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Opakovaně o věcech přemýšlet
je výrazem inteligence
a kreativity, jejichž zosobněním
je právě Citroën DS4. Svou
odvážnou koncepcí nechává
prostor pro nové myšlenky
a kreativní řešení. Důmyslná
architektura vozu Citroën DS4
působí jako něco zcela nového.
Totéž platí pro interiér, který
beze zbytku splňuje náročné
požadavky na něj kladené.
Objevte prostor, v němž je
výjimečnost dotažená do detailů.
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10AA35

10AA26

10AA39

Interiér vozu Citroën DS4 se
prezentuje vytříbenou elegancí,
ale i výjimečnou kvalitou
zpracování a použitých materiálů.
Zároveň Vám nabízí moho možností,
jak si vůz přizpůsobit vlastnímu vkusu.
Ergonomicky řešené místo řidiče
a středová konzola; budíky
sdruženého přístroje s chromovaným
okružím, jejichž odstín podsvícení
si můžete zvolit dle vlastního výběru,
představují jen zlomek komfortních
prvků, kterými vůz disponuje.
K lepšímu pohodlí přispívají i přední

sedadla s elektricky nastavitelnou
bederní opěrkou a s masážní funkcí
v bederní oblasti.
Automatická klimatizace nabízí tři
úrovně intenzity proudění vzduchu
a zahrnuje rovněž funkci REST, díky
níž zůstane ventilace funkční ještě
několik minut po vypnutí motoru.
Vkládané textilní koberečky jsou
opatřeny chromovaným logem DS
a jsou rovněž k dispozici v rámci
nabídky Příslušenství.
Vnímání prostoru je posíleno
i dokonalým odhlučněním interiéru.

Pohoda, ticho, potlačené zvuky
motoru a vibrace: odhlučnění
interiéru je prostě dokonalé.
Audio systém vozu využívá
technologii prostorového rozložení
zvuku a v kombinaci s kvalitním
softwarem určeným ke zpracovávání tónů poskytuje všem cestujícím
jedinečný akustický zážitek.
Citroën DS4 zároveň nabízí kompletní
systém HiFi vyvinutý ve spolupráci
s rmou DENON®. Základem HiFi
systému je subwoofer umístěný
v zavazadlovém prostoru. Poslech
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10AA33

10AA34

10AA32

10AA36

Vašich oblíbených skladeb tak získává
novou dimenzi právě díky výbornému
rozložení zvuku ve vozidle, v němž zní
nahrávky velice věrně.
Díky mnoha možnostem připojení
si můžete libovolně volit zdroj hudby:
k dispozici je Vám konektor USB
i zásuvka typu jack, které doplňují
napájecí zásuvky 12V a 230V
zabudované ve středové loketní
opěrce umístěné mezi předními
sedadly.
Příjemným překvapením pro Vás
bude i nový navigační systém

eMyWay, který Vás bude provázet
na cestách. Využívá satelitní navigaci
poslední generace a zahrnuje
mapový podklad Evropy uložený
ve vnitřní paměti a sadu Bluetooth®.
Jejím základem je barevný displej 7“
zobrazující mapu z ptačí perspektivy,
jehož prostřednictvím můžete
listovat skladbami uloženými na
Vašem hudebním přehrávači MP3.
S Citroënem DS4 můžete díky
technologii Wi On board zůstat
připojení i na internet. Toto zařízení,
které je Vám k dispozici v rámci

Příslušenství, umožní připojit
současně až čtyři multimediální
zařízení (notebooky, herní konzoly
nebo multimediální přehrávače).
Wi On Board je prodáváno bez
předplaceného tarifu. K tomu, aby
zařízení fungovalo je zapotřebí vložit
předplacenou kartu SIM 3G/3G+
operátora dle Vašeho výběru
s možností připojení k internetu.
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Pro Vaše pohodlí a bezpečí je Citroën
DS4 vybaven nejmodernějšími
technologiemi, které Vám na cestách
určitě usnadní život a zpříjemní jízdu.
Například systém sledování mrtvého
úhlu Vás za pomoci čidel informuje
o přítomnosti jiného vozidla nebo
motorky v mrtvém úhlu. V případě,
že čidla zaznamenají přítomnost
překážky, rozsvítí se v jednom
z vnějších zpětných zrcátek výstražná
světelná ikona.
Nebo mikrohybridní technologie
e-HDi, která kombinuje osvědčený

