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SPIS TREŚCI_
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ŚWIAT DS_

WITAJ
W ŚWIECIE
DS
Innowacje, wiedza techniczna i wy- 
ra�nowanie: tymi słowami określić 
można świat DS. Każdy model tej 
Marki stworzony został, aby pobudzać 
zmysły i umożliwić doświadczanie 
szczególnego połączenia luksusu 
z niepowtarzalnością. Aby podkreślić 
wyjątkowość samochodów DS, 
stworzono sieć salonów DS STORE 
oraz międzynarodowe ekspozycje 
DS WORLD w Szanghaju i Paryżu, 
stanowiące przestrzeń prezentacji 
i sprzedaży z fascynującą historią Marki 
DS w tle.

.5.4
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HISTORIA_

HISTORIA 
NAZNACZONA 
MOTORYZACYJNĄ 
PASJĄ
W październiku 1955 roku, na 
Salonie Samochodowym w Grand 
Palais w Paryżu zaprezentowano 
model CITROËN DS. Jego prze- 
łomowy design i zastosowane 
rozwiązania technologiczne wstrzą- 
snęły ówczesnym światem moto- 
ryzacji. Współczesna gama DS, 
nawiązująca do tego kultowego 
modelu, jest urzeczywistnieniem 
ducha postępu, zamiłowania do 
innowacji i francuskiego kunsztu.

.7.6
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GAMA DS_

DS,
WYJĄTKOWA
MARKA
Samochody DS, owoc realizacji 
niezwykle śmiałej wizji twórczej, 
wytyczają nową drogę dla moto- 
ryzacji. Charakteryzuje je niepo- 
wtarzalny i wyra�nowany styl, 
połączony z wysoką jakością wy- 
kończenia, spełniającą najbardziej 
wygórowane oczekiwania. Stano- 
wią też doskonałą syntezę wygody 
i dynamiki. Modele DS 3, DS 3 
CABRIO, DS 4 i DS 5 zapewniają 
bowiem ponadprzeciętny komfort 
i wyjątkowe wrażenia z jazdy.

.9.8
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TECHNOLOGIA_

TECHNOLOGIE
SENSORYCZNE
I EKOLOGICZNE
Marka DS to zaawansowane techno-
logie. 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 tej 
marki służą jednak nie tylko użyt- 
kownikowi, ale też środowisku natu-
ralnemu. W modelach z silnikiem 
Diesla wykorzystano technologię 
mikrohybrydową e-HDi. Silniki ben-
zynowe, zamontowane w DS 3, 
należą do nowej rodziny PureTech. 
Model DS 5 został wyposażony w sil-
nik Hybrid4.

* dioda elektroluminescencyjna

.10
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DESIGN_

DS 5 :
ODWAGA 
PROCENTUJE
Zaskakujący i urzekający DS 5 zapew-
nia przyjemność prowadzenia i dobre 
samopoczucie we wnętrzu. Stanowi 
udane połączenie wyszukanego desi-
gnu i zaawansowanej technologii, 
godząc estetykę, bezpieczeństwo, 
osiągi oraz ochronę środowiska. To 
wyjątkowy samochód, który został 
stworzony, aby zaspokoić, a nawet 
wyprzedzić różnorodne oczekiwania.

DS 5

.13.12
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DESIGN_
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DESIGN_

PIĘKNIE 
WYRZEŹBIONA 
SYLWETKA
Sylwetka DS 5 wywołuje wrażenie 
dynamizmu. Jej opływowe, jakby 
napięte linie oraz doskonałe pro- 
porcje składają się na niepowtarzalny 
styl tego samochodu. Jego ważnym 
elementem są wydłużone ku bo- 
kom re�ektory ze światłami LED 

tego modelu. Chromowane listwy 
w kształcie szabli i dyskretny tylny 
spoiler tworzą perfekcyjną, aero- 
dynamiczną bryłę. Unikalna struktura 
nadwozia zapewnia zarówno wygod- 
ną podróż pięciu osobom, jak i dużą 
przestrzeń na bagaże.

