CITROËN DS4

Spochybniť zaužívané, to je
jedna z foriem inteligencie
a kreativity. Citroën DS4
dokonale zosobňuje túto
dômyselnú koncepciu, ktorej
cieľom je priniesť nové nápady.
Prepracovaná architektúra
Citroën DS4 ponúka doposiaľ
nepoznaný zážitok.
Rovnaký pocit môžete
vnímať aj v interiéri, ktorý
do posledného naplní vaše
očakávania. Objavte svet,
v ktorom sa odlíšenie
spája s detailmi.

Interiér modelu Citroën DS4 predstavuje vysokú úroveň prevedenia a použitých materiálov. Samozrejmosťou je
široká paleta personalizovaného vybavenia. Miesto vodiča a stredová konzola
ponúkajú dokonalú ergonómiu. Kruhový prístrojový displej je lemovaný
chrómom. Poskytuje podsvietenie
v štýle retro a vo farebnej škále od bielej
až po modrú. Komfort z jazdy je
podčiarknutý dvomi prednými sedad-

lami s masážnou funkciou a elektrickým
nastavením bedrovej opierky. Automatická klimatizácia ponúka tri úrovne
prevetrávania interiéru (slabá, stredná
a intenzívna) a funkciu REST, ktorá
udržiava ventiláciu aktívnu ešte niekoľko
minút po vypnutí motora.
Koberčeky v kabíne sú vybavené
nenápadným chrómovým logom DS.
Pocit priestoru je zosilnený prepracovanou akustikou. Útulná atmosféra,

utlmené vibrácie a nízky hluk motora sú
dôkazom toho, že odhlučnenie kabíny
je dokonalé.
Citroën DS4 je vybavený digitálnym
rozdeľovačom zvuku v kabíne, ktorý
zabezpečuje jeho perfektné rozloženie
v priestore. Pre ešte kvalitnejšie
hudobné zážitky je HiFi audiosystém
(od spoločnosti DENON) v ponuke
spolu s basovým reproduktorom, ktorý
je umiestnený v batožinovom priestore.

Tento systém umožňuje zvýšený
hudobný pôžitok.
V Citroën DS4 sa stávate dirigentom, je
iba na vás, aký zdroj hudby si zo širokej
ponuky zvolíte : USB, Jack zásuvka,
12 V a 230 V zásuvka umiestnená
pod prednou lakťovou opierkou.
Aby ste na cestách nezablúdili, je
Citroën DS4 vybavený novým navigačným systémom eMyWay. Ten vám
umožní využiť satelitnú navigáciu po-

slednej generácie vrátane integrovanej
mapy Európy, ktorá je uložená v internej
pamäti. Samozrejmosťou je režim
zobrazovania polohy vozidla z vtáčej
perspektívy a možnosť výberu skladieb
z playlistu, zobrazujúceho sa na 7-palcovom displeji, či telefonovanie mobilom
cez Hands-free sadu Bluetooth®.
Vďaka technológii Wi On board máte
v modeli Citroën DS4 k dispozícii nepretržité pripojenie na internet.

Wi router je v ponuke príslušenstva
a umožňuje simultánne pripojenie
štyroch prenosných počítačov, notebookov, herných konzol alebo multimediálnych prehrávačov. Systém je v predaji
bez aktívnej služby. Prenos dát z vášho
operátora sa aktivuje pomocou
SIM-karty 3G a 3G+.

Pre ešte vyššiu bezpečnosť jazdy využíva
Citroën DS4 technológiu na zjednodušené, intuitívne ovládanie.
Pre zvýšenie bezpečnosti cestujúcich bol
zabudovaný systém sledovania mŕtveho
uhla. Pre bezpečný prechod do iného
pruhu, svetelná signalizácia v bočnom
vonkajšom zrkadle upozorní vodiča na
vozidlo v mŕtvom uhle.
Ďalšou z technológíi, slúžiacich na zjednodušenie ovládania, je mikrohybridná
technológia e-Hdi vybavená systémom
Stop & Start druhej generácie, ktorá
znižuje spotrebu paliva, a tým aj emisií