29/03/11

14:29

motor HDi se systémem Stop & Start
nové generace a zařízení pro zpětnou
rekuperaci energie při brzdění
a umožňuje tak omezit spotřebu
a snížit emise CO2. V případě, že
vozidlo zastaví, motor se vypne
a zůstane v pohotovostním režimu.
Jakmile uvolníte brzdový pedál, motor
se během 0,4 sekundy automaticky
aktivuje. Nestačíte ani mrknout…
K pohodlnému a klidnému řízení
přispívá i programovatelný tempomat
a omezovač rychlosti umožňující
uložit referenční rychlosti, které
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10AA29

10AA40

můžete následně snadno a rychle
během jízdy využít.
Také motory s manuální převodovkou
jsou vybaveny zařízením umožňujícím
optimalizaci spotřeby. Jedná se
o ukazatel řazení rychlostních stupňů,
který nepřetržitě analyzuje styl řízení
a prostřednictvím displeje Vás
informuje, kdy je vhodné zařadit vyšší
rychlostní stupeň.
A konečně je to funkce CITROËN
eTouch, která obsahuje modul GPS
se zabudovanou SIM kartou
a umožňuje volání na tísňovou linku
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10AA50

10AA49

10AA48

112 a spojení s operátorem (tlačítko
s označením SOS) a volání asistenční
služby CITROËN ASSISTANCE
(tlačítko s logem CITROËN).
Tato služba je bezplatná a funguje
24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
a to i v zahraničí.
Pokud jde o Vaše pohodlí a bezpečí,
neponechává Citroën DS4 nic náhodě.
Systém ITC (Intelligent Traction
Control), který doplňuje standardní
stabilizační systém ESP, zajišťuje
bezpečnější pohyb vozidla na kluzkém
povrchu. Na základě vyhodnocení typu

povrchu a pokrývky (sníh, námraza,
mokro) a sklonu vozovky zaručuje
lepší přilnavost k vozovce a střídavý
prokluz hnaných kol samostatně
pro pravou a levou stranu.
Tento systém exkluzivně využívaný
značkou CITROËN doplňují dva další
podpůrné systémy: elektrická
parkovací brzda a systém pomoci
při rozjezdu ve svahu.
Originálním pomocníkem zejména
v městském prostředí, je systém
změření volného místa pro parkování,
který společně s předním a zadním

parkovacím asistentem napomáhá
řidiči při hledání místa k zaparkování. Stačí aktivovat funkci stisknutím
ovladače umístěného na volantu
a určit stranu, na níž má řidič
v úmyslu zaparkovat, zapnutím
příslušného směrového světla.
Při průjezdu podél volného místa
rychlostí nižší než 20 km/h systém
vyměřuje volný prostor a následně
řidiče informuje o možnosti
a obtížnosti zaparkovat.
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10AA55

10AA44

Citroën DS4 Vám umožní zakusit
jedinečný a intenzivní pocit z jízdy.
Kontakt s vozovkou je až udivující.
Aby CITROËN docílil perfektní
vyváženosti mezi stabilitou vozu
a jeho dynamickými vlastnostmi,
zaměřil své úsilí krom jiného dvěma
dodatečnými směry: na použití
osvědčeného typu náprav (přední
náprava typu pseudo McPherson

a zadní náprava s deformovatelnou
příčkou) a na dynamické odpružení,
které má zajistit odltrování
nepříjemných vlivů při zachování
maximálního sportovního zážitku.
Abyste mohli sportovní vzhled
Citroënu DS4 dodatečně doladit dle
Vašich představ, můžete z nabídky
Příslušenství využít spojler umístěný
na předním nárazníku.

