie.
Wykwintności wnetrzu dodają
także skórzane obicia paneli drzwi,
aluminiowe nakładki pedałów i punktowe
oświetlenie.

jNaturalna skóra, zegary w chromowanych
obwódkach, panoramiczna przednia
szyba oraz ergonomiczna deska rozdzielcza
tworzą przyjazne i eleganckie wnętrze
DS 4.

k Fotele typu Club są świetnie wyprofilowane
i umożliwiają optymalną pozycję
prowadzenia.

l Aluminiowe osłony progowe z logo DS
to praktyczny, dodający elegancji detal.

20 21



�������������������������������
���
��������
 ����

�������������������������������
���
��������
 ����

Zastosowane w DS 4 szlachetne materiały
wpisują się w tradycję Marki w zakresie
tworzenia unikalnego stylu i staranności
wykończenia. Oferta skórzanych tapicerek
jest tego najlepszym wyrazem. Wykony-
wane są one z wysokogatunkowego
surowca, niezwykle trwałego i spreżyste-
go, ale też mającego najważniejszy
walor: szlachetność. Do ich produkcji
stosuje sie najszlachetniejszą warstwę
skóry – skórę licową. Jest ona tak 
wyprawiana, aby ujednolicić jej powierzch-
nię i uczynic ją gładką. W przypadku 
tapicerki Nappa również wykorzystuje się 
skórę licową, jednak pozostawiając jej 
niejednolitość. Zapewnia to naturalny 
wygląd, pomimo pokrycia koloryzującą
farbą. Skóra semi-anilinowa to jeden
z najszlachetniejszych gatunków skór,
spośród używanych w przemyśle 
motoryzacyjnym. Jej cechą charaktery-
styczną jest porowatość, podkreślająca 
naturalną fakturę materiału. Wykończone 
nią fotele DS 4 przypominają ogniwa 
bransolety zegarka, z górną czescią 
oparcia ozdobioną monogramem DS. 
Wszystkie te rodzaje skór łączą odporność 
na uszkodzenia z niezwykłą miekkością. 
Z czasem nabierają jeszcze większego 
uroku.

22 23
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DS 4
ZGODNY
Z TWOIM
GUSTEM
Poza wieloma możliwościami wykończenia wnętrza, również
wygląd nadwozia samochodu można dopasować do swojego
gustu. Dach samochodu i spoiler tylny w kolorze Noir Perla
Nera, Whisper, Bleu Virtuel czy Orange Tourmaline pozwalają
uatrakcyjnić wygląd DS 4 i zachować przy tym jeden z jego
atutów: elegancję.*

* Niedostepne w Polsce.
(M): metalizowany, (P): perłowy

Whisper (P)

Noir Perla Nera (P) Noir Perla Nera (P)

Orange Tourmaline (P)

24 25
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ODPOWIEDZIALNE

TECHNOLOGICZNE
DYNAMICZNE SILNIKI MARKI DS SĄ UDANĄ ODPOWIEDZIĄ
NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA Z DZIEDZINY EKOLOGII.

DS 4 oferowany jest z silnikami benzynowymi i Diesla. Wszystkie to
jednostki napędowe o dużej mocy, wzbogacone o najnowsze
technologie, zaprojektowane z troską o środowisko naturalne i dające
dużą przyjemność jazdy. Proponowane silniki Diesla oparte są na
proekologicznej technologii BlueHDi. Do wyboru są dwie jednostki ze
skrzyniami 6-przełożeniowymi manualnymi: 1.6 BlueHDi 120 S&S oraz
mocniejsza 2.0 BlueHDi 150 S&S, a także jednostka ze skrzynią
6-przełożeniową automatyczną: 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6.
Współpracujacy z tymi silnikami system Stop & Start ma liczne atuty.
Zapewnia ciszę, szybkość oraz podtrzymanie podstawowych funkcji
związanych z komfortem (jak np. klimatyzacja, radio) i wspomaganiem
prowadzenia (jak np. układ kierowniczy, ESP) w czasie, gdy silnik jest
w stanie czuwania.

