DS 4 CROSSBACK

УНІКАЛЬНІ

ВІДЧУТТЯ
Універсальний за своєю концепцією та дизайном
DS 4 Crossback створений для тих, хто бажає відчути подих
пригод у місті та поза ним. Цей унікальний автомобіль
п і дт в е рд ж ує с в і й в с е д о р ож н і й х а р а к те р з а в д я к и
виключним стилістичним елементам: накладкам колісних
арок, спойлерe та рейлінгам на даху. Його силует
підкреслює суттєво збільшений дорожній просвіт.
Ретельно продумані деталі кузова в поєднанні з високою
посадкою водія відкривають неймовірні можливості та
стають альтернативою для сегмента класичних седанів.

ІННОВАЦІЙНИЙ
ДИЗАЙН
У Н І К А Л Ь Н И Й ТА Е Л Е ГА Н Т Н И Й С Т И Л Ь
Новий DS 4 Crossback зі збільшеним дорожнім просвітом надає
спортивного та яскравого характеру керуванню. Неймовірно
елегантний автомобіль, що поєднує оригінальні стилістичні
рішення та комфорт, оздоблений ексклюзивними фарами DS LED
VISION та радіаторною решіткою DS Wings, що вперше була
встановлена в новому DS 5. Розширені опції для персоналізації
дозволяють розкрити ваш творчий потенціал, створити свій
унікальний DS 4 Crossback із контрастним дахом.

СМІЛИВИЙ
ПОГЛЯД

НОВА
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНА СВІТЛОТЕХНІКА
За прикладом нового DS 5 новий DS 4 Crossback прикрашає радіаторна
решітка DS Wings, хромований силует якої підкреслюють дві світлодіодні
лінії в передніх фарах.
Новий DS 4 Crossback має оригінально виконаний логотип із фарами
нової технології DS LED VISION, що вирізняються сміливим і впевненим
«поглядом» завдяки світлодіодам LED. Надихнули на створення таких
фар діаманти в оправі. Крім того, в фарах є ксеноновий модуль, що
доповнюється «динамічними» вказівниками поворотів та створює образ
автомобіля, що увібрав у себе кращі та найсучасніші технології
світлотехніки.

Інтегрована Tan Brown Semi-aniline leather
Bracelet

ВДОСКОНАЛЕНИЙ САЛОН
Внутрішня архітектура нового DS 4 Crossback
наближається до довершеності. Відточеність кожного
елемента і якість ретельно відібраних матеріалів
дозволяють вам поринути у світ справжньої
вишуканості й витонченості. Цей автомобіль подарує
вам унікальне, незрівнянне задоволення
від керування.

АБСОЛЮТНА ТЕХНОЛОГІЧНА
ДОСКОНАЛІСТЬ
Новий DS 4 Crossback обладнаний кольоровим
сенсорним 7’’ дисплеєм, що дозволяє легко керувати
різноманітними функціями: GPS-навігацєю, радіо та
мультимедіа (роз'єм USB, AUX, програвач CD, Bluetooth),
доступом до Інтернету (за допомогою Wi-Fi), зв’язком зі
смартфоном та функціями для комфортного
керування. Розташування дисплея забезпечує простий
доступ для максимальної безпеки, комфорт за кермом
та гармонійне поєднання з іншими елементами панелі
приладів. Система керування на рульовому колесі була
спрощена для комфортного та безперешкодного
управління автомобілем навіть не відриваючи руки від
керма. Таким чином кермо має дві контрольні панелі:
зліва розташований регулятор обмеження швидкості, а
справа – кнопки управління радіо та телефонним меню.

Інноваційний DS вражає своєю технологічною довершеністю для створення
особливо комфортної атмосфери в
салоні. Аудіосистема Arkamys покращує якість звучання за рахунок спеціального програмного забезпечення
для обробки звуку та персоналізації
налаштувань: музика та голос краще
розподіляються в салоні автомобіля
для ідеального звучання.
Ексклюзивна та високоякісна аудіосистема Hi-Fi DENON із 8 динаміками та
сабвуфером забезпечить об'ємне звучання та створить у салоні особливу
атмосферу для справжніх меломанів.
Функція дублювання екрана
смартфону Mirror Screen дозволяє
насолоджуватися програмами з

