CITROËN DS4

Fedezze fel a Citroën DS4et rövid klippünk segítségével, melyet az alábbi QR
kód leolvasásával pillanatok alatt elérhet okostelefonjáról.

Csábítás

Rafinéria

Stílus

Citroën DS4
Igazi egyéniség
Erőteljes vonalaival és határozott megjelenésével a
Citroën DS4 felette áll
mindenfajta összehasonlításnak. Egyszerre elegáns
és a sportos megjelenése
tökéletes harmóniát sugá-

roz. Kiegyensúlyozott arányaiból lenyűgöző erő
árad. Gondosan megrajzolt külső, művészi vonalvezetés, különleges
fényhatás... A Citroën
DS4-gyel új fogalom szü-

letett az autók világában:
az emelt hasmagasságú
négyajtós kupé, amely tökéletes vezetési pozíciót
kínál.

A kiadvány egy minden technológiai lehetőséget felvonultató, teljesen felszerelt Citroën DS4 modellt mutat be. Az EU különböző országaiban forgalomba kerülő CITROËN gépjárművek specifikációja azonban eltérhet egymástól. A szériafelszerelések és a rendelkezésre álló extrák részletes listáját a www.citroen.hu weboldal „Árlista” és „Műszaki adatlap” menüpontjai
alól letölthető dokumentumokban találja.

Citroën DS4
Kifinomultság
A kifinomult anyagválasztás
nagyfokú igényességről tanúskodik. Ezt látni és érezni
kell, saját kezünkkel megtapasztalni. Élje át ezt a semmihez sem fogható érzést!
Fedezze fel a simogató fényben fürdő utasteret. Hagyatkozzon érzéseire, és hagyja
magát elcsábítani ebben a
lenyűgöző környezetben. Simítsa végig a felületeket,
érezze a kidolgozás tökéletességét. A józan ész
időnként cserbenhagy minket, az érzékeink azonban
soha nem hazudnak.

Citroën DS4
Térélmény
Kívülről nézve egy kompakt
és erőtől duzzadó kupé látványában gyönyörködhetünk. A belső térben mégis
egy limuzin méretei fogadnak minket, három teljes
értékű hátsó üléssel. A térélmény fogalma itt nem
egy üres közhely, hanem
egy tökéletesen átgondolt
utastér szinonimája. Mikor
a designerek és a mérnökök egyesítik szakértelmüket, az ergonómia fogalma
teljesen új értelmet nyer.
Az optimális kényelemről a

két első, elektromosan állítható deréktámasszal felszerelt masszázsülés gondoskodik. Hat különböző
bőrkárpitból lehet választani, a legmagasabb kiviteli
szinten a műszerfal és az
ajtók belső felülete is igényes bőrborítást kap, az
első ülésekre pedig ún.
„Bracalet” kárpit kerül.
Utóbbi a Club Habana
bőrkárpithoz is rendelhető.
A különleges ülések kényelmes és optimális vezetési pozícióval, s ezáltal

soha nem tapasztalt vezetési élménnyel kecsegtetnek. A vezetőülés és a
középső könyöktámasz ergonómiai szempontból is
kifogástalan.
Számos lehetőség közül válogathatunk, hogy saját stílusunkhoz alakítsuk az
autót, ilyen például a
műszercsoport krómkerete
vagy a fehér/kék tónusú
műszerfal-világítás.

Citroën DS4
4 ajtós kupé
Minden kétséget kizáróan
kupé, a négy ajtó mégis
egy limuzin kényelmét kínálja. Sokoldalú, merész
útitárs, mely számos kellemes meglepetéssel szolgál. A megemelt
üléshelyzet tökéletes kilátást biztosít. Az avantgárd
megjelenés új utakat, új lehetőségeket, eddig soha
nem látott megoldásokat
kínál.

