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Z P R A C O VÁ N Í

DOKONALÉ
ZPRACOVÁNÍ

DOKONALÉ

DS 4

Přídi vozu DS 4 dominuje nový světelný podpis.
Dokonale propracované světlomety DS MATRIX
LED VISION, které se skládají z matrixových
a směrových světel, doplňují denní světla
tvořená dvěma liniemi LED diod. Celkem jich
je použito neuvěřitelných 150.
Charakteristické DS WINGS propojují
světlomety s mřížkou chladiče. V závislosti
na zvolené verzi můžeme pozorovat dvojí
strukturu s motivy diamantů, jež se postupně
zvětšují a vystupují z trojrozměrné mřížky.
Dlouhá kapota dodává vozu na dynamice.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, 20" kola z lehkých slitin SYDNEY

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, 20" kola z lehkých slitin SYDNEY

D S 4

Z P R A C O VÁ N Í

CHARIS
MATICKÝ
4

DOKONALÉ

Z profilu je možné obdivovat plynulé a ostře
řezané linie. Zapuštěné kliky dveří dokonale
ladí s propracovanými boky. DS 4 vás
okouzlí svým impozantním vzhledem.
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Střecha se na zádi snižuje podél šikmého zadního okna
se smaltovaným sítotiskem, který odkazuje na proslulé
know-how.

DOKONALÉ

Zadní blatníky s jasně patrnými
prolisy vytvářejí na karoserii
výrazné křivky a ostré hrany.

Z P R A C O VÁ N Í
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D S 4

ELEGANCE

Stylové linie vozu jsou zároveň i velmi aerodynamické.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, 20" kola z lehkých slitin SYDNEY

Na zádi upoutá nová generace světelného podpisu
s motivem trojrozměrných laserem vypálených šupin.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, 20" kola z lehkých slitin SYDNEY
DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE, šedá Platinium, 19" kola z lehkých slitin MINNEAPOLIS
DS 4 PureTech 180 CROSS RIVOLI, zlatá Copper, 19" kola z lehkých slitin LIMA

DOKONALÉ
Z P R A C O VÁ N Í
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8

DS 4 přichází s inovacemi a novou siluetou,
k dispozici je ve třech provedeních:
DS 4, DS 4 CROSS a DS 4 PERFORMANCE LINE.

DOKONALÉ
Z P R A C O VÁ N Í

D S 4
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Elegantní digitální interiér vozu
DS 4 je ergonomicky uspořádaný.
Každý detail je intuitivně začleněn
z hlediska funkčnosti i stylu.

11

DOKONALÉ

NEVIDI
TELNÝ
Z P R A C O VÁ N Í
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INOVACE

D S 4
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DS AIR
DS AIR je inovativní a prakticky neviditelný
systém. Středové výdechy jsou velmi
kompaktní, přičemž proudění vzduchu
je směrováno vertikálně pomocí
nápaditého designového ovladače.
Tento jedinečný systém ventilace je stejně
výkonný jako klasické ventilátory. Díky svému
originálnímu zpracování je dokonale začleněn
do uceleného a stylově čistého vzhledu
elegantní palubní desky.

POKROČILÉ
TECHNOLOGIE

D S 4
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DS 4

POKROČILÉ
TECHNOLOGIE
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Volant potažený hnědou kůží Criollo (včetně krytu airbagu)
s černými dekory High Gloss

TECHNOLOGIE
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DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY

D S 4

POKROČILÉ

Z pohledu konektivity
je absolutní prioritou
zajištění maximální bezpečnosti.
Proto je vše uzpůsobeno tak,
aby řidič nemusel odvracet
pozornost od dění před vozem.

DS EXTENDED HEAD-UP DISPLEJ nabízí špičkový vizuální zážitek,
který je zároveň prvním krokem k rozšířené realitě.
Tato unikátní inovativní technologie promítá informace užitečné
pro jízdu přímo do zorného pole řidiče.
Díky optickému efektu se údaje zobrazují ve vzdálenosti zhruba
4 m před vozem v zorném poli řidiče v úhlopříčce 21",
což je v daném segmentu naprosto nevídané.
Najdeme zde rovněž další praktické informace, například
o přehrávané hudbě či údaje z připojeného telefonu.

10" displej FULL HD DS SMART TOUCH

DS SMART TOUCH

POKROČILÉ
TECHNOLOGIE
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D S 4

SYSTÉM DS IRIS

DS SMART TOUCH

Systém DS IRIS je technologie tvořící
podstatnou součást kompletně přepracovaného
10" infotainmentového systému.