CO2. Tento systém vypne motor
automaticky pri zastavení vozidla
a automaticky ho aj zapne, a to za
približne 0,4 sekundy, čo je doba
jedného žmurknutia…
Ku komfortnému a nerušenému riadeniu vozidla počas dlhých ciest prispieva
tempomat s obmedzovačom rýchlosti.
Citroën DS4 vám pomáha optimalizovať
spotrebu paliva vďaka indikátoru zmeny
prevodového stupňa, ktorý vás upozorní
na správny moment pre zaradenie
vyššieho rýchlostného stupňa.
CITROËN eTouch vám prináša štyri

nové služby. Z toho dve sa udomácňujú
priamo vo vozidle : CITROËN Tiesňové
volanie a CITROËN Lokalizovaná
asistencia (o dostupnosti služieb sa
informujte u autorizovaného predajcu).
Obidve služby sú k dispozícii s vozidlom,
a to doživotne. Ich prevádzka je
nepretržitá (24 hodín, 7 dní v týždni).
Vďaka GPS modulu a integrovanej SIMkarte je možné vozidlo, v prípade havárie alebo iného problému, okamžite
a presne lokalizovať. Dokonca aj vtedy,
keď ste v zahraničí. V prípade poruchy
vám poskytne rýchlu pomoc služba

CITROËN Assistance. Pri nehode sú
upovedomené verejné bezpečnostné
zložky. Ďalšie dve služby (o dostupnosti
služieb sa informujte u autorizovaného
predajcu) sú vám k dispozícii prostredníctvom vášho osobného konta
MyCITROËN na internete alebo
v Smartphonoch : CITROËN Virtuálna
Servisná Knižka a CITROËN EcoDriving
(ekologická jazda). Tieto dve služby sú
počas zmluvnej záruky na vozidlo bezplatné a umožnia vám sledovať servisné
úkony na vozidle a nasledujúce servisné
prehliadky, alebo vás upozornia na

chybu sledovaného vozidla. Posledná
služba vás informuje o spotrebe vášho
vozidla a úrovni emisií CO2. Nech ste
kdekoľvek, na službu CITROËN eTouch
sa môžete spoľahnúť. Prečítajte si
všeobecné informácie o jej využívaní.
Citroën DS4 nenecháva v oblasti pasívnej a aktívnej bezpečnosti posádky nič
na náhodu. Inteligentná kontrola pohonu zabezpečuje bezproblémovú jazdu
na klzkom povrchu. Systém neprestajne
analyzuje stav vozovky a v prípade potreby upravuje pohon na hnaných kolesách, čím udržuje optimálnu priľnavosť.

Tento systém, ktorý bol vyvinutý exkluzívne pre značku Citroën, je doplnený
o asistenčné systémy, elektrická parkovacia brzda a asistent rozjazdu do
kopca, ktoré zjednodušujú každodennú
jazdu a zaručujú optimálny komfort.
Citroën DS4 vodiča oslní aj jednoduchosťou parkovania, vďaka predným
a zadným parkovacím senzorom a systému merania veľkosti parkovacieho
miesta, ktorý poradí vodičovi, či želané
parkovacie miesto je dostatočné
a zároveň vyhodnotí obtiažnosť
parkovacieho manévru.

Pocit z jazdy v modeli Citroën DS4 je
veľmi výrazný. Už po prvom dotyku
s cestou získavate nezabudnuteľný
zážitok. Značka Citroën podriadila
syntéze agility a stability vozidla dve
oblasti : držanie na ceste (predná
náprava pseudo-Mc-Pherson a zadná
vlečená náprava s deformovateľnou
torznou tyčou) a dynamické nastavenie

pruženia, ktorého cieľom je ponúknuť
najlepšie odpruženie a obratnosť
vozidla.
Špecický spojler na prednom nárazníku (v ponuke príslušenstva) dodáva
modelu Citroën DS4 ešte výraznejší
športový charakter.
Úchvatný vzhľad modelu Citroën DS4
nie je len čisto dizajnovým prvkom,

prináša aj predné svetlomety do hmly
a užitočné statické svetlo na presvetlenie križovatky, ktoré vďaka dodatočnému svetelnému lúču pokryje až 75°
uhol po oboch bokoch vozidla.