Citroën DS4
Teljesítmény
A Citroën DS4 hatféle motorral rendelhető. A részecskeszűrő mindhárom
dízel erőforrás alaptartozéka, így a nagyteljesítményű és nyomatékos HDi
160-nak, a kiváló vezetési
élményt nyújtó HDi 135nek és a mikrohibrid technológia előnyeit kínáló
e-HDi 115-nek is.
A benzinmotorok kedvelői
a változó szelepvezérléssel
rendelkező, ezáltal optimális teljesítményt nyújtó VTi
120, a már alacsony fordulatszámon is jelentős nyomatékkal bíró THP 160,
valamint a lenyűgőző teljesítményű THP 200 erőforrások közül választhatnak.
A CITROËN szakértelmének köszönhetően a DS4
felfüggesztése is kifogástalan. Az irigylésre méltó úttartással rendelkező
Citroën DS4 soha nem tapasztalt vezetési élményt
kínál. Az agilis és stabil viselkedés közötti arany középút elérése érdekében a
CITROËN két, egymást kiegészítő megoldást választott: a már bizonyított
felfüggesztési megoldásokhoz (elöl független
McPherson, hátul csatolt
lengőkaros tagok) egy dinamikus rendszert társít,
ami tökéletes úthibaelnyelő-képességet és agilitást eredményez.

Citroën DS4
Környezetbarát technológia
Úttörő szerepéhez és a
márka hagyományaihoz
híven a CITROËN számos
környezetbarát technológia
alkalmazása mellett ad új
értelmet a vezetési élmény
fogalmának. A mikrohibrid
e-HDi technológiának köszönhetően a Citroën DS4
városi környezetben 15%kal alacsonyabb üzema-

nyag-fogyasztással és CO2
kibocsátással büszkélkedhet. Ez egy rendkívüli
eredmény, mely a HDi
motor fejlett technológiájának, a fékezési energiát
visszanyerő rendszernek és
a második generációs
Stop&Start-rendszernek
köszönhető. Utóbbi megálláskor, illetve az MCP vál-

tóval rendelkező modellek
esetében 8 km/h, míg a
manuális váltóval szerelteknél 20 km/h alatt azonnal
leállítja a motort, amely
szükség esetén rendkívül
gyorsan – egyetlen szempillantás ideje, azaz 0,4 másodperc alatt – újraindul..

Citroën DS4
Megnyugtató biztonság
Az intuitívabb vezetés és a tökéletes
biztonság érdekében a Citroën DS4
számos olyan technológiával rendelkezik, melyek megkönnyítik az autósok életét.
Sávváltáskor például holttérfigyelőrendszer figyeli a Citroën DS4 mindkét oldalát és a külső visszapillantó
tükrön fényjelzéssel figyelmezteti a
vezetőt, amint gépjárművet észlel a
holttérben.
A hosszabb utak alkalmával a kényelmes és nyugodt vezetés érdekében a programozható tempomattal
és sebességhatárolóval könnyedén
beállíthatjuk az út során betartandó
sebességkorlátokat.

Az optimális üzemanyag-fogyasztást
segíti a
Citroën DS4 váltásra figyelmeztető
jelzése, mely a legjobb pillanatban figyelmeztet a sebességváltásra. Az állandó aktív és passzív biztonság
érdekében a Citroën DS4 semmit
sem bíz a véletlenre. Az intelligens kipörgésgátlónak köszönhetően még
nagyobb biztonságban közlekedhetünk a csúszós útszakaszokon. A
rendszer folyamatosan elemzi az út
állapotát és a jobb tapadás érdekében ennek megfelelően szabályozza
a kerekekre jutó vonóerőt. Ezt a – kizárólag a CITROËN-nél alkalmazott –
rendszert további rendszerek egészí-

tik ki: az elektromos rögzítőfék és az
emelkedőn/lejtőn történő indítást segítő rendszer egyszerűsíti a mindennapi közlekedést és optimális
kényelmet biztosít. A könnyed parkolás érdekében a Citroën DS4-hez választható első és hátsó érzékelővel
szerelt parkolássegítő, valamint parkolóhelymérő rendszer, amely jelzi a
vezetőnek, hogy a kiválasztott parkolóhely mérete elegendő-e, illetve
meghatározza a parkolási manőver
nehézségi fokát.
A CITROËN eTouch négyféle szolgáltatást foglal magában. Ezek közül
kettő – a CITROËN lokalizációs segélyhívás és a CITROËN lokalizációs