Hlasově a dotykově ovládaný systém DS IRIS
je jakýmsi osobním asistentem, který vám rozumí
a který bez odkladu splní vaše požadavky.

Plynulé a citlivé rozhraní dotykového displeje,
které vychází z ergonomie chytrého telefonu,
je založené na konceptu individuálních profilů
a widgetů.

Aby bylo zajištěno, že je systém včetně mapových
podkladů aktuální za všech okolností, probíhají
aktualizace on-line prostřednictvím cloudu.

Nový systém dotykového ovládání DS SMART TOUCH
je umístěný na středové konzole. Jedná se o dotykovou plochu,
po které jednoduše přejedete prstem pro navolení jedné ze svých
oblíbených předem nastavených funkcí. Tato plocha rovněž
rozpozná běžná gesta jako je zoomování či psaní.

DS E-TOGGLE

Nastavení a předvolby zobrazení, jehož obsah
je plně přizpůsobitelný, se načtou automaticky
při nastartování vozu.

DS E-TOGGLE je nový kompaktní volič automatické převodovky
umístěný na středové konzole. Řazení rychlostních stupňů lze
provádět také ručně pomocí pádel umístěných pod volantem.
Ukázky plně přizpůsobitelného zobrazení
na centrálním dotykovém displeji.

TECHNOLOGIE

Vůz DS 4 je vybaven poloautonomním řízením druhé generace*,
systémem DS DRIVE ASSIST. Regulátor přizpůsobuje rychlost
okolnímu provozu, přičemž umožní úplné zastavení vozu a jeho
opětovné rozjetí, což je neocenitelné zejména v dopravních
zácpách. Systém rovněž udržuje vůz ve zvoleném jízdním pruhu.

POKROČILÉ

DS DRIVE ASSIST 2.0

Systém poloautonomního řízení DS 4 byl podstatně inovován
a DS DRIVE ASSIST 2.0 disponuje třemi zcela novými funkcemi:
• asistent změny jízdního pruhu,
• přizpůsobení rychlosti v zatáčkách,
• r ozšířené čtení dopravního značení, přizpůsobení se
doporučené rychlosti.
Volant je vybaven senzorem úchopu, který neustále
kontroluje, zda je řidič aktivní a má řízení pod kontrolou.
Dodatečné radary umístěné v rozích nárazníků umožňují
další funkce, jako je sledování mrtvého úhlu na vzdálenost
až 75 m a detekce provozu za vozem, jejichž cílem
je zabránit kolizi v souvislosti s mrtvými úhly.
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*Nejvyšší úroveň, která je aktuálně v běžném provozu povolena.

DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE, šedá Platinium, 19" kola z lehkých slitin MINNEAPOLIS
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DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE, šedá Platinium, 19" kola z lehkých slitin MINNEAPOLIS

POKROČILÉ
TECHNOLOGIE
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DS NIGHT VISION

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

Systém DS NIGHT VISION zajistí řidiči lepší viditelnost
při jízdě v noci, přispívá k lepší orientaci a včas upozorní
na hrozící nebezpečí. Infračervená kamera umístěná
v masce chladiče dokáže odhalit chodce i zvířata před vozem,
a to až do vzdálenosti 200 m. Řidič si může zobrazit situaci
před vozem na digitálním sdruženém přístroji; detekované
osoby/zvířata jsou nejprve orámovány žlutě a poté červeně.
Současně zazní výstražný zvukový signál. Řidič má tak více
času zareagovat a předejít nebezpečí srážky.

Vozy společnosti DS Automobiles jsou synonymem nebývalého
jízdního komfortu. V případě DS 4 se to projevuje naprosto
unikátními jízdními vlastnostmi. Jednou z nejvýznamnějších
funkcí je DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, která je v daném
segmentu exkluzivní. Funguje díky kameře umístěné v horní
části čelního skla, která sleduje a předvídá nerovnosti vozovky
a přenáší data do řídicí jednotky. Spolu se čtyřmi snímači
světlé výšky a třemi akcelerometry působí systém nezávisle
na odpružení jednotlivých kol. Na základě získaných dat
přizpůsobuje tuhost tlumičů a výsledkem je optimalizovaný
jízdní komfort na jakémkoli povrchu.