Citroën DS4 sa prezentuje ako vozidlo s charakterom, vyvinuté pre
výnimočných vodičov s dobrým vkusom. Prináša vysokokvalitné spracovanie a prevedenie, ktoré uspokojí
každého vodiča : osem čalúnení,

09W5

Biela Nacré (M)

09W29

Červená Show (M)
dostupná neskôr

09W17

Hnedá Hickory (M)

09W27

Sivá Fluid (M)

09W26

Sivá Shark (N)

z toho päť kožených, sedem modelov diskov kolies z ľahkej zliatiny
od 16-palcových až po 19-palcové,
paket vonkajšej personalizácie
s brúseným chrómom a desať
farebných prevedení karosérie.

09W28

Červená Babylone (M)

08W5

Bourrasque (M)

09W14

08W1

08W6

Čierna Perla Nera (M)

Biela Banquise (N)

Sivá Aluminium (M)

(M) : metalická farba – (N) : nemetalická farba. Metalické farby sú v ponuke za príplatok.

10T26

10T25

09T36

Látka Lacina Mistral /
Omni Reps Mistral1
09T15

10T28

Látka Sao Mistral /
Koža Claudia Mistral1-2

08T65

Látka Sao Habana /
Koža Claudia Habana1-2
10T34

10T35

Koža Claudia Mistral
perforovaná /
Koža Claudia Mistral1-2

10T32

08T65

10T39

10T37

10T31

10T33

10T32

Koža Claudia Mistral
perforovaná /
Biela hladká koža1-2

Koža Claudia Mistral
perforovaná /
Červená hladká koža1-2

Koža Claudia Mistral
perforovaná /
Koža Habana hladká1-2

1 - A iný doplnkový materiál. 2 - Detaily kožených sedadiel a iných doplnkových materiálov si môžete stiahnuť zo stránky www.citroen.sk

10AA65

Disk z ľahkej zliatiny
Darwin 16”

10AA66

Disk z ľahkej zliatiny
Canberra 17”

11AA2

10AA70

Disk z ľahkej zliatiny
Hobart 17”*

Disk z ľahkej zliatiny
Canberra čierny 17”*

* Predávané v sortimente príslušenstva, dodávané bez krytiek a skrutiek.

10AA71

10AA68

Disk z ľahkej zliatiny
Brisbane 18”

Disk z ľahkej zliatiny
Cairns 19”

10AA67

Disk Brisbane biela
Banquise diamantová 18”*

Koža Habana hladká
so špecickým prešívaním1-2

Citroën DS4 personalizácia

Ešte priateľskejší k životnému prostrediu
Označenie CITROËN Airdream spája to najlepšie z technológii vyvíjaných pod značkou CITROËN ako mikrohybridná technológia e-HDi, technológia
full hybrid Hybrid4 a technológia Full Electric. Aby boli takéto vozidlá ľahšie identikovateľné, dostali obchodný názov a logo Airdream.

SPOTREBA A EMISIE CO2 (normy CEE 1999-100)*
Motory

V meste
(l/100 km)

Citroën DS4 VTi 120 BVM

Mimo mesta
(l/100 km)

Kombinovaná
(l/100 km)

Emisie CO2
(g/km)

prebieha homologizácia

Citroën DS4 THP 155 BMP6

prebieha homologizácia

Citroën DS4 THP 200 BVM6

8,4

5,2

6,4

149

Citroën DS4 HDi 110 BVM6

5,9

4,0

4,7

122

Citroën DS4 e-HDi 110 Airdream BMP6

4,8

4,1

4,4

114

Citroën DS4 HDi 160 BVM6

6,6

4,3

5,1

134

* Všetky informácie ohľadom motorizácií sa môžu meniť, preto si aktuálne informácie preverte na internetovej stránke www.citroen.sk, kde sú priebežne aktualizované.