Assistance-hívás – közvetlenül a gépjármű fedélzetéről elérhető. A GPSmodulnak és a beépített
SIM-kártyának köszönhetően
műszaki hiba vagy baleset esetén a
gépjárművet azonosító szolgáltató
pontosan meghatározza annak helyzetét, és műszaki segítséget küld a
helyszínre vagy szükség esetén értesíti a mentőszolgálatot. E szolgáltatások időkorlátozás nélkül díjmentesen
vehetők igénybe a hét minden napján, a nap 24 órájában, akár külföldön is. A másik két szolgáltatás – a
CITROËN EcoDriving és a CITROËN
virtuális szervizfüzet – a MyCITROËN
személyes oldalról érhető el interne-

ten vagy okostelefonon keresztül. Segítségükkel nyomon követhető a gépjármű üzemanyag-fogyasztása és
CO2-kibocsátása, előre láthatók a
karbantartási műveletek, valamint
valós időben megjeleníthetők a figyelmeztető jelzések is. Ez a két szolgáltatás díjmentesen vehető igénybe a
gépjárműre vonatkozó gyári garancia
fennállásáig. Ezek a szolgáltatások
Magyarországon csak korlátozottan
elérhetők.

Citroën DS4
Komfort
A Citroën DS4 utastere franciás kifinomultságról és minőségi kidolgozásról tanúskodik. Az automata
klímaberendezés három fokozatban
állítható (alacsony, közepes, intenzív), valamint rendelkezik egy ún.
REST funkcióval is, amely a motor
leállítása után néhány percig még levegőt fúj az utastérbe. A szőnyegpadló ötletesen magába foglal egy
krómozott DS logót (külön rendelhető tartozék). A térérzetet még tovább erősíti a kitűnő akusztikai
élmény. Az utastérben kellemes hangulat uralkodik, a motor rezgései eltompulnak, a hangszigetelés
kifogástalan. A Citroën DS4 rendelkezik egy, a jelek digitális modulációját és a hang térbeli elosztását
szabályozó programmal is, ami kiemelkedő hangminőséget biztosít, és
gondoskodik a hangok optimális
eloszlásáról az utastérben. A még

erőteljesebb zenei élmény átélése és
kedvenc zenéink élvezetes hallgatása
érdekében DENON® HiFi-rendszer is
választható, mely egy, a csomagtérben elhelyezett mélysugárzóval fokozza a hatást. Ez az audiorendszer
még magasabb szintre emeli a modell nyújtotta akusztikai élményeket.
A karmesteri pálca az Ön kezében
van, szabadon válogathat a hangforrások között, köszönhetően a különös gonddal kialakított
csatlakozóknak: az USB-csatlakozó és
a jack-aljzat mellett egy 12 voltos és
egy 230 voltos csatlakozó is megbújik az elülső könyöklő tárolórekeszében. A Citroën DS4 eMyWay
navigációs készüléke hasznos társnak
bizonyul az utazások során. Ezzel a
készülékkel a legutolsó generációs
műholdas navigáció előnyeit élvezhetjük; a készülék távlati nézet móddal (Birdview-mód) és a belső

memórián tárolt Európa-térképpel is
rendelkezik. Segítségével a 7 colos
kijelzőn böngészhetjük a zenelejátszó
tartalmát, az audio streaming funkciónak köszönhetően meghallgathatjuk kedvenc zeneszámainkat,
valamint használhatjuk a Bluetooth*
kihangosító készletet is.
A Citroën DS4 rendkívüli vezetési élményt nyújt. Határozott tekintete
nem csupán egy stíluselem, a lámpatest magában foglalja a statikus kanyarvilágítással ellátott első
ködfényszórókat. A látási viszonyokat
javító kiegészítő fénysáv mindkét irányban akár 75°-os szögben is képes
bevilágítani az utat.