POKROČILÉ
TECHNOLOGIE

ZAPUŠTĚNÉ KLIKY DVEŘÍ
Nechte se okouzlit výsuvnými klikami dveří, které se
objeví pouze tehdy, když je potřebujete. Jinak jsou
zapuštěné do karoserie, nijak nenarušují vzhled vozu
a zdůrazňují plynulou a elegantní siluetu DS 4.
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DS SMART ACCESS

D S 4

Díky systému DS SMART ACCESS vás vaše DS 4 pozná
už na dálku a dodá odemykání i zamykání vozu nádech
magie. Při přiblížení se k vozu na méně než 3 metry
se DS 4 automaticky rozsvítí, ve vzdálenosti 1,5 metru
se odemkne a kliky dveří, které byly dosud schované
v karoserii, se automaticky vysunou. Při odchodu se vůz
chová obdobně: při vzdálení se na 2 metry se kliky dveří
zasunou a vůz se uzamkne, a to zcela automaticky.

DS 4 E-TENSE 225 LA PREMIÉRE, šedá Lacquered, 20" kola z lehkých slitin SYDNEY

UHRANČIVÝ

D S 4
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Světlomety DS MATRIX LED VISION
se skládají ze tří LED modulů:
• Vnitřní modul světlometu plní funkci
potkávacích světel.
• Středový rotující modul se natáčí
až do úhlu 33,5°. Osvětluje kraje
vozovky a přisvěcuje do zatáček.
• Vnější modul zastává funkci dálkových
světel. Je rozdělen do patnácti
samostatných segmentů, které
se rozsvěcují a zhasínají podle
situace před vozem.
Světlomety reagují na podmínky
okolního provozu, úhel natočení volantu,
rychlost vozu a povětrnostní podmínky.
Mají 5 přednastavených režimů: město,
krajina, dálnice, nepříznivé počasí
a mlha. Umožňují jízdu s trvale
rozsvícenými dálkovými světly,
aniž by docházelo k oslnění ostatních
účastníků silničního provozu.
Díky kameře v horní části čelního skla
přizpůsobují tyto inteligentní světlomety
automaticky světelný kužel okolnímu
provozu. Mají dosah téměř 300 metrů,
aniž by kohokoli oslňovaly.

TECHNOLOGIE

V nové generaci užších a modernějších
světlometů DS Matrix LED Vision
se technologie Matrix Beam a Dynamic
Bending Light spojují v jednom systému,
který se vyznačuje osobitou
a jedinečnou identitou.

POKROČILÉ

DS MATRIX LED VISION
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DS 4

E -T E N S E

PRÉMIOVÝ PLUG-IN HYBRID
Technologie E-TENSE, která vzešla z motorsportu, je ukázkou know-how
společnosti DS. Prosadila se ve Formuli E a přinesla dva po sobě jdoucí
mistrovské tituly v kategorii týmů i jezdců.

29

28

D S 4

Vůz DS 4 bude při svém uvedení nabízen s plug‑in hybridním pohonem E-TENSE
225 tvořeným přeplňovaným benzinovým motorem PureTech a elektromotorem
o celkovém výkonu 225 k s točivým momentem 360 Nm. Dojezd v plně
elektrickém režimu dosahuje až 55 km (dle protokolu WLTP) díky baterii
o kapacitě 12,4 kWh.
Elektromotor ve spojení s automatickou 8stupňovou převodovkou má výkon
81 kW (110 k) a okamžitě dostupný točivý moment 320 Nm. Jeho potenciál je
využíván zejména při rozjezdu, pro rychlejší akceleraci nebo pro jízdu v režimu
nulových emisí až do rychlosti 135 km/h.
DS 4 využívá technologii rekuperace energie při brzdění, která během jízdy
dobíjí baterii. Navíc disponuje funkcí E-Save, která umožňuje zachovat předem
nastavenou úroveň nabití baterie pro pozdější potřebu. Rezervu je možné využít
například pro jízdu do nízkoemisních zón.
Palubní nabíječka o výkonu 7,4 kW umožní dobít trakční baterii prostřednictvím
soukromého či veřejného wallboxu (32 A) za 1 hodinu 45 minut pomocí kabelu
dodávaného v základní výbavě vozu.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, 20" kola z lehkých slitin SYDNEY

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, 20" kola z lehkých slitin SYDNEY

E -T E N S E

Vozy E-TENSE mají několik režimů jízdy:
ELEKTRICKÝ REŽIM
Elektrický režim umožňuje snížení spotřeby
paliva na minimum. Je vždy nastaven jako
výchozí a umožňuje dojezd až 55 km bez spotřeby
pohonných hmot. Je ideální pro každodenní cesty
do zaměstnání. Absolutně tichá jízda a nebývalá
akcelerace: zažijte nové pocity z řízení.