.17.16
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TECHNOLOGIA HYBRID4_
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W DS 5 z silnikiem Hybrid4 
połączono dwa rodzaje 
napędu: z przodu jest to 
silnik spalinowy, z tyłu napęd 
elektryczny. Zapewniło to 
dobre osiągi, przyjemność 
jazdy i znacznie zredukowaną 
emisję dwutlenku węgla.

Kierujący DS 5 z silnikiem 
Hybrid4 ma swobodę wyboru 
trybu prowadzenia. W trybie 
AUTO zoptymalizowane 
jest zużycie paliwa. W trybie 
SPORT samochód ma 
najlepsze przyspieszenia, 
a zmiana przełożeń odbywa 
się dynamicznie dzięki funkcji 
elektrycznego wzmocnie-
nia mocy. Tryb ZEV (Zero 
Emission Vehicle) to jazda 
wyłącznie z napędem elektry- 
cznym z prędkością do 60 
km/h. Trybu 4WD (napęd na 
cztery koła) można użyć, gdy 
zmniejszona jest przyczepność 
kół do nawierzchni.

W wersji z silnikiem 2.0 
HDi Hybrid4, na ekranie 
znajdującym się na konsoli 
centralnej wyświetlany jest 
wybrany tryb prowadzenia  

naładowania akumulatora 
silnika elektrycznego.

TECHNOLOGIA HYBRID4_

PROSTOTA 
OBSŁUGI I MOC
W pełni hybrydowy DS 5 z silnikiem 
Hybrid4 łączy dynamiczną jazdę 
i prostotę obsługi, przy emisji CO2 
wynoszącej  ty lko 102 g/km. 
Technologia ta pozwala pogodzić 
doskonałe osiągi silnika spali -
nowego HDi z efektywnością napę- 
du elektrycznego. Moc maksymalna 
samochodu, wynosząca 200 KM wg 
DIN, uzyskiwana jest w trybie 
SPORT i rozdzielana na cztery koła.

Zeskanuj smartfonem 
kod QR i poznaj 
jeszcze lepiej 
technologię Hybrid4.

.21.20
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KNOW-HOW_

SZLACHETNOŚĆ 
I KUNSZT
Zastosowane w DS 5 szlachetne 
materiały doskonale wpisują się w tra- 
dycję Marki w zakresie tworzenia uni-
kalnego stylu i staranności wykoń- 
czenia. Skórzane fotele Club, charak-
terystyczne dla linii DS, są tego naj-
lepszym wyrazem. Do produkcji 
tapicerki skórzanej Claudia stosuje 
się najszlachetniejszą warstwę skóry 
naturalnej – skórę licową. Jest ona tak 
wyprawiana, aby ujednolicić jej po- 
wierzchnię. Również w przypadku 
tapicerki Nappa wykorzystuje się 
skórę licową, jednak pozostawiając jej 
niejednolitość. Z kolei tapicerka 
Semi-Aniline jest jedną z piękniej- 
szych ze stosowanych w samocho-
dach dzięki niezmienionej, naturalnej 
strukturze. Wszystkie trzy rodzaje 
tapicerek wykonywane są ze skór 
naturalnych najwyższej jakości, nie- 
zwykle trwałych i sprężystych, ale też 
posiadających najważniejszy walor: 
szlachetność.

Z tyłu DS 5 przewidziano 
dla pasażerów trzy wygodne 
miejsca, równie komfortowe 
jak fotele przednie i w ten sam 
sposób wykończone skórą.

DS 5 to nie tylko piękna 
sylwetka i dynamiczne 
zachowanie na drodze. Ten 
model wyróżnia się też nie-
powtarzalnym stylem wnętrza 
i szlachetnością użytych 
materiałów.

Samochody Marki DS pro-
dukowane są w nowoczesnych 
fabrykach, których najcennie-
jszym kapitałem są pracujący 
tam ludzie.