Spotreby paliva uvádzané v tomto dokumente sú podľa homologovaných údajov európskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na každého výrobcu vozidiel predávaných
v Európe. Tieto údaje boli dosiahnuté v presne stanovených podmienkach (teplota, zaťaženie, charakteristika jazdnej dráhy atď.) a pri veľmi pokojnej jazde. Reálna
spotreba sa môže líšiť od homologovanej, keďže atmosferické podmienky, zaťaženie vozidla, jazdný štýl vodiča, tlak v pneumatikách, využívanie klimatizácie a/alebo
kúrenia ako aj prípadný úložný priestor na streche (aj keď prázdny) sú odlišné od podmienok pri homologizácii.
Všetky rady pre ekologickú jazdu nájdete na stránke www.citroen.sk
Aby mohol model Citroën DS4 e-HDi 110 Airdream BMP6 dosiahnuť emisie CO2 na úrovni :
- systém Stop & Start novej generácie;
- systém využitia brzdnej energie;
- systém klimatizácie so zvýšenou účinnosťou;
- optimalizovaný posilňovač riadenia so zníženou energetickou stratou;
- optimalizovaná manuálna robotizovaná prevodovka;
- znížená hmotnosť vďaka využitiu nových technologických postupov ako napríklad laserové zváranie karosérie.

CITROËN : služby pre zákazníka
• ZÁKLAD. ZMLUVNÁ ZÁRUKA : 2 ROKY
Zahŕňa opravy a výmenu chybných súčiastok.
Asistenčná služba Citroën Assistance
24 hodín, 7 dní v týždni.
• ZÁRUKA PROTI PREHRDZAVENIU
12 rokov na osobné vozidlá
5 rokov na úžitkové vozidlá.
• ZÁRUKA NA LAK
3 roky na osobné vozidlá.
2 roky na úžitkové vozidlá.
• CITROËN CHRONO SERVICE
Rýchla výmena oleja, pneumatík, bŕzd,
výfuku, pruženia a doplnkov bez vopred
dohodnutého stretnutia.
DODATOČNÉ SLUŽBY
• CITROËN ESSENTIALDRIVE
Záruku na svoje vozidlo si môžete predĺžiť až

na 5 rokov. Môžete si vybrať medzi zmluvou,
ktorou si predĺžite záruku o 1, 2 alebo 3 roky
alebo s limitom od 50 do 140 tisíc km.
TAKTO ZÍSKATE PREDĹŽENIE ZÁRUKY:
- ochranu pred neočakávanými výdajmi na
opravy, pretože počas tohto obdobia budete
môcť využívať rovnaké výhody, ako v čase,
keď bolo vaše vozidlo v zmluvnej záruke
- záruku, že vaše vozidlo opravia odborníci
značky Citroën a pri oprave použijú výhradne
originálne náhradné diely Citroën
- pri poruche bezplatný odťah k autorizovanému servisu Citroën
- vyššiu hodnotu vozidla pri jeho ďalšom
predaji pretože vaša Zmluva o záruke plus
prejde automaticky na nového majiteľa
- istotu na cestách do zahraničia.
• CITROËN FREEDRIVE
Zabezpečte si kompletnú starostlivosť
o svoje vozidlo. Od 24 do 60 mesiacov

s limitom od 30 do 150 tisíc km.
V sieti autorizovaných servisov Citroën budete
mať zabezpečené:
- pravidelné prehliadky
- výmenu opotrebovaných dielov
- rozšírenú záruku na vozidlo
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke
- prvú technickú kontrolu.
• CITROËN IDEALDRIVE
Zabezpečte si predĺženie záruky a pravidelné
prehliadky. Od 24 do 60 mesiacov alebo
s limitom od 30 do 120 tisíc km.
Získate:
- predĺženie záruky
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla
v zahraničí.

PEFC/10-31-1420
PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

Vybavenie, opísané v tomto katalógu, je celkovou ponukou technológie modelu Citroën DS4. Vozidlá značky CITROËN, ktoré sú v ponuke pre Európsku úniu, môžu
mať odlišné vybavenie, a to v závislosti od krajiny. Kompletné informácie o základnom vybavení vozidiel nájdete v dokumente “Technické charakteristiky a základné vybavenie”, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky www.citroen.sk.
CITROËN SLOVAKIA, s. r. o. : Prievozská 4/c, 821 09 Bratislava, Slovensko, telefón: (+421) 2 53 48 39 00, fax: (+421) 2 53 48 39 80, www.citroen.sk
Informácie o modeloch a ich charakteristiky zodpovedajú denícii platnej v období tlače tohto dokumentu, sú uvádzané iba orientačne a nemôžu byť považované
za záväzné. Na presné vybavenie vozidla a sortimentu sa informujte u svojho predajcu, v cenníku alebo na www.citroen.sk
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