30

REŽIMY
JÍZDY

D S 4

HYBRIDNÍ REŽIM
Tento režim se automaticky přizpůsobuje
daným jízdním podmínkám. Optimálně využívá
elektrickou energii střídáním 100 % elektrické
jízdy a jízdy prostřednictvím spalovacího motoru,
případně oba typy pohonu kombinuje.
REŽIM SPORT
Užijte si jízdu naplno a poznejte dynamiku vozu
DS 4 E-TENSE! Aktivujte režim SPORT a využijte
kumulovaný výkon spalovacího a elektrického
motoru, optimalizované mapování akcelerátoru
a plynového pedálu, upravené řazení převodovky
a adaptivních tlumičů.
REŽIM KOMFORT
Optimální komfort jízdy získáte aktivací systému
DS ACTIVE SCAN SUSPENSION pro nastavení
tuhosti odpružení podle stavu vozovky.
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RŮZNÉ
ZPŮSOBY
DOBÍJENÍ
D S 4

INSTALACE WALLBOXU V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Společnost DS Automobiles nabízí vhodné řešení instalace dobíjecích
stanic v domácím prostředí či na pracovišti.

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, Cristal Pearl, 20" kola z lehkých slitin SYDNEY

SÉRIOVÝ KABEL
TYP 2 – 8 A

• Režim 2 (Střídavý proud)
• 220 V / 8 A – 1,8 kW
• DOBA DOBÍJENÍ:
Do 100 % kapacity
za 7 hodin 5 minut

ZESÍLENÁ
ZÁSUVKA
• Režim 2 (Střídavý proud)
• 220 V / 14 A – 3,2 kW
• DOBA DOBÍJENÍ:
Do 100 % kapacity za 4 hodiny
KABEL TYP 2 – 14 A
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Prostřednictvím různých typů
dobíjecích kabelů je možné dobíjet vůz
u veřejných dobíjecích stanic nebo
doma pomocí wallboxu či standardní
zásuvky.

DOBÍJECÍ
STANICE
DS WALLBOX

Společnost DS Automobiles navíc
nabízí několik typů wallboxů včetně
jejich instalace akreditovaným
partnerem, který prověří stávající
elektroinstalaci. Dobíjecí kabely typu
2 a 3 včetně kufříku jsou dodávány
v rámci standardní výbavy vozu.

• Režim 3 (Střídavý proud)
• 220 V / 32 A
• DOBA DOBÍJENÍ:
Jednofázový (7,4 kW):
Do 100 % kapacity
za 1 hodinu 45 minut

Dobíjení ve společných garážích:
Každý uživatel elektrifikovaného vozu, který
bydlí v bytovém domě, má právo na instalaci
vlastní dobíjecí stanice na svém parkovacím
místě.

E -T E N S E
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STANDARDNÍ
DOMÁCÍ
ZÁSUVKA

WALLBOX
PŘÍSLUŠENSTVÍ

SÉRIOVÝ KABEL
TYP 3 – 7,4 kW

NASTAVENÍ DOBÍJENÍ
Během dobíjení vozu je možné zobrazit
jeho rychlost a předpokládanou dobu
do plného nabití baterie. Lze rovněž
nastavit odložené dobíjení, aby
bylo možné využít výhodnějších cen
elektřiny mimo energetickou špičku.
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PŘEDEHŘEV/KLIMATIZACE KABINY
Předehřev/klimatizace kabiny umožní
ovládat topení* nebo klimatizaci* vozu
na dálku. Nezáleží na tom, zda je vůz
připojen ke zdroji elektrické energie,
tato komfortní funkce je k dispozici
kdykoli.

E -T E N S E

E-TENSE VZDÁLENÁ SPRÁVA VOZU,
INFORMACE O DOJEZDU
Aplikace MyDS umožňuje zobrazit
přímo v chytrém telefonu aktuální stav
nabití baterie, jakož i zbývající dojezd.
Ve zlomku vteřiny můžete rovněž
zkontrolovat právě probíhající dobíjení
či nastavení tepelného komfortu.

SLUŽBY
E-TENSE

SLUŽBY E-TENSE
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*Pevně přednastavená teplota 21 °C.