вашого смартфону (Sygic, iCoyote,
miRoamer) на сенсорному 7’’ дисплеї,
що забезпечує вищий рівень безпеки
під час керування. Функція Mirror
Screen використовує такі технології, як
MirrorLink® (Android) та Apple CarPlay™.
Система клімат-контролю має
і н д и в і д уа л ь н і н а л а ш т у в а н н я , щ о
дозволяють обирати один із трьох
режимів подачі повітря. Вона також
м а є фу н к ц і ю R E S T , з а в д я к и я к і й
вентиляція в салоні може
підтримуватися протягом кількох
хвилин після відключення двигуна.
С и с те м а а вто м ат и ч н о го з а п ус к у
двигуна (ADML) дозволяє відкривати,
закривати автомобіль та запускати
двигун, зберігаючи ключ при собі.

ВИШУКАНІСТЬ
ТА УВАГА

ДО КОЖНОЇ ДЕТАЛІ
Б Е З Д О ГА Н Н І С Е К Р Е Т И М А Й С Т Е Р Н О С Т І
Витончені лінії нового DS 4 Crossback одразу притягують погляд та підкреслюють незвичайну
ексклюзивність як зовні, так і всередині.
Всі елементи Citroen DS 4 Crossback відрізняються індивідуальністю і оригінальністю: унікальні
матеріали, передові стилістичні рішення, вишукана графіка, гармонійне поєднання форми і кольору.
Шкіряна обробка – одна з найзнаковіших особливостей. Натуральна шкіра Cuir Nappa* зернистої
обробки найвищої якості не піддається жодному механічному впливу та зберігає однорідну
структуру для неперевершеного рівня комфорту та відчуття справжньої французької розкоші.
* Серійно або в залежності від комплектації

DS 4 Crossback обладнаний
великим панорамним лобовим
склом, яке разом із високою
посадкою забезпечує водієві
ідеальний огляд. Завдяки
панорамному лобовому склу
пасажирський салон DS 4 Crossback
буквально залитий світлом,
що підкреслює відтінки кольору
і фактури деталей інтер'єру.

Змішаний пакет: шкіра / тканина / Dinamica Noir

Н а п і в а н і л і н о в а ш к і р а * – о д н а з н а й к р а щ и х , щ о в и ко р и с то ву ю т ь с я н а
автомобільному ринку. Вона повністю зберігає первісний зовнішній вигляд
шкіри. Її розкішність підкреслена дизайном у стилі браслета годинника – це
візитна картка лінії DS.
Вишукана шкіра довго зберігає свій зовнішній вигляд, дуже м'яка на дотик та
при тривалому використанні поступово набуває вигляду шляхетної патини.
Подушки сидінь вирізняються виключною зручністю, а спинки включають
функції масажу спини для забезпечення незабутніх вражень від перебування в
салоні нового DS 4 Crossback – ваша подорож набуде іншого виміру комфорту.
* Серійно або в залежності від комплектації

СПРАВЖНЯ
ПРИГОДА

НАЙПОТУЖНІШІ ДВИГУНИ

Двигун BlueHDi 180 – це оптимальне поєднання високої потужності
з культурою ходу та невеликим споживанням пального. Цей
силовий агрегат видає максимум 180 к.с. та 400 Нм крутного
моменту – вражаючі цифри, які обіцяють відмінне прискорення.
Також мотор BlueHDi 180 вирізняється відмінною ефективністю
і невеликим споживанням пального: лише 4,3-4,5 л/100 км (залежно
від версії автомобіля), викиди СО 2 складають 113 г/км. За цими
показниками даний двигун також є одним із лідерів класу.
Силовий агрегат BlueHDi 180 оснащено системою Stop & Start
зі стартер-генератором. Ця система – одна з кращих на ринку.
Вона відмінно поєднує тишу при роботі зі швидкістю спрацювання:
400 мс у порівнянні з 800 мс в інших системах.
Двигун THP 160 комбінує турбіну та безпосереднє упорскування
пального – ось звідки висока потужність (160 к.с., 240 Нм) при
п о р і в н я н о н е в е л и ко м у с п ож и в а н н і п а ль но го (7,7 л /100 км
у комбінованому циклі). Силовий агрегат вирізняється відмінною
культурою ходу: тиша, мінімум вібрацій. Проте одне натискання
педалі акселератора пробуджує буревій: динаміка – 9,3 с до
100 км/г; максимальна швидкість – 212 км/г.