.23.22
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WNĘTRZE_

INSPIRUJĄCE 
DLA WYOBRAŹNI 
WNĘTRZE
Stylistyczne inspiracje projektantów 
samochodu doskonale widać w jego 
wnętrzu. Stanowisko prowadzenia 
z dwoma centralnymi konsolami przy- 
pomina kokpit samolotu – kierowca 
zostaje przeniesiony do świata pod-
niebnych podróży. Prowadzenie DS 5 
zapowiada się ekscytująco. Chro- 
mowane akcenty, ozdobne elementy  
z metalu, subtelne oświetlenie, światło 
naturalne wpadające przez dach  
i miękkość skórzanych siedzeń 
sprawiają, że każda jazda staje się 
niezapomnianą podróżą.

.25.24
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WNĘTRZE_

W TROSCE 
O WYGODĘ 
KIEROWCY
We wnętrzu DS 5 wszystkie infor- 
macje są łatwo dostępne, a przełącz- 
niki rozmieszczone w zasięgu ręki. 
Stanowisko prowadzenia zostało 
bowiem zaprojektowane z myślą 
o zapewnieniu kierowcy jak naj- 
większej wygody. Opływowy kształt 
konsoli centralnej przywołuje sko- 
jarzenie z kabiną samolotu. Kierowca, 

 
rującym, wykonuje gesty charakterys- 
tyczne dla pilota. Dach Cockpit (trzy- 
częściowy panoramiczny dach z nie- 
zależnymi elektrycznymi roletami) 
stwarza niepowtarzalny klimat za- 
równo w świetle dnia, jak i w nocy.

DS Connect Box to oferta
innowacyjnych usług. 
Połączenie Alarmowe 
z Lokalizacją i Połączenie 
Assistance z Lokalizacją 
gwarantują przez 7 dni 
w tygodniu i 24 godziny na 

samochodu oraz szybkie 
uzyskanie pomocy.

Dyskretne oświetlenie tworzy 
 

i luksusu. Ciekawie 
zaprojektowane wskaźniki 
są czytelne i sprzyjają 
szybkiemu dostępowi 
do informacji.

System nawigacji eMyWay 
korzysta z 7-calowego ekranu 
wysokiej rozdzielczości. 
Wyświetlane są na nim mapy 
Europy zapisane w pamięci 
wewnętrznej, również 
z perspektywy lotniczej. 
Ekran nawigacji ułatwia także 
manewry, wyświetlając obraz 
z kamery cofania. Dostarcza 
informacji na temat parame-
trów działania automatycznej 
klimatyzacji i udostępnia 
zawartość przenośnego 
odtwarzacza muzyki. 
System eMyWay umożliwia 
korzystanie z zestawu 
głośnomówiącego.

Wykonany z zegarmistrzowską 
starannością analogowy 
zegarek jest mocnym 
akcentem stylistycznym 
eleganckiej deski rozdzielczej.

.27.26
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WNĘTRZE_

Niezwykle przydatna jest fun-
kcja, dzięki której na 
przedniej szybie, w polu widze-
nia kierowcy, wyświetlane 
są informacje ważne dla 
prowadzenia (VTH). Pozwala 
bezpiecznie kierować samo-
chodem, bez konieczności 
odrywania wzroku od drogi.

DS 5 jest intuicyjny 
w obsłudze. Dzięki funkcji 
zdalnego dostępu 
i uruchamiania (ADML), 
samochód „rozpoznaje” 
zbliżającego się do niego 
kierowcę. Wsunięcie dłoni 
za klamkę otwiera drzwi 
i stopniowo włącza diody LED 
oświetlające wnętrze. Aby 
ruszyć z miejsca, wystarczy 
nacisnąć przycisk START.