DS 4 E-TENSE 225 LA PREMIÉRE, šedá Laqué, 20" kola z lehkých slitin SYDNEY
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D S 4

MOTORIZACE

DS 4 je k dispozici s pohonem E-Tense
225 nebo se spalovacími motory PureTech
o výkonu 130, 180 a 225 k nebo BlueHDi
o výkonu 130 k.
Vůz DS 4 je ve všech verzích vybaven
8stupňovou automatickou převodovkou.

VÝKON

DS 4 PureTech 180 CROSS RIVOLI, zlatá Copper, 19" kola z lehkých slitin LIMA

PRVOTŘÍDNÍ
LUXUS

38

PROPRACOVANOST

D S 4

DS 4

PRVOTŘÍDNÍ LUXUS
FRANCOUZSKÉHO
KNOW-HOW
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DŮRAZ
NA DETAIL

1 2

5

5. Dekor v provedení hnědý jasan
6. Vnější zpětná zrcátka
s projekcí loga DS
7. Perlové prošívání a skryté švy

1. Č
 erná lesklá mřížka
s chromovanými dekory
ve tvaru diamantů

PRVOTŘÍDNÍ

8. D
 S SMART TOUCH a DS E-TOGGLE
s gilošováním „Clous de Paris“

2. Tónované zadní okno
s unikátním vzorem

4. Černé lesklé obložení sloupku C
s chromovaným logem DS

LUXUS

3. Ozdobné prahy dveří
s logem DS

3

6

7
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D S 4

4

8

MAXIMÁLNÍ KOMFORT

PRVOTŘÍDNÍ
LUXUS

Velmi pohodlné cestování zajistí řidiči i jeho spolujezdci
nebývale komfortní sedadla a možnost bezdrátového
nabíjení telefonu. Sedadla jsou nastavitelná v 10 směrech,
mohou být ventilovaná, vyhřívaná a vybavená masážní
funkcí. Také cestující vzadu profitují z komfortu sedadel
se strukturovanou pěnou vybavenými středovou loketní
opěrkou s odkládacími plochami a snadno přístupnými
USB porty.

SÍLA ZVUKU
Vychutnejte si neobyčejný zvukový zážitek s výjimečným
audio systémem složeným ze 14 reproduktorů s celkovým
výkonem 690 W. Vrstvená skla s akustickou fólií
přispívají k dokonalému odhlučnění kabiny. Díky tomu
nic nenarušuje čistotu tónů linoucích se z Hi-Fi systému
FOCAL Electra® a vy si můžete užívat cestování naplno.

D S 4
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Sklopné zadní sedadlo dělené v poměru 2/3–1/3
se středovou loketní opěrkou a otvorem na lyže
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PRVOTŘÍDNÍ

DS 4 CROSS
vstříc dobrodružství

LUXUS
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D S 4
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DS 4 CROSS ve větší míře přejímá vizuální znaky SUV.
Na první pohled ho jasně identifikuje difuzor předního
a zadního nárazníku, který ostře kontrastuje s černými
prvky. Celek doplňují černé rámy bočních oken a černá
lesklá mřížka chladiče, nápadná kola i výrazné černé
lišty na střeše v barvě karoserie.

V rámci exkluzivní příplatkové výbavy může být
DS 4 CROSS vybaven systémem Advanced Traction
Control s režimy písek, sníh a bláto pro lepší trakci
ve zhoršených podmínkách a funkcí Hill Assist
Descent Control pro jízdu ze svahu.

DS 4 PureTech 180 CROSS RIVOLI, zlatá Copper, 19" kola z lehkých slitin LIMA

PRVOTŘÍDNÍ
LUXUS

SPOR
TOVNÍ
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19" kola z lehkých slitin MINNEAPOLIS

1

2

D S 4

2. K
 ožený volant s prošíváním
PERFORMANCE LINE
a karbonovým dekorem

LUXUS
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DS 4 PERFORMANCE LINE působí
velmi sportovně díky jedinečnému
provedení exteriéru s černými doplňky:
DS WINGS v černém lesku, lišta
spojující zadní světla, maska
chladiče a sloupek mezi bočními okny
nebo výrazná černá kola.
Verze PERFORMANCE LINE dodává
vozu DS 4 větší dynamiku i v interiéru.
Exkluzivně v této verzi je použita
Alcantara®, která pokrývá palubní
desku, výplně dveří i středovou konzoli.
Sedadla vyplněná strukturovanou
pěnou s vysokou hustotou jsou
potažena kombinovaným čalouněním
látka Basalte/Alcantara®. Specifické
zlaté a karmínové prošívání dodávají
interiéru na eleganci. Na spodní části
volantu je použit unikátní karbonový
dekor.