26 27
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SILNIKI
MOCNE
I DYNAMICZNE
Sposród silników benzynowych dostępne są
dwa, zgodne z normą Euro 6: 1.2 PureTech
130 S&S o bardzo niskiej emisji CO2 (116
g/km) oraz 1.6 THP 165 S&S EAT6
o wysokim momencie obrotowym już przy
najniższych obrotach.
W DS 4 wykorzystano całą wiedzę i doświad-
czenie Marki dotyczące zawieszenia.
Dynamiczne i jednocześnie dające poczucie
bezpieczeństwa właściwości jezdne oraz
wyjątkowe wyczucie drogi zapewniają 

niepowtarzalne wrażenia z jazdy. Tę doskonałą 
równowagę osiągnięto dzięki zastosowaniu 
sprawdzonych rozwiazań: zawieszenia 
przedniego typu pseudo MacPherson 
i zawieszenia tylnego z odkształcalną belką.
W rezultacie zachowanie DS 4 na drodze
cechuje wyjątkowa zwrotność i stabilność.

28 29
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SPOKÓJ I PRZYJEMNOŚĆ IDĄ W PARZE.
DLATEGO DS 4 WYPOSAŻONO W LICZNE 
TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE PROWADZENIE
I ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO.

kWspomaganie ruszania pod górę
jest standardowym wyposażeniem
DS 4. Unieruchamia samochód na czas
niezbędny na zdjęcie nogi z pedału
hamulca i przeniesienie na pedał gazu.
Działa na wzniesieniach o nachyleniu
przekraczającym 3%.

l Inteligentny System
Kontroli Trakcji
znacząco poprawia trakcję w czasie
pogarszających się warunków 
meteorologicznych. Inteligentny System 
Kontroli Trakcji jest skuteczniejszy od 
tradycyjnych technologii. Wspomaga 
kierowcę, działając autonomicznie, co ma
szczególne znaczenie na zasnieżonych
lub oblodzonych nawierzchniach.

m Wspomaganie parkowania
(czujniki przód + tył)

ułatwia kierowcy manewry, dzięki czemu
może on bezkolizyjnie zaparkować.

n Filtr cząstek stałych (FAP)
to rozwiazanie technologiczne służące

ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.
Umożliwia niemal definitywne usunięcie
nawet najdrobniejszych cząstek stałych,

będąc pod tym względem najskuteczniej-
szym systemem na rynku. Pozwala

wyeliminować do 99,9% każdego rodzaju 
cząstek stałych.

WYPOSAŻENIE
WSPOMAGAJĄCE
PROWADZENIE

Bezpieczeństwo kierowcy
i pasażerów jest dla Marki DS
priorytetem. DS 4 ma więc
Inteligentny System Kontroli
Trakcji pozwalający zachować
przyczepność kół, nawet na
śliskiej nawierzchni. System
AFIL wykrywa niezamierzone
przekroczenie linii na jezdni.
Inne systemy wspomagają

ruszanie pod górę, hamowanie
czy parkowanie. Technologie
zastosowane w DS 4
w znacznym stopniu ułatwiają
więc codzienne manewry,
takie jak wyjazd z garażu czy
znalezienie odpowiedniego
miejsca do parkowania.

kk

l

m

n

jAlarm niezamierzonego
przekroczenia linii (AFIL)
to rozwiązanie przeciwdziałające osłabieniu
uwagi kierowcy, co bywa czestą przyczyną
wypadków drogowych, zwłaszcza na drogach
szybkiego ruchu. Dzieki czujnikom wmontowanym
w przedni zderzak samochodu, technologia
ta „rozpoznaje” ciągłe lub przerywane linie na
jezdni. Aktywuje się przy przekroczeniu predkości
80 km/h. W przypadku wykrycia przez system
zmiany toru jazdy bez włączonego kierunkowskazu,
pod siedzeniem kierowcy, po odpowiedniej
stronie, włącza się wibracyjny sygnał
alarmowy.

j
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m Programowany regulator
i ogranicznik predkosci

Poza zwykłym trybem urzadzenie to
pozwala zaprogramować pięć różnych
wartości prędkości, dostosowanych do

stylu jazdy i ograniczeń w ruchu. Kierowca
może się w pełni skoncentrować

na prowadzeniu samochodu.

n Wskaźnik zmiany przełożenia
DS 4 ma wskaźnik zmiany przełożenia,

sygnalizujący optymalny moment na
zmianę biegu, co pozwala uczynić jazdę

bardziej ekonomiczną.

o DS Connect Box
to innowacyjna oferta, w skład której

wchodzą bezpłatne, dostępne 
w samochodzie usługi Połączenie 
Alarmowe i Połączenie Assistance 

z Lokalizacją. W razie wypadku lub 
awarii zapewniają one identyfikację 

i lokalizację samochodu oraz szybką 
pomoc służb ratowniczych. Dwie 

pozostałe usługi: Wirtualna Książka 
Serwisowa i EcoDriving (porady, 

pozwalające ograniczyć zużycie paliwa 
i emisję CO2) są dostępne 

za pośrednictwem Internetu, 
w strefie osobistej MyCITROËN.