Součástí nárazníku jsou i přední
mlhové světlomety s funkcí přisvícení
do zatáček. Tato technologická inovace
umožňuje za pomoci dodatečného
světelného paprsku přisvítit zatáčku ve
směru natočení vozidla až do úhlu 75°
na každé straně.
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Citroën DS4 se prezentuje jako
stylový vůz určený náročným
řidičům s vyhraněným vkusem
a smyslem pro detail a odlišnost.
Můžete směle vybírat z několika
úrovní výbav, k dispozici je Vám
škála osmi různých čalounění,

09W5

09W17

Bílá Nacré (P)

Hnědá Hickory (P)

09W29

(P): perleťový lak

Šedá Shark (M)

09W14

09W27

Hnědá Show Rouge (P)
(M): metalický lak

09W26

Šedá Fluid (M)

Černá Perla Nera (P)

z nichž pět kožených, sedm typů
hliníkových disků kol 16“ až 19“,
speciální paket zahrnující vnější
chromované doplňky v tmavém
odstínu a deset barev karoserie.
Máte z čeho vybírat!

09W28

Červená Babylone (P)

08W1

Bílá Banquise

Metalický a perleťový lak jsou k dispozici za příplatek.
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08W5

Modrá Bourrasque (M)

08W6

Šedá Aluminium (M)

DS4det12P03_CZ_2011.qxp:DS4det12P03_CZ_2011

10T26

10T25

09T15

08T65

10T32

Látka Sao černá &
kůže Claudia černá1

Látka Sao hnědá &
kůže Claudia hnědá1

10T35

10T34

08T65

Perforovaná kůže Claudia
černá & kůže Claudia černá1

14:29
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10T28

09T36

Látka Lacina černá1
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10T33

10T31

Perforovaná kůže Claudia
černá & bílá kůže1

10T39

Perforovaná kůže Claudia
černá & červená kůže1

10T37

10T32

Perforovaná kůže Claudia
černá & kůže Habana hnědá1

1 - a jiné doplňkové materiály

10AA65

Hliníkový disk Darwin 16”

11AA2

Hliníkový disk Hobart 17”*

10AA66

Hliníkový disk Canberra 17”

10AA70

Hliníkový disk Canberra
černý 17”*

10AA71

Hliníkový disk Brisbane 18”

10AA68

Hliníkový disk Cairns 19”

10AA67

Hliníkový disk Brisbane
bílý 18”*

* nabídka v rámci originálního Příslušenství (dodáváno bez šroubů a krytů středu kol)
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Integrální kůže Habana
hnědá s centrální částí
sedáku ve tvaru „náramku“1
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Citroën DS4 - možnosti osobního nastavení
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Vždy s ohledem na životní prostředí
Airdream je ekologický podpis označující nejmodernější technologie vyvinuté společností CITROËN šetrné k životnímu prostředí: mikrohybridní
technologii e-HDi, hybridní technologii Hybrid4 a technologii Full Electric. Abyste mohli snadno rozlišit vozidla vybavená jednou ze zmíněných
technologií, nesou tyto vozy v obchodním názvu označení Airdream.

SPOTŘEBY A EMISE CO2 (normy CEE 1999-100)*
Motory

Městský provoz
(l/100 km)

Mimoměstský provoz
(l/100 km)

Smíšený provoz
(l/100 km)

Emise CO2
(g/km)
144

Citroën DS4 1.6 VTi 120

8,3

5,0

6,2

Citroën DS4 1.6 THP 155 BMP6

9,0

5,1

6,5

149

Citroën DS4 1.6 THP 200

8,4

5,2

6,4

149

Citroën DS4 1.6 HDi 110

5,9

4,0

4,7

122

Citroën DS4 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream

4,8

4,1

4,4

114

Citroën DS4 2.0 HDi 160

6,6

4,3

5,1

134

* Uvedené údaje se mohou měnit. Nejaktuálnější hodnoty naleznete na stránkách www.citroen.cz.