Rozwiązania technologiczne zastoso-
wane we wnętrzu DS 5 sprzyjają 
przyjemności z jazdy. Są też dos- 
konałą ilustracją kreatywności Marki 
w wykorzystywaniu najnowszych 
osiągnięć techniki. Przykładem ta- 
kiego rozwiązania jest innowacyjna 
funkcja wyświetlania informacji w po- 
lu widzenia drogi (VTH). Inne to tech-
nologia rozprowadzania dźwięku za- 
stosowana w systemie audio CD RDS 
MP3 z sześcioma głośnikami. Jeszcze 
bardziej zaawansowany jest opcjo-
nalny system Hi-Fi DENON, z dzie- 
sięcioma głośnikami i wzmacnia- 
czem cyfrowym, który spełnia ocze-
kiwania najbardziej wymagających 
melomanów.

CRÉATIVE
TECHNOLOGIE

.29.28



SYG_0191_0218_fr_Dossier-1407155-DS5-1410- page 30 SYG_0191_0218_fr_Dossier-1407155-DS5-1410- page 31

SILNIKI_
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Silniki benzynowe 
z turbodoładowaniem
Silniki benzynowe 
z turbodoładowaniem 
i bezpośrednim wtryskiem 
(1.6 THP 155 Automat 
i 1.6 THP 200) mają duży 
zapas mocy również przy  
niskich obrotach (275 Nm  
wg CEE przy 1700 obr/min 
dla 1.6 THP 200),  
łącząc w ten sposób  
dynamikę i elastyczność.

Elektronicznie sterowana 
skrzynia biegów
Silnik 2.0 HDi Hybrid4 
proponowany jest z elektro-
nicznie sterowaną skrzynią 
biegów, wyróżniającą się pod 
względem przyjemności 
jazdy i wydajności. Efekt 
ten uzyskano odpowiednio 
dobierając przełożenia. 
Tryb pracy skrzyni, gdy 
samochód jedzie powoli bez 
konieczności użycia pedału 
gazu, bardzo ułatwia 
manewry.

Silniki BlueHDi
Silnik 2.0 BlueHDi 180 
Automat to prawdziwa  
perełka technologiczna.  
Wyróżnia się mocą,  
osiągami, ograniczonym 
zużyciem paliwa  
oraz emisją CO2  
(tylko 4,5 l/100 km  
i 118 g/km CO2).

Zapowiedź mocy
Dynamizm DS 5 widoczny 
jest nawet w najmniejszych 
detalach. Samochód 
wyposażono w dwie końcówki 
układu wydechowego 
zintegrowane z tylnym 
zderzakiem.

SILNIKI_

SILNIKI 
O WYJĄTKOWYCH 
OSIĄGACH 
DS 5 wpisuje się w tradycję Marki 
w zakresie tworzenia awangardowych 
rozwiązań. Oferowany jest z pięcioma 
nowoczesnymi silnikami zapew- 
niającymi dynamikę i przyjemność 
jazdy. Zastosowane w nich technologie 
sprzyjają ograniczeniu zużycia paliwa 
i emisji CO2. Silnik 2.0 HDi Hybrid4, 
spalający tylko 4,1 l/100 km i emi- 
tujący 102 g/km CO2 to następny 
krok w przód. Jego nowatorstwo polega 
nie tylko na zmniejszeniu strat ener-
getycznych dzięki współpracy ze zopty- 
malizowaną elektronicznie sterowaną 
skrzynią biegów i układem kierowni- 
czym ze wspomaganiem, ale także na 
zastosowaniu systemu Stop & Start 
nowej generacji. System ten automaty-
cznie wyłącza silnik podczas postoju. 
Następnie, dzięki energii odzyskanej 
przy zwalnianiu, uruchamia go płynnie 
i bez wibracji, gdy tylko kierowca zwolni 
pedał hamulca.

.33.32



SYG_0191_0218_fr_Dossier-1407155-DS5-1410- page 34 SYG_0191_0218_fr_Dossier-1407155-DS5-1410- page 35

Bezpieczeństwo zwiększa 
system kontroli trakcji (ASR/
ESC), występuje razem z sys-
temem stabilizacji toru jazdy 
ESP. Sterując poślizgiem kół 
napędowych, osobno prawym 
i lewym, system ten znacznie 
poprawia przyczepność na 
zaśnieżonej, oblodzonej  
lub mokrej nawierzchni.