* Kompatibilis telefon szükséges hozzá.

Az új gondolatok mindig intelligenciáról és kreativitásról tanúskodnak. A Citroën DS4 tökéletesen megtestesíti ezt a szellemi állapotot: egy merész koncepció, amely teret enged az új gondolatoknak. Kifinomult vonalaival a Citroën DS4 megjelenése semmihez sem fogható. Nemcsak a külseje, a belseje is minden várakozást felülmúl. Fedezze fel ezt a világot, ahol a kifinomultság a
részletekben rejlik-

*A motoradatok folyamatosan változhatnak. A frissítésekért látogasson el a www.citroen.hu weboldalra, ahol naprakész információkat talál.
A CO2-kibocsátás csökkentésének érdekében a Citroën DS4 e-HDi 6 fokozatú MCP váltóval vagy a 6 fokozatú manuális váltóval szerelt változat alapfelszereltsége az újgenerációs Stop&Start-rendszer, a fékezési energiát visszanyerő rendszer, a nagyobb hatásfokú klímaberendezés, az energiafelhasználást csökkentő, optimalizált szervokormány, valamint az új technológiák (például a lézerhegesztés) alkalmazásának köszönhetően könnyebb felépítés.
A fent leírt fogyasztási adatok az összes gyártóra és eladott autóra érvényes európai szabványok szerint kerültek meghatározásra. Ezen értékeket szigorú körülmények között (a hőmérsékletre, a tömegre, a görgős
próbapad jellemzőire stb. vonatkozóan) és nyugodt vezetési stílus mellett mérték. A valós forgalmi viszonyok, időjárási feltételek, a gépjármű terheltsége, a vezetési stílus, a gumiabroncsokban uralkodó nyomás, a
felszerelt tetőcsomagtartó (terhelés nélkül is), a klímaberendezés és/vagy a fűtés intenzív használata, valamint a gépjármű állapota függvényében a mért fogyasztás természetesen eltérhet a szabványban
meghatározottól.

Főbb felszereltségek
CITROËN DS4 DESIGN :
ABS elektronikus fékerőelosztó, vészfékezés-rásegítő (AFU) és ESP –
Front-, oldal- és függönylégzsákok –
Manuális klímaberendezés – Fehér és
kék színű tónusok között állítható
műszerfal-világítás – Krómkeretes oldalablakok – Automata elektromos
rögzítőfék (kizárólag az MCP6 sebességváltóhoz) – Darwin 16 colos
könnyűfém keréktárcsa – Elektromos
első ablakemelők – Akusztikus panorámaszélvédő – Bőr váltógomb és
váltókar – Statikus kanyarvilágítással
ellátott első ködfényszórók – Programozható tempomat és sebességhatároló – Elektromosan állítható és
fűthető külső visszapillantó tükrök –
Állítható magasságú vezetőülés –
LED-es nappalifény elöl és fényvezetők a hátsó lámpatestekben – MP3
CD-lejátszós, hat hangszórós RDS
audiorendszer – Magasságban és
mélységben állítható kormány – La-

cina és Omni Reps szövet
üléskárpit.
CITROËN DS4 STYLE :
A DS4 DESIGN felszereltségen
felül: Középső könyöklő hátul – Tolatóradar – Automata fényszórókapcsolás – Kétzónás automata
klímaberendezés – Connecting Box
(jack-aljzat, USB-csatlakozó és Bluetooth kihangosító készlet*) – Esőérzékelős ablaktörlő elöl – Automata
elektromos rögzítőfék (kivéve a hatsebességes automata váltóval rendelkező THP 160) – Canberra 17 colos
könnyűfém keréktárcsa – Alumínium
pedálok és fém küszöbdísz az első ajtókon – Club bőrborítású váltógomb
és váltókar – Elektrokróm belső
visszapillantó tükör – Elektromosan
behajtható külső visszapillantó tükrök
– Első ülések masszázsfunkcióval és
elektromosan állítható deréktámasszal – Állítható magasságú első