Výše uvedené spotřeby paliva odpovídají hodnotám homologovaným podle předpisů platných pro všechny výrobce a všechny vozy prodávané v Evropě. Tyto hodnoty
jsou získávány za přesně stanovených zkušebních podmínek (teplota, hmotnost, vlastnosti zkušebního zařízení, atd.) a na rovné vozovce. Reálné podmínky provozu,
atmosférické podmínky, stav naložení vozu, styl řízení, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i bez zátěže), časté využívání klimatizace a/nebo topení či
celkový technický stav vozu mohou zapříčinit, že budou reálné hodnoty spotřeby odlišné od spotřeb ociálně homologovaných.
Citroën DS4 1.6 e-HDi 110 BMP6 Airdream se vyznačuje nízkou hodnotou emisí CO2, která je na úrovni 114 g/km.
Tato hodnota je mimo jiné zajištěna díky kombinaci následujících prvků standardní vybavy:
- systém Stop & Start nové generace;
- systém zpětné rekuperace energie při brzdění;
- optimalizované seřízení posilovače řízení omezujícího energetické ztráty;
- klimatizační systém s vylepšeným výkonem;
- manuální 6-st. pilotovaná převodovka s optimalizovanou spotřebou;
- odlehčená konstrukce díky použití nových technologií jako například sváření laserem.
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CITROËN: opravdové služby
SMLOUVY CITROËN
• Prodloužená záruka CITROËN EssentialDrive
12, 24 nebo 36 měsíců
(40 000 - 150 000 km) prodlouženého
zabezpečení proti nepředvídaným výdajům.
Oprava nebo výměna dílů uznaných
za vadné.
CITROËN ASSISTANCE 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

Rozpočet na jeho provoz
budete mít dokonale pod kontrolou.
Prodloužená záruka
Pravidelné prohlídky (materiál a práce
předepsané výrobcem)
Díly podléhající opotřebení
(s výjimkou pneumatik)
ASSISTANCE PREMIUM - rozšířená
asistenční služba 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

SLUŽBY
• CITROËN Chrono servis
Bez nutnosti objednání předem, okamžité
převzetí Vašeho vozu pro veškeré běžné
zásahy: výměna oleje, pneumatik, brzdy,
výfuk, tlumiče, doplňky, apod.

• Pravidelné prohlídky CITROËN IdealDrive
36, 48 nebo 60 měsíců
(30 000 - 150 000 km)
dokonalé péče o Vaše vozidlo
Prodloužená záruka
Pravidelné prohlídky (materiál a práce
předepsané výrobcem)
CITROËN ASSISTANCE 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

ZÁRUKY
• Základní záruka
2 roky bez omezení počtu ujetých km.
Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
CITROËN ASSISTANCE 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.

• Náhradní vozy
Nabízíme Vám zapůjčení vozů za preferenční
cenu po dobu pobytu Vašeho vozu v servisu.

• Servis a údržba - CITROËN FreeDrive
Po dobu až 5-ti let (až do 150 000 km)
se kompletně postaráme o Vaše vozidlo.

• Záruka na lak
3 roky pro osobní vozy.
2 roky pro užitkové vozy.

• Záruka proti prorezivění
12 let pro osobní vozy.
5 let pro užitkové vozy.

• Předběžná technická kontrola
Příprava Vašeho vozu na povinnou technickou
kontrolu, záruka jejího úspěšného průběhu.

• Posouzení klimatizace
Prověření důležitých částí Vašeho
klimatizačního systému za paušální cenu.
• Roční prohlídka pro klid a pohodu
Zjednodušená kontrola vozu mezi pravidelnými intervaly, máte jistotu, že je Váš vůz
stále v dobré kondici.

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

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Pobřežní 3, 186 00 Praha 8: Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v EU. Denice vozidel CITROËN, prodávaných
v EU, se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o vybavení jednotlivých modelů výrobní řady CITROËN naleznete v dokumentu „Technické
parametry“. Informace o modelech a jejich parametrech odpovídají jejich denici v době výtisku tohoto dokumentu; nemohou být považovány za smluvně závazné.
CITROËN si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění charakteristiky představených modelů a služeb, aniž by byl povinen aktualizovat tento dokument.
Soubor prvků výbavy popsaných v této brožuře představuje veškerou technologii použitou u modelu Citroën DS4. Tyto prvky mohou být součástí standardní nebo
doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla. AUTOMOBILES CITROËN potvrzuje, že v souladu s ustanoveními směrnice EHK č. 2000/53