
WLTP > 30 g/km

DS 4
CROSS RIVOLI, DS 4 CROSS | E-TENSE 225 4x2 Automatyczna

PALIWO
Hybryda

 SKRZYNIA BIEGÓW
Automatyczna

Lakier

Kolor nadwozia

Copper Gold

SUMMARY_EXT_PERSO

Dach w kolorze nadwozioa

Obręcz aluminiowa 19'' LIMA

 Tapicerka

Wykończenie wnętrza OPERA Criollo
Brown
+17 000 zł brutto

BEZPIECZEŃSTWO
Alarm z superblokadą i elektrycznym
zabezpieczeniem przed otwarciem drzwi przez
dzieci
+1600 zł brutto
Czujnik ruchu i objętościowy oraz system wykrywający
próbę podniesienia samochodu: alarm zabezpiecza wnętrze
i nadwozie samochodu przed wandalizmem i włamaniem
oraz ostrzega o próbie odholowania. Śruby zabezpieczające
do kół zapobiegają ich kradzieży.

DS 4
CROSS RIVOLI DS 4 CROSS | E-TENSE 225
4X2 AUTOMATYCZNA

CENA

235 700 zł z VAT*

OPCJE

WERSJA 200 900 zł z VAT*

LAKIER I TAPICERKA 17 000 zł z VAT*

WYPOSAŻENIE 17 800 zł brutto
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SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA
DS NIGHT VISION
+8800 zł brutto
Umieszczona w osłonie chłodnicy DS 4 kamera na
podczerwień wykrywa pieszych i zwierzęta znajdujące się
do 200 m przed samochodem, po czym wyświetla
zidentyfikowane obiekty na zestawie wskaźników
umożliwiając kierowcy odpowiednie zareagowanie na
potencjalne zagrożenie. To ważny krok na drodze do
zwiększenia bezpieczeństwa jazdy w nocy.

SYSTEMY NAWIGACJI I
MULTIMEDIA

Ładowanie smartfona przez indukcję
+600 zł brutto
Dzięki bezprzewodowej ładowarce możesz uzupełniać
energię w Twoim smartfonie wykorzystując zjawisko
indukcji. Wystarczy, że położysz telefon w odpowiednim
miejscu na konsoli centralnej. Rozwiązanie to współpracuje
ze smartfonami kompatybilnymi ze standardem Qi.

SYSTEMY NAWIGACJI I
MULTIMEDIA

System HiFi FOCAL Electra®
+4500 zł brutto
Dzięki naszemu wyjątkowemu systemowi HiFi z 14
głośnikami o mocy 690 W możesz cieszyć się niezwykle
czystą emisją dźwięku. Laminowane szyby pokryte folią
akustyczną wyciszają wnętrze i tworzą idealne warunki
umożliwiające delektowanie się najwyższą jakością
systemu FOCAL Electra®. Opcja dostępna jest wyłącznie w
połączeniu z SYSTEMEM DS IRIS, DS SMART TOUCH oraz DS
EXTENDED HEAD UP DISPLAY. Funkcje te zostaną
automatycznie dodane do tej opcji w wersjach, które nie są
w nie wyposażone. W zależności od specyfikacji cena tej
opcji może się różnić − wynika to z konieczności dodania
powiązanych z nią elementów.

OPCJE
Podgrzewana szyba przednia
+1000 zł brutto
Przednia szyba ogrzewana najnowszej generacji
wykorzystuje sieć przewodów wolframowych. Dzięki nim w
szybki sposób pozbędziesz się lodu, śniegu czy mgły. Opcja
nie jest kompatybilna z otwieranym panoramicznym
dachem szklanym.

OPCJE
Automatyczne otwieranie/zamykanie pokrywy
bagażnika ze sterowaniem bezdotykowym
+1300 zł brutto
Otwórz bagażnik korzystając z przycisku w kabinie lub na
pokrywie bagażnika. Opcja dostępna jest wyłącznie w
połączeniu z systemem PROXIMITY KEYLESS ENTRY &
START. Funkcja ta zostanie automatycznie dodana do tej
opcji w wersjach, które nie są w nią wyposażone. W
zależności od specyfikacji cena tej opcji może się różnić −
wynika to z konieczności dodania powiązanych z nią
elementów.