utasülés – Első és hátsó padlószőnyegek – MP3 CD-lejátszós, hat hangzórós RDS audiorendszer kettős rádiótunerrel – Club bőrborítású kormány – Sao szövet/Claudia bőr
üléskárpit.
CITROËN DS4 SPORT :
A DS4 STYLE felszereltségen felül:
Első radar parkolóhelyfelmérő funkcióval – Oldalvédő elemek krómmal –
Citroën eTouch – Brisbane 18 colos
könnyűfém keréktárcsa – 230 voltos
csatlakozó (kivéve a hatsebességes
automata váltóval rendelkező THP
160) – Tolatáskor automatikusan
mozgó külső visszapillantó tükrök –
Holttérfigyelő rendszer – Claudia bőr
üléskárpit.

* Kompatibilis telefon szükséges hozzá

A Citroën DS4 az erős egyéniségű, határozott ízléssel rendelkező vezetőknek készült karakteres autó. Igényeitől függően számos
felső kategóriás kiviteli megoldás közül választhat: a palettán nyolcféle kárpit (köztük öt bőr), hétféle alumínium keréktárcsa (16
colostól a 19 colosig) és nyolcféle karosszériaárnyalat szerepel.

Lacina Mistral /
Omni Reps szövet 1

Gyöngyházfehér (GY)

Darwin 16” tárcsa

Sao Mistral szövet /
Claudia Mistral bőr 1

Babylone vörös (GY)2

Canberra 17” tárcsa

Sao Habana szövet /
Claudia Habana bőr 1

Shark szürke (M)

Claudia bőr
perforált /
Claudia bőr 1

Bourrasque kék (M)

Brisbane 18” tárcsa

Claudia bőr
perforált /
Club fehér bőr

Perla Nera fekete (GY)

Cairns 19” tárcsa

Claudia
bőr perforált /
Club piros bőr

Hófehér

Hobart 17”* tárcsa

Alumínium szürke (M)

Canberra fekete 17”* tárcsa

(M) : metálfény – (GY) : gyöngyház – A metál- és gyöngyházfényezések felárasak.1 – És egyéb kísérőanyagok. 2 – A készlet erejéig. 3 – 2013. során jelenik meg
* Tartozékként rendelhető, csavar és díszkupakok nélkül szállítva

Claudia
bőr perforált /
Club Habana bőr

Rubintvörös (GY)3

Fehér Brisbane
18”* tárcsa

Club Habana bőr
« bracelet »

Hickory barna (GY)

CITROËN FreeDrive
A CITROËN DS termékcsaládhoz
Egy rendkívüli autóhoz
rendkívüli szolgáltatások illenek. A Citroën DS4 tulajdonosoknak kínált
CITROËN FreeDrive szolgáltatáscsomag révén egyszerűen biztosíthatja nyugalmát. Citroën DS4 gépkocsija a CITROËN
FreeDrive szerződés teljes
időtartama alatt teljes körű
garanciát élvez, akárcsak a
legelső napon, és maximális gondoskodásban részesül: a meghibásodott
alkatrészeket díjmentesen
(a munkadíjat is beleértve)

kicserélik vagy megjavítják.
A CITROËN FreeDrive
szerződés az időszakos karbantartási műveleteket (kopóalkatrészek, munkadíj,
kenőanyagok, külső és
belső gépjárműtisztítás) is
magában foglalja, így
ezekre sem kell külön
pénzt fordítania.
Egyben kibővített assistance szolgáltatásban is részesül, melynek
köszönhetően mechanikai
üzemzavar, az akkumulátor
lemerülése, a gépjármű

kulcsainak elvesztése, nem
megfelelő üzemanyag használata vagy defekt esetén
Franciaországban és egész
Európában az év minden
napján, a nap 24 órájában
igénybe veheti a CITROËN
Assistance szolgálat segítségét.
Szükség esetén bizton számíthat egy olyan megoldásra, amely lehetővé teszi
az utazás folytatását (a
helyzettől függően szervizbérautó, elszállásolás,
vonat- vagy repülőjegy). Az
előfizetés időtartamát ill. a

futásteljesítményt a gépjármű használatától és
saját igényeitől függően Ön
választhatja meg. A 48 hónapnál
hosszabb időtartamra kötött CITROËN FreeDrive
szerződések esetén a
CITROËN az első kötelező
műszaki vizsga teljes költségét is magára vállalja.