1. Černá lesklá
dekorační lišta

PRVOTŘÍDNÍ

DS 4
PERFORMANCE
LINE,
sportovnější
styl

3. K
 ombinované čalounění
PERFORMANCE LINE
v provedení látka
Basalte/Alcantara®
4. Palubní deska potažená
Alcantarou®

3

4
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Středová konzole potažená hnědou kůží Nappa Criollo
Dekory v provedení hnědý jasan
Gilošování „Clous de Paris“
Paket Elektrická sedadla zahrnuje přední vyhřívaná,
ventilovaná a masážní sedadla

Panely dveří potažené hnědou kůží Nappa Criollo
Sedadla vyplněná strukturovanou pěnou s vysokou hustotou
potažená hnědou kůží Nappa Criollo v provedení Bracelet

PŘIZPŮSOBENÍ

Palubní deska potažená hnědou kůží Nappa Criollo

NA
MÍRU
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HNĚDÝ
INTERIÉR
OPÉRA CRIOLLO
Přizpůsobte svůj vůz svým představám a zvolte si z nabízených interiérů ten,
ve kterém se budete cítit nejlépe.

Dekory v provedení hnědý jasan
Gilošování „Clous de Paris“
Paket elektrická sedadla s předními vyhřívanými,
ventilovanými a masážními sedadly
Palubní deska potažená hnědou kůží Nappa Criollo

Sedadla potažená šedou tlačenou kůží Galet

PŘIZPŮSOBENÍ

Panely dveří potažené šedou tlačenou kůží Galet

NA
MÍRU
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ŠEDOHNĚDÝ
INTERIÉR
GALET & CRIOLLO

Černé dekory Basalte
Gilošování „Clous de Paris“
Sedadla potažená černou tlačenou kůží Basalte

PŘIZPŮSOBENÍ
NA
MÍRU
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ČERNÝ
INTERIÉR
BASALTE

Dekory Alcantara® PERFORMANCE LINE
Gilošování „Clous de Paris“
Kombinované čalounění PERFORMANCE LINE
v provedení látka Basalte/Alcantara®

PŘIZPŮSOBENÍ
NA
MÍRU

57

D S 4

56

ČERNÝ
INTERIÉR
ALCANTARA®

ČALOUNĚNÍ

Tlačená černá
kůže Basalte

PŘIZPŮSOBENÍ

Tlačená šedá
kůže Galet

NA
MÍRU
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Kombinované textilní čalounění s Alcantarou®
PERFORMANCE LINE

Sedadla čalouněná šedou tlačenou kůží Galet

Hnědá kůže Criollo
v provedení Bracelet

BARVY KAROSERIE

BÍLÁ NACRÉ (P)

KO L A Z L E H K Ý C H S L I T I N

CRISTAL PEARL (M)

17" kola z lehkých slitin
ATHENES

19" kola z lehkých slitin
MINNEAPOLIS1

19" kola z lehkých slitin
FIRENZE

19" kola z lehkých slitin
SAPPORO

19" kola z lehkých slitin
SEVILLA

19" kola z lehkých slitin
LIMA

ŠEDÁ LACQUERED (M)

PERSONALIZACE

ŠEDÁ PLATINIUM (M)

ČERNÁ PERLA NERA (M)

ZLATÁ COPPER (M)
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20" kola z lehkých slitin
SYDNEY2

ČERVENÁ VELVET (M)

1

(M): Metalická barva - (P): Perleťová barva
2

Dostupné pouze pro PERFORMANCE LINE.

Pouze pro motorizace PureTech 225 a E-TENSE 225 .

Aplikace MyDS – KLÍČ DO SVĚTA DS

SLUŽBY

Aplikace MyDS je velmi užitečným pomocníkem v každodenním životě. Umožní přímý přístup k balíčku služeb určených výhradně pro vás
(služby Only You) a nepřetržité propojení s vozem DS 4. Aplikace MyDS je kompatibilní se všemi modely DS(2) a doprovází vás před jízdou,
během ní i po zaparkování(3).