Miniaturowa kamera 
cyfrowa systemu AFIL 
drugiej generacji (alarm nie-
zamierzonego przekroczenia 
linii) rejestruje przypadkowe 
przejechanie linii ciągłej lub 
przerywanej. Kierowca jest 
o tym ostrzegany wibracjami 
fotela po odpowiedniej 
stronie.

Druga kamera umieszczona 
z tyłu, nad tablicą 
rejestracyjną, przekazuje 
kolorowy obraz na ekran 
nawigacji, ułatwiając w ten 
sposób manewry.

BEZPIECZEŃSTWO_

OD 
BEZPIECZEŃSTWA
DO SPOKOJU
DS 5 stanowi model wzorcowy pod 
względem bezpieczeństwa aktyw-
nego. Liczne, innowacyjne roz- 
wiązania technologiczne zwiększają 
bezpieczeństwo podróżujących: 
układ elektroniczny stabilizujący tor 
jazdy (ESP), elektroniczny układ 
antypoślizgowy (ASR), elektroniczny 
rozdzielacz siły hamowania (EBD), 
system wspomagania nagłego hamo-
wania (BAS) i alarm niezamierzonego 
przekroczenia linii (AFIL). DS 5 może 
też być wyposażony w rozwiązania 
wspomagające prowadzenie, takie 
jak automatyczne włączanie re�ek-
torów, kamerę współpracującą ze 
wspomaganiem parkowania (czujniki 
tył), wspomaganie ruszania na wznie-
sieniu czy zdalny dostęp i bezklu- 
czykowe otwieranie pojazdu (ADML). 

.35.34
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AKCESORIA_

NIEZBĘDNE 
I STYLOWE
Akcesoria proponowane do DS 5 
podkreślają jego unikalność. Za- 
projektowano je zgodnie z duchem 
marki DS, czego świadectwem jest 
zdobiący je monogram. Szczególną 
uwagę zwracano na ich wygląd, 
funkcjonalność i dobór materiałów. 
Kufrowy bagażnik dachowy, fotelik 
dziecięcy czy moduł „Wi-Fi on Board” 
pozwolą zaspokoić różnorodne po- 
trzeby użytkowników DS 5. 

j

j k

l

n

m

o

l m

k

n o

Wspornik urządzeń  
multimedialnych pozwala 
zapewnić rozrywkę pasażerom 
podróżującym z tyłu. Można 
łatwo go zamontować na 
zagłówku przedniego fotela. 
Pasuje do niego większość 
ekranów DVD, przenośnych 
komputerów i tabletów 
o przekątnej do 13” (330 mm).

Na wodoodpornej, 
antypoślizgowej wykładzinie 
bagażnikowej można bez ryzyka 
przewozić brudzące przedmioty. 
Wykładzina nie nadaje się do 
samochodu z silnikiem Hybrid4.

Przewóz roweru nie musi 
stanowić problemu. Uchwyt do 
przewozu rowerów na zaczepie 
haka holowniczego z oferty  
akcesoriów wyróżnia się 
bezpieczeństwem, jakością  
i funkcjonalnością. Dostosowany 
jest do różnej wielkości ram 
rowerowych. Bardzo łatwo się go 
montuje, a po zdemontowaniu 
może być przechowywany na 
płasko w bagażniku DS 5.

Pokrowiec oznakowany logiem 
DS 5 skutecznie chroni przed 
kurzem zaparkowany pod 
dachem samochód. Wykonany 
jest z oddychającej tkaniny 
doskonałej jakości. Można go 
łatwo schować do specjalnego 
woreczka.*

*produkt w trakcie modyfikacji

Nakładki na klamki, 
zaprojektowane w Centrum 
Stylu Marki DS doskonale 
harmonizują z designem DS 5. 
Ich chromowane wykończenie 
dodaje samochodowi elegancji.