CITROËN : TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS
CITROËN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK
A szerződési feltételekről érdeklődjön a CITROËN hálózatban.
• ESSENTIALDRIVE
KITREJESZTETT GARANCIASZERZŐDÉS: AKÁR 5 ÉVRE IS BIZTOSÍTHATJA
NYUGALMÁT
CITROËN-je a jótállási időszakot követően is ugyanolyan garanciát
élvez, mint a legelső napon: szerződése a hibás alkatrészek cseréjén,
vagy javításán túl a munkadíjra is kiterjed. Ráadásul a CITROËN Assistance a
hét minden napján, a nap 24 órájában segítségére siet Magyarország, sőt
egész Európa területén.
A szerződés időtartama: 36, 48 vagy 60 hónap(2)
(Futásteljesítmény: 60 000–200 000 km(3)(1)

adjuk át Önnek. Amíg CITROËN-je a karbantartási tervben szereplő műveletek
elvégzése céljából javítóműhelyünkben tartózkodik, egy szervizbérautót bocsátunk rendelkezésére.
A szerződés időtartama: 24, 36, 48 vagy 60 hónap(2)
(Futásteljesítmény: 40 000–200 000 km(3)(1)
(1) amelyik határt a gépkocsi előbb eléri
(2) az első forgalombahelyezéstől számítva
(3) maximum futásteljesítmény 0 km-től számítva
• ÁTROZSDÁSODÁS ELLENI / FÉNYEZÉSI GARANCIA
Személygépkocsik: 12 év / 3 év
Haszongépjárművek: 5 év / 2 év

• COMFORTDRIVE
GARANCIA- ÉS KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS: KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS
HATÉKONYSÁG MINDENEK FELETT
A kiterjesztett garancián, valamint az assistance szolgáltatáson túl, szerződése
a gépjármű karbantartási tervében szereplő összes műveletre
kiterjed (alkatrészek, munkadíj és kenőanyagok). Gépjárműve karbantartásának
idejére előnyös feltételekkel igényelhet magának szervizbérautót.
A szerződés időtartama: 24, 36, 48 vagy 60 hónap(2)
Futásteljesítmény: 40 000–200 000 km(3)(1)

• CITROËN CHRONO SERVICE
Gépkocsiját előzetes bejelentkezés nélkül, azonnal fogadjuk az alábbi kisebb
beavatkozásokra: olajcsere, gumi-abroncsok, fékek és kipufogó javítása, futómű-beállítás és tartozékok felszerelése.
• CSEREAUTÓ
Amíg autója a szervizben van, kedvezményes áron csereautót biztosítunk
Önnek.

• FREEDRIVE SZERZŐDÉS: A TELJES SZABADSÁG

Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó, 2000/53/EK számú, 2000. szeptember 18-án kelt európai közösségi irányelv rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott célkitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek gyártásához felhasznál újrahasznosított anyagokat. Az európai Unióban forgalomba kerülő Citroën gépjárművek felszereltsége országonként eltérő lehet. A Citroën típuskínálatába tartozó modellek felszereltségének részletes leírását illetően töltse le árlistánkat, vagy keresse fel
márkakereskedőjét

Készítette 2023. márciusában :

A kiterjesztett garancián, valamint az assistance szolgáltatáson túl, szerződése
a karbantartási műveletek mellett a kopóalkatrészek cseréjére és javítására is kiterjed. Ingyen felkészítjük autóját a műszaki vizsgára, miután felmértük a sikeres vizsgához szükséges beavatkozásokat. Gépjárművét kívül-belül kitakarítva

www.citroen.com