EXKLUZIVNÍ

SLUŽBY
POUZE PRO VÁS (1)
DS ASISTENCE – JEZDĚTE BEZ STAROSTÍ
Pro cestování v naprosté jistotě nabízí společnost DS Automobiles službu plné mobility(5). Nehoda, porucha, ztráta klíče nebo
natankování špatného paliva či jeho nedostatek, služba DS ASISTENCE umožňuje využít bezplatnou pomoc 24 hod denně, 7 dní v týdnu.
Stačí pouze stisknout tlačítko „DS“ ve voze, v aplikaci MyDS nebo zavolat na 00 800 24 24 07 07(6).

DS VALET – PICK UP SLUŽBA PRO SNAZŠÍ CESTOVÁNÍ (4)
Váš čas je velmi cenný. To je důvod, proč jsme pro vás připravili DS VALET. V případě potřeby servisu nebo při koupi vozu DS 4 vám nabídneme
inovativní službu v podobě osobního řidiče. Ten vyzvedne váš vůz na vámi určeném místě, nabídne náhradní vůz a váš opravený vůz přiveze zpět.
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DS OSOBNÍ ASISTENT – K VAŠIM SLUŽBÁM

D S 4

Osobní přístup pro majitele vozů DS. Váš poradce a asistent DS zodpoví veškeré dotazy, objedná vás do servisu nebo zprostředkuje testovací jízdu.
K dispozici je na bezplatné lince 800 887 711 od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

Bezplatné volání z pevné linky. V případě mobilního telefonu se cena řídí tarifem mobilního operátora.
V závislosti na disponibilitě sítě autorizovaných prodejců DS.
Kompatibilní modely vybavené funkcí Bluetooth umožní využívat služby jako je plánovač tras, spotřeba, délka trasy či dojezd.
Pomocí vašeho chytrého telefonu připojeného k internetu a vybaveného funkcí navigace.
(4)
Geografickou oblast, kterou pokrývá služba DS VALET, si stanovuje přímo prodejce DS, a tato služba je zpoplatněná.
(5)
Více podrobností na DSautomobiles.cz
(6)
Bezplatné volání z pevné linky v Evropě.
(1)

Only You je exkluzivní program, který se inspiroval vašimi přáními a nabízí řadu individuálních služeb
přizpůsobených vašim potřebám. Využijte program na míru pro jedinečný zážitek z vašeho vozu DS.

(2)

(3)
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EXKLUZIVNÍ

KONEKTIVNÍ
SLUŽBY
DS CONNECT BOX

SLUŽBY

Telematický systém DS Connect Box, jehož součástí je i funkce Pack SOS & Asistence, umožňuje
cestování v naprostém klidu a bez starostí. V případě nehody vyšle systém lokalizované nouzové volání,
a to buď automaticky (v případě prudkého nárazu), nebo po stisknutí tlačítka SOS po dobu delší
než 3 sekundy. Následně dojde ke spojení se záchrannými složkami nebo s operátory asistenční služby.

VZDÁLENÁ ÚDRŽBA
Služba vzdálené údržby vás informuje o nadcházející pravidelné prohlídce nebo nutnosti provedení
servisního úkonu na vašem vozu DS. Jakmile je taková skutečnost zjištěna, operátoři DS vás zkontaktují,
informují vás o technickém stavu vašeho vozu a navrhnou schůzku u vámi zvoleného autorizovaného
opravce. Tam s úkonem počítají díky předem zaslaným informacím. Tato služba je bezplatná
a nevztahuje se na ni předplatné(3).
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DS ON-LINE NAVIGACE
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DS on-line navigace s 3D zobrazením a hlasovým ovládáním byla vyvinuta ve spolupráci s lídrem v oblasti
navigačních služeb, společností TomTom. Bezpečně vás navede do cíle díky přesnému dopravnímu
zpravodajství. Dopravní informace TomTom zahrnují zejména aktuální dopravní situaci na trase, umístění
čerpacích stanic a přehled o cenách pohonných hmot, umístění, kapacita a ceny parkovišť, počasí ve zvolené
lokalitě a vyhledávání bodů zájmu. Služba Nebezpečné zóny(1) vás upozorní zvukovou a vizuální výstrahou na
oblasti vyžadující zvýšenou pozornost a na všechny typy rychlostních kamer a radarů(1) (pevných i mobilních).
A pro ještě příjemnější cestování je k dispozici služba Elektrické dobíjecí stanice, která umožňuje
zjistit polohu dobíjecích stanic kompatibilních s vaším vozem ve vaší blízkosti(4).