ПРИРУЧИТИ ДОРОГУ

Окрім нових функцій зв'язку (Mirror Screen), в обладнанні
DS 4 Crossback також з'явилися численні технологічні
новинки. Камера заднього виду разом із системою
автоматичного запуску двигуна ADML, системою контролю
«сліпих» зон – все це створено для більшого комфорту,
зокрема безпеки під час керування.
Гідними наступниками оригінального DS із його фарами, що
поверталися, стали нові передні фари, які поєднують у собі
світло ді о дн і та кс е н о н о в і м о д ул і , п р от и т у ма нні фа ри з
функцією додаткового освітлення поворотів та
«динамічними» покажчиками поворотів.

ДИНАМІЧНИЙ

КОМФОРТ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ПРОТИПРОБУКСОВОЧНА СИСТЕМА
Інтелектуальна протипробуксовочна система – це унікальна
система допомоги при керуванні, яка при слабкому зчепленні
оптимізує антибуксувальну систему передніх коліс. Це дозволяє
підвищити безпеку при керуванні на слизьких поверхнях, надає
стійкості DS 4 на мокрій або засніженій дорозі та під час ожеледі,
а також покращує рух при виїзді з повороту.

БЕЗПЕКА
ABS, REF (система електронного розподілення гальмівних
зусиль), AFU (допомога при екстреному гальмуванні), ESP
(система курсової стійкості), Hill Assist (система допомоги при
русі по схилу), програмований круїз-контроль/обмежувач
швидкості, ICR (індикація зміни передачі), SAM (система
контролю «сліпих» зон).

КОМФОРТ
DS 4 Crossback оснащений великим панорамним лобовим склом,
яке разом із з високою посадкою забезпечує водію оптимальний
огляд. Із кутом огляду 45° (при відкритому сонцезахисному
козирку) для пасажирів відкриваються чарівні пейзажі, а салон
буквально залитий світлом. В той же час водій може обмежити
видимість легким переміщенням козирка вперед.

НАЙВИТОНЧЕНІША

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

КОЛЬОРИ

Blanc Banquise (O)

Gris Artense (M)

Gris Platinium (M)

Bleu Encre (M)

Noir Perla Nera (M)

Rouge Ultimate (N)

Orange Tourmaline (M)

Whisper (M)

Blanc Nacré (N)

Новий DS 4 Crossback пропонує вам дев'ять кольорів кузова,
з яких три нові: синій Encre, сірий Artense та помаранчевий Tourmaline

O: лак
M: металік
N: перламутр

Basalt Black Lacina Cloth

Basalt Black leather and Dinamica Cloth

Tan Brown leather and Dinamica Cloth

Basalt Black Grained Leather

Two-tone Basalt Black / Tan Brown
Nappa leather

Two-tone Basalt Black / Sapphire Blue
Nappa leather

Two-tone Basalt Black / Diamond White
Nappa leather

Tan Brown Semi-aniline full leather

Criollo Brown Semi-aniline full leather

Оснащення, описане в даній брошурі, представляє всю технологічність нових DS 4 Crossback. Автомобілі DS продаються в багатьох
країнах ЄС, їх комплектація може варіюватися в залежності від країни. Для того, щоб ознайомитись з усім наявним оснащенням,
що замовляється в залежності від опції, звертайтеся до документу «Технічні характеристики та основне обладнання», який можна
знайти на сайті driveDS.com

ВНУТРІШНЄ
ОФОРМЛЕННЯ

ДИСКИ
Для витонченої динаміки нових DS 4 CROSSBACK
пропонується великий вибір литих дисків діаметром від 16’’ до 18’’

Литі диски 16’’
DARWIN

Литі диски 17’’
CANBERRA noire brillante

Литі диски 18’’
BRISBANE noire brillante

Диски 18’’ BRISBANE
яскравий чорний

2 – Хромовані накладки
для дзеркал заднього виду.
Литі диски 17’’ HOBART

ОБОВ’ЯЗКОВІ

2

АКСЕСУАРИ

Оригінальні аксесуари поєднують технологічність та
досвід для витонченого задоволення. В доповнення до
своєї ексклюзивної серії виробник DS Automobiles обрав для
вас великий спектр аксесуарів від найкращих виробників.
Протестовані та схвалені нашими інженерами, всі аксесуари
відповідають найвищим стандартам якості та критеріям надійності й
довговічності автомобілів DS. Низка аксесуарів створена спеціально для
того, щоб забезпечити надійність та безпеку.