jSystem kontroli martwego pola
zapewnia kierowcy spokojną i bezpieczną
jazdę, ostrzegając o obecności innego pojazdu
w „martwym polu” widzenia. Dzięki czujnikom
zainstalowanym w czterech miejscach,
kontroluje strefy z obu stron samochodu. Jest
w stanie wykryć obecnośc innego samochodu,
motocykla lub roweru. W takiej sytuacji, w lusterku
zewnętrznym po odpowiedniej stronie
zapala się pomarańczowa, ostrzegająca
dioda. System aktywuje się przyciskiem
umieszczonym na desce rozdzielczej.

k ESP to inteligentny system elektroniczny,
który w przypadku utraty przyczepności na
zakręcie, oddziałuje na hamulce lub przyspieszenie,
stabilizując wybrany przez kierowcę
tor jazdy samochodu.

System kontroli cisnienia w ogumieniu
ma wiele zalet. Jedną z nich jest ochrona osób
i obiektów przed skutkami uszkodzenia opony
w jadącym samochodzie. Dzieki temu systemowi,
kierowca informowany jest o spadku
ciśnienia w oponie podwójnym sygnałem,
wizualnym i dźwiękowym.
W przypadku pęknięcia opony włącza się
dodatkowo sygnalizator „Stop”. Inna zaletą
tego systemu jest zmobilizowanie kierowcy
do dbania o utrzymywanie odpowiedniego
ciśnienia w oponach. Prawidłowe ciśnienie
wpływa na niższy poziom zużycia paliwa
i ogranicza emisję CO2. Pozwala także w pełni
wykorzystać możliwości jezdne DS 4
i wydłuża czas użytkowania opon.

l

BEZPIECZEŃSTWO �
NA CODZIEŃ
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO I BIERNEGO, W KTÓRE
WYPOSAŻONY JEST DS 4, CZYNIĄ PODRÓŻE BEZPIECZNIEJSZYMI.

�

�

j

k

l

m

n

o
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Regulacja prędkości, korekta toru
jazdy, kontrola martwego pola, 
analiza ciśnienia w ogumieniu, 
wysyłanie alarmowego powiadomienia 
i lokalizacja samochodu w razie awarii 
czy wypadku… Pasażerowie DS 4 
mogą podróżować spokojnie, ciesząc 
się optymalnym poziomem bezpie-

czeństwa czynnego i biernego. 
Samochód ma bowiem wiele 
rozwiązań czyniących prowadzenie 
bardziej intuicyjnym, a jazdę 
bezpieczniejszą. Sprawdzają się 
zwłaszcza przy dłuższych 
podróżach.
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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.

SILNIKI, TAPICERKI
KOLORY I FELGI

(M): metalizowany, (P): perłowy 

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (norma Euro 6)*

Silniki Cykl miejski (l/100 km) Cykl pozamiejski (l/100 km) Cykl mieszany (l/100 km) Emisja CO2 (g/km)

1.2 PureTech 130 S&S 6,3 4,4 5,1 119

1.6 THP 165 S&S EAT6 7,1 4,8 5,6 130

1.6 BlueHDi 120 S&S 4,5 3,6 3,9 103

2.0 BlueHDi 150 S&S 4,4 3,5 3,9 100

2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6 5,2 3,8 4,3 113

TAPICERKI

KOLORY NADWOZIA

FELGI

Obręcz koła Darwin 16” Obręcz koła Canberra 17” Obręcz koła Cairns 19”Obręcz koła Brisbane 18”

Tapicerka materiałowa 
Lacina ciemna

Tapicerka skórzano-
materiałowa Sao ciemna

Tapicerka skórzano-
materiałowa Sao Habana

Tapicerka skórzana
Claudia ciemna

Tapicerka skórzana 
dwukolorowa – skóra 

Claudia ciemna łączona 
z białą

Tapicerka skórzana 
dwukolorowa – skóra 

Claudia ciemna łączona z 
czerwoną

Tapicerka skórzana dwukolo-
rowa skóra Claudia ciemna 

łączona z Habana

Tapicerka skórzana Nappa 
Habana z fotelami przed-

nimi typu Club

Pełne wykończenie skórzane 
Nappa Habana z fotelami 

przednimi typu Club

Blanc Nacré (P) Rouge Rubi (M) Gris Platinium (M) Hickory (M) Noir Perla Nera (M)