W kufrowym bagażniku 
dachowym o nowoczesnym 
wyglądzie przewozić można 
duże przedmioty i inne bagaże. 
Prezentowany bagażnik 
w kolorze Noir Brillant 
z logo DS na tylnej ścianie 
ma pojemność 420 litrów. 
Odporny jest nie tylko 
na uderzenia i warunki 
atmosferyczne, ale też dzięki 
wbudowanej blokadzie, na 
próby kradzieży. Pokrywa 
z dwoma podnośnikami 
ułatwia załadunek.
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PERSONALIZACJA_

JESZCZE
BARDZIEJ
UNIKALNY
Sześć kolorów nadwozia, obręcze kół 
ze stopów lekkich w rozmiarach od 
17” do 19”, liczne możliwości wykoń- 
czenia wnętrza – DS 5 może zmienić 
się wedle życzenia. Wiele możliwych 
wersji, a w każdej samochód prezen-
tuje się bardzo elegancko.

Samochody DS, które sprzedawane są w Unii Europejskiej, mogą różnić się wer-
sjami 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.

DS 5 CHIC:
ABS + BAS + EBD – Automatycznie włączane re�ektory 
i wycieraczki przednie – Chromowane listwy boczne – 
Chromowane listwy w kształcie szabli – Czujnik ciśnienia  
w ogumieniu – Elektryczny hamulec postojowy – ESP + ASR 
+ wspomaganie ruszania na wzniesieniu – Klimatyzacja 
automatyczna dwustrefowa – Koło kierownicy pokryte skórą 
– Komputer pokładowy – Listwy przy szybach bocznych 
czarne błyszczące – Lusterko wsteczne elektrochromatyczne – 
Podłokietnik centralny przedni – Podłokietnik centralny tylny 
z otworem na narty – Poduszki powietrzne przednie kierowcy 
i pasażera – Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe – 
Programowany regulator / ogranicznik prędkości – Przednie 
światła przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania 
zakrętów – Radio CD MP3 z podwójnym tunerem + gniazdo 
USB i jack – System uruchamiania pojazdu przyciskiem START 
– Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne – 
Światła L
przednich i tylnych – Tapicerka materiałowa Armucara – Zestaw 
głośnomówiący Bluetooth.

DS 5 SO CHIC:
DS 5 CHIC + Dach Cockpit (trzyczęściowy dach pano- 

panelem sterującym) – Klamki drzwi lakierowane, ze wstaw- 
kami chromowanymi – Lusterka boczne sterowane elek- 
trycznie, ogrzewane i składane elektrycznie, z kierun- 
kowskazami LED – Nakładki progowe chromowane – Napęd 
4x4 (tylko wersja 2.0 HDi Hybrid4) – Podłokietnik centralny 
tylny z uchwytem na puszki i otworem na narty – Wspo- 
maganie parkowania (czujniki tył) – Tapicerka skórzano-
materiałowa Claudia/Dinamica.

DS 5 SPORT CHIC:
DS 5 SO CHIC + DS Connect Box – Ekran wielofunkcyjny kolo-
rowy 7" – Kamera cofania – Nawigacja kolorowa – Wspomaganie 

– System wyświetlania informacji w polu widzenia drogi VTH – 
Tapicerka skórzana Claudia – Zdalny dostęp i bezkluczykowe urucha-
mianie pojazdu (ADML) – Zegarek analogowy na konsoli środkowej.

j
k
l
m
n
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q

r

Tapicerka materiałowa Armucara ciemna
Tapicerka skórzano-materiałowa Claudia/Dinamica ciemna 
Tapicerka skórzana Claudia ciemna z fotelami Sport Lounge
Tapicerka skórzana Claudia jasna z fotelami Sport Lounge
Tapicerka skórzana (Nappa) Metaliczna Czerń z fotelami Club
Tapicerka skórzana (Semi-Aniline) Winna Czerwień z fotelami Club*
Tapicerka skórzana (Semi-Aniline) Karmelowy Brąz z fotelamiClub*
Tapicerka skórzana (Nappa) dwukolorowa z fotelami Club – 
skóra ciemna łączona z białą
Tapicerka skórzana (Nappa) dwukolorowa z fotelami Club – 
skóra ciemna łączona z czerwoną