3

1

Ці аксесуари стануть незамінними у створені вашого образу та яскравим вираженням
вашої індивідуальності. Наш вибір:
- витончені хромовані корпуси для дзеркал заднього виду;
- легкосплавні диски 17’’ HOBART;
- універсальний кронштейн для вашого смартфону, щоб завжди залишатися на зв'язку;
- поперечні рейлінги на даху та кріплення для перевезення велосипедів на дугах багажника
на даху, які легко встановити як тільки у вас з'явиться бажання поринути у світ пригод;
- килими на підлозі створені для ефективного захисту, забезпечують комфорт та є
частиною стилю вашого автомобіля.
Відкрийте для себе повну гаму аксесуарів в брошурі аксесуарів або на нашому сайті driveDS.com.

4

1 – Сталеві поперечні рейлінги на даху.
Кріплення для велосипедів.
3 – Універсальна підтримка для смартфону.
4 – Велюрові килими.

ЕКОЛОГІЧНА ДОСКОНАЛІСТЬ
Нові DS 4 Crossback використовують переваги двигунів BlueHDi 120 S&S та BlueHDi 180 S&S, що відповідають нормам
Euro 6 Diesel. Всі двигуни марки оснащені системою SCR (каталітичний нейтралізатор) :
– єдина технологія, що дозволяє значно скоротити викиди NOx (частки азоту) більш ніж на 90%;
– скорочення викиду CO2 (99 г/км із двигуном BlueHDi 120 S&S EAT6 та 113 г/км – із BlueHDi 180 S&S EAT6). Система SCR перетворює
викиди NOx (частки азоту) на водяну пару та азот (інертний газ) після хімічної реакції із рідиною AdBlue®. Бак AdBlue® (17 л) не потребує
додаткових засобів підтримки між двома технічними обслуговуваннями у 80% автомобілів.

ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ CO2 (ЗА НОРМАМИ CEE 1999-100)*
Двигуни

Шини

Міський цикл Заміський цикл Змішаний цикл
(л/100 км)
(л/100 км)
(л/100 км)

Викиди CO2
(г/км)

DS 4 CROSSBACK
THP 160 S&S EAT6

16”

10,6

6

7,7

139

120 S&S EAT6

16”

4,4

3,5

3,8

99

180 S&S EAT6

17”

5,2

3,8

4,3

113

* Вся інформація щодо двигунів, представлена в цій брошурі, може змінюватися. Для отримання останньої інформації відвідайте сайт driveDS.com
Споживання пального відповідає значенням, сертифікованим у відповідності з європейськими правилами, що діють для всіх виробників і всіх
автомобілів, проданих у Європі. Ці значення отримані при дотриманні суворих умов випробувань (температура, маса, характеристики випробувального
стенду) в умовах спокійної експлуатації автомобіля. Реальні умови пересування, погодні умови, стан завантаження автомобіля, стиль керування, тиск
у шинах, наявність багажника на даху (навіть без завантаження), значне використання кондиціонування повітря або його підігріву, стан транспортного
засобу звичайно можуть призвести до відхилень в заявлених показниках. Для отримання порад щодо еко-водіння зверніться на сайт driveDS.com

0 800 502 200

Безкоштовно з усіх стаціонарних телефонів на території України.

ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СЕРІЄЮ DS
відвідайте сайт driveDS.com або завантажте безкоштовний додаток.

Octobre 2015 – Création et réalisation : Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS) - Photos : Nicolas Bluche / Uli Heckmann / Lightfactory_Jérôme Lejeune / Laurent Nivalle

ЛЕГЕНДАРНА

ІСТОРІЯ DS
ІСТОРІЯ А ВТОМОБІ ЛЬНОЇ ПРИ СТ РАСТ І
Легендарна історія бере початок 6 жовтня 1955 року, коли DS 19 був
п р е д с т а в л е н и й н а А в т о м о б і л ь н о м у с а л о н і в Гр а н П а л е
в Парижі та викликав великий резонанс через 12000 автомобілів, що були
продані протягом одного дня. Дизайн і технологічне оснащення DS
буквально перевернули світ тієї епохи. Про цей автомобіль говорять і
досі. Близько 60 років потому DS святкує народження автомобільної
легенди, унікальний спадок марки, якій завжди вдається поєднати
яскравий дизайн, технології, комфорт, невимовні відчуття від керування,
аристократичні матеріали, вишуканість та увагу до деталей.