MIRROR SCREEN (2)
Funkce Mirror Screen umožňuje zrcadlení kompatibilních aplikací přímo na centrálním dotykovém
displeji vozu. Funkce je kompatibilní s Android Auto™ a Apple CarPlay™.

SCAN MYDS
Tato funkce zajišťuje přístup k elektronické palubní dokumentaci vozu, je poskytována zdarma
a není určena pro použití během jízdy.

Tato služba je k dispozici v závislosti na legislativě země, ve které se vůz právě pohybuje.
Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
(3)
Není k dispozici v ČR.
(4)
Zobrazení informací o dobíjecích stanicích je k dispozici pouze u plug-in hybridních vozů.
(1)

(2)

DS 4 E-TENSE 225 RIVOLI, šedá Lacquered, 20" kola z lehkých slitin SYDNEY

R O Z M Ě RY

SERVISNÍ SMLOUVY DS
Nabídka servisních smluv, která byla navržena na míru potřebám vašeho vozu.

Prodloužení smluvní záruky, výměna nebo oprava vadných dílů, včetně práce + Rozšířené asistenční služby 24/7.

Prodloužení smluvní záruky, výměna nebo oprava vadných dílů, včetně práce + pravidelné prohlídky dle servisního plánu
předepsaného výrobcem + Rozšířené asistenční služby 24/7.

SLUŽBY

DS IdealDrive

EXKLUZIVNÍ

DS EssentialDrive

DS FreeDrive
Prodloužení smluvní záruky, výměna nebo oprava vadných dílů, včetně práce + pravidelné prohlídky dle servisního plánu
předepsaného výrobcem + výměna opotřebených dílů (kromě pneumatik) včetně práce + rozšířené asistenční služby 24/7.

D S 4
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Se zakoupením servisní smlouvy FreeDrive získáte absolutně nejvyšší úroveň poprodejních služeb. Rozšířené asistenční
služby 24 hodin denně / 7 dní v týdnu se zajištěním opravy vozu na místě nebo odtahu do autorizovaného servisu, pomoc
v případě defektu, ztráty klíče, nedostatku paliva nebo natankováni špatného paliva. Zapůjčení náhradního vozu, pokud
závada na voze nemůže být opravena během jednoho dne. Repatriace nebo pokračování v cestě vlakem nebo letadlem.
Zhodnocení vozu v případě prodeje – možnost převodu smlouvy na nového majitele. Po dobu až 8 let bude váš vůz DS
odborně udržován podle nejmodernějších doporučení výrobce bez jakýchkoliv dodatečných nákladů. Postaráme se o to,
aby byl vůz vždy v perfektním stavu a jeho výkon i pohodlí byly zachovány na nejvyšší možné úrovni. Přenechte svému
servisnímu poradci starost o veškeré formality a vychutnejte si jedinečné služby určené výhradně pro vás. Vyzkoušejte
například servisní službu DS Service Valet a vyhněte se zbytečným návštěvám servisu spojeným s pravidelnou údržbou.
Servisní smlouva FreeDrive vám přinese klid a jistotu za všech okolností.
VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA DSAUTOMOBILES.CZ

Značka DS Automobiles je obchodována společností Société Automobiles Citroën: SA se základním jměním 159 000 000 eur a sídlem: 7, rue Henri Sainte Claire Deville
CS 60125 92563 RUEIL MALMAISON CEDEX RCS Paříž 642 050 199, dále jen „DS Automobiles“, importér pro ČR – C Automobil Import s. r. o., Olbrachtova 2006/9,
140 00 Praha 4, www.dsautomobiles.cz. Informace o modelech a jejich charakteristikách odpovídají definici v době tisku tohoto dokumentu a nemohou být považovány
za smluvní. „DS Automobiles“ si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit vlastnosti modelů bez nutnosti aktualizovat tento dokument. „DS Automobiles“
postupuje v souladu s ustanoveními směrnice EHS 2000/53 ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností, která dokládá, že dosahuje stanovených cílů
a že se recyklované materiály používají při výrobě produktů, které prodává.
Prezentace barev je orientační, tiskové techniky neumožňují přesnou reprodukci barev.
Tiskové chyby vyhrazeny.
Fotografie – zdroj: Victor Jon Goico, Laurent Nivalle, Arnaud Francois, Astuce Productions.
Překlad a grafická úprava: Shadow Production, s. r. o., 12/2021.
800 887 711 − Osobní asistent DS – infolinka
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