TAPICERKI

KOLORY NADWOZIA
j
k
l
m
n
o

Gris Hurricane
Noir Perla Nera (M) 
Gris Shark (M) 
Vapor Grey (M)
Blanc Nacré (P)
Whisper (M)

(M): metalizowany, (P): perłowy 

* monogram DS w górnej części przednich foteli

OBRĘCZE ALUMINIOWE
j
k

l

m
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Obręcz 17” Houston 
Obręcz 18” Canaveral czarna błyszcząca 
diamentowana
Obręcz 18” Canaveral szara błyszcząca 
diamentowana
Obręcz 19” Cairns czarna matowa 
diamentowana
Obręcz 17” Hobart*
Obręcz 19” Cairns Hickory*
Obręcz 19” Cairns szara Hephais matowa*

* sprzedawana w Dziale Akcesoriów, bez śrub i centralnej 
nakładki ochronnej
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W POSZANOWANIU ŚRODOWISKA

DS CONNECT BOX

DS 5 wyposażono w silniki 2.0 BlueHDi 180 Automat spełniający nową normę Euro 6. Wszystkie silniki BlueHDi Marki wyposażone są w katalizator 
SCR (Selective Catalytic Reduction):

– oparty o technologię najskuteczniej ograniczającą emisję tlenków azotu (aż o 90 %),
– redukujący emisję dwutlenku węgla (do 118 g/km w przypadku 2.0 BlueHDi 180 Automat).
Katalizator SCR, uzupełniający działanie �ltru 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.

FREEDRIVE PLUS

* Norma Euro 6 dotyczy silników BlueHDi. Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne są na www.citroen.pl.
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 samo-
chodu, styl jazdy, ciśnienie w oponach, obecność bagażnika (nawet bez ładunku), intensywność użytkowania klimatyzacji lub ogrzewania, stan samochodu, mogą spowodować uzyskanie odmiennych wartości 
zużycia paliwa.

Wyjątkowa oferta dla wyjątkowego samochodu! 
FreeDrive Plus to usługa proponowana właścicielom 
DS 5, zapewniająca bezstresowe użytkowanie pojazdu. 
Przez cały okres obowiązywania kontraktu FreeDrive 
Plus, DS 5 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 5 
(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 spo- 
sobu użytkowania i potrzeb.

DS Connect Box to oferta innowacyjnych usług, w tym Połączenie Alarmowe z Lokalizacją i Połączenie Assistance z Lokalizacją. Usługi te gwarantują identy�kację i lokalizację 
samochodu oraz szybkie uzyskanie pomocy. Za pośrednictwem strefy osobistej MyCITROËN w Internecie korzystać też można z dwóch innych usług: Wirtualnej Książka Serwisowa 
i EcoDriving. Prosimy zapoznać się z ogólnymi warunkami korzystania z tych usług.

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (wg normy Euro 5 lub Euro 6)*

Silniki Opony Cykl miejski 
(l/100km)

Cykl pozamiejski 
(l/100 km)

Cykl mieszany
(l/100 km)

Emisja 
CO2  

(g/km)

2.0 HDi Hybrid4 17” i 18” 3,8 4,0 3,9 102

2.0 HDi 160 17”i 18” 6,0 4,2 4,9 128

2.0  180 Automat 17” i 18” 5,2 4,1 4,5 118

1.6 THP 200 18” 8,9 5,5 6,7 155

1.6 THP 155 Automat 17” 10,3 5,6 7,3 169
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SERWIS:

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 para metrów odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie wyda-
nia 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 wymo-
gów 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 re produkcję barw. Jeżeli pomimo starań zapewnionych w czasie przygoto-
wania 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). 

POZNAJ GAMĘ DS I CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËNA 
na naszej stronie internetowej citroen.pl

DODATKOWE KONTRAKTY CITROËNA
Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami 
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, 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.

• 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.

• 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
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