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE

(Z VAT)

SYSTEMY
WSPOMAGANIA
PROWADZENIA

 

SYSTEMY
WSPOMAGANIA
PARKOWANIA

 

SYSTEMY
NAWIGACJI I
MULTIMEDIA

 

DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY

Active Safety Brake z Rozszerzonym Pakietem Bezpieczeństwa, DS DRIVE ASSIST oraz Pakiet
wykrywanie ruchu z tyłu pojazdu

Reflektory DS MATRIX LED VISION

System wspomagania parkowania z tyłu oraz z przodu z kamerą cofania

DS IRIS SYSTEM
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Dane techniczne

MOC MAKS.

225 KM

MAKSYMALNY ZASIĘG W TRYBIE W PEŁNI ELEKTRYCZNYM

54 km

ZUŻYCIE PALIWA (W CYKLU MIESZANYM)

1.3 l/100 km

EMISJA CO2 (CYKL MIESZANY)

30 g/km

ZUŻYCIE PALIWA
WLTP

Zużycie paliwa CYKL MIESZANY WLTP
(l/km)

1.3

Zużycie paliwa ZUŻYCIE PALIWA W
CYKLU WYSOKIM WLTP (l/km)

Zużycie paliwa ZUŻYCIE PALIWA W
CYKLU WYSOKIM WLTP (l/km)

Zużycie paliwa ZUŻYCIE PALIWA W
CYKLU NISKIM WLTP (l/km)

Zużycie paliwa ZUŻYCIE PALIWA W
CYKLU ŚREDNIM WLTP (l/km)

Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP 30

Silnik Pojemność (w cm3) 1 598

Moc maksymalna w KM (wg DIN) przy
obr/min

225

Moment obrotowy maksymalny w Nm
(wg UE) przy obr/min

360

Skrzynia biegów Automatyczna

Liczba biegów 8

Rozmiary (w mm) Długość 4400

Wysokość 1470

Szerokość 1866

Rozstaw osi 2675

Długość przestrzeni ładunkowej 830

Wysokość przestrzeni ładunkowej 474

Ilość drzwi 5

Pojemność Objętość bagażnika (w dm³) 390

Liczba miejsc 5

Masy Minimalna masa bez obciążenia 1653

Ładowność 547

Dopuszczalna masa całkowita 2200

KOMFORT

 

OPCJE

 

Funkcja Clean Cabin z układem "Air Quality System"

Przyciemniane szyby tylne i tylna z odblaskowym wzorem

Szyby akustyczne laminowane z przodu i z tylu (+ przyciemniane z tyłu)

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

Centralny podłokietnik z tyłu z otworem na narty

Dywaniki z przodu i z tyłu

ADML z automatycznie wysuwanymi klamkami po zbliżeniu się do samochodu

Aluminiowe nakładki pedałów i podnóżek
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Osiągi Prędkość maksymalna (w km/h) 233

Przyspieszenie 0 - 100 km/h (bez
pasażerów)

b/d

Zasięg WLTP b/d

Zużycie energii elektrycznej b/d

Zasięg w trybie elektrycznym b/d

Paliwo Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa + energia elektryczna

Pojemność zbiornika paliwa (w litrach) 40

Norma EURO Norma emisji spalin Euro 6.3

POSTANOWIENIA PRAWNE

* Citroën Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa, (w dalszej części dokumentu zwana „Spółką”) - Administrator
danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej także jako „RODO”), gromadzi Pani/Pana dane osobowe w celu
przedstawienia Pani/Panu oferty handlowej lub przesłania materiałów informacyjnych dotyczących interesującego Panią/Pana produktu lub usługi (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dalsze informacje o sposobie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę zostały określone w Warunkach Przetwarzania
Danych Osobowych [url=https://www.dsautomobiles.pl/polityka-prywatnosci.html]https://www.dsautomobiles.pl/polityka-prywatnosci.html[/url]

Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE)
2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową
zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej
realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO2. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki
pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO2uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w
wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO2 mogą się różnić od rzeczywistych w
zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO2
zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od
najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji
materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać
w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: [url=https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/przejrzyste-standardy-pomiaru-zuzycia-
paliwa.html]https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/przejrzyste-standardy-pomiaru-zuzycia-paliwa.html[/url].
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