Gris Aluminium (M) Whisper (M)Blanc BanquiseBleu Encre (M)
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PODSTAWOWE
WYPOSAŻENIE
POZIOMY WYPOSAŻENIA

DS 4 CHIC : 
ABS – Automatyczne włączanie 
świateł awaryjnych – Czujnik 
ciśnienia w ogumieniu – ESP + 
Wspomaganie ruszania na wz-
niesieniu – Inteligentny System 
Kontroli Trakcji – Poduszki bez- 
pieczeństwa przednie, boczne  
i kurtynowe – Regulator i ogra-
nicznik prędkości – System wspo-
magania hamowania awaryjnego 

AFU – Wskaźnik niezapiętych 
-

tory z światłami do jazdy dzien-
 

z funkcja doświetlania zakrętów 
– Trzecie światło stop – Obręcze 
aluminiowe16" Darwin – Auto-
matyczna blokada zamków po 
ruszeniu – Klimatyzacja ma-
nualna – Podłokietnik środkowy 
przedni przesuwany – Szyba 

przednia panoramiczna akustycz- 
na – Szyba tylna ogrzewana  – 
Szyby przednie regulowane 
elektrycznie sekwencyjne, z blo- 
kadą antyprzytrzaskową – Wskaź- 
nik temperatury zewnętrznej na 
ekranie – Wycieraczka szyby tyl-
nej  – Wycieraczki przednie z pra- 
cą przerywaną i szybkością 
zależną od szybkości samochodu 
– Zapalniczka – Zestaw zegarów 

z wyświetlaczem LCD z funkcją 
regulacji odcienia tła wskaźników 
– Lusterka boczne regulowane 
elektrycznie i ogrzewane – Fotele 
przednie typu Confort (fotel kie-
rowcy regulowany na wysokość) 
– Pasy bezpieczeństwa regulo-
wane na wysokość – Mocowania 

– Zagłówki przednie i tylne regu-
lowane na wysokość – Kanapa 

tylna dzielona 2/3- 1/3, ze 
składanym oparciem – System 
audio RD5 MP3, 6 głośników, 
gniazdo jack – Tapicerka materia- 
łowa Lacina ciemna Mistral. 

DS 4 SO CHIC : 
CHIC + Hamulec postojowy 
elektryczny automatyczny – 
Dywaniki przód i tył – Obręcze 
aluminiowe 17" Canberra – Gnia-

zdo 12 V w bagażniku – Gniazdo 
12 V w II rzędzie – Klimatyzacja 
automatyczna dwustrefowa z 
funkcją REST – Podłokietnik 
środkowy w II rzędzie z otworem 
na narty – Sterowanie z kierow-
nicy: regulator prędkości, system 
audio – Pakiet Automatyczny – 
Pakiet Miejski – Fotele przednie 
typu Dynamique, z elektryczną 
regulacją lędźwiową i z funkcją 

masażu, regulacja na wysokość – 
System Audio RD5 bituner MP3, 
6 głośników, zestaw głośno- 
mówiący Bluetooth + port USB, 
gniazdo jack – Tapicerka skó- 
rzano-materiałowa Sao ciemna 
Mistral lub jasna Habana.

DS 4 SPORT CHIC : 
SO CHIC + Wspomaganie par- 
kowania (czujniki przód + tył) – 

System kontroli martwego  pola 
– Aluminiowe nakładki na 
pedały i podnóżek – Obręcze 
aluminiowe 18" Brisabane – 
ADML (dostęp bezkluczykowy) 
– Gniazdo 230 V – Tapicerka 
skórzana dwukolorowa, skóra 
Claudia ciemna łączona z jasną 
Habana.

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.
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DS: SERWIS
DODATKOWE KONTRAKTY
Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi warun-
kami kontraktów w sieci Citroën..

• 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, elektronicz-
nych 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, elektronicz-
nych i hydraulicznych. 
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane 
zgodnie z książką serwisową i gwarancyjną. 
3. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

• 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, elektronicz-
nych 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 samo-
chodu po przeglądzie. 
6. Program pomocy drogowej Citroën Assistance 
Rozszerzony.

• GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA 
Swym zakresem obejmuje bezpłatne naprawy 
samochodu w przypadku jego usterek mechanicz-
nych, elektrycznych, elektronicznych oraz hydrau-
licznych. Dodatkowo umożliwia skorzystanie 
z Programu 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.

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 przeds-
tawionych 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 samo-
chodów 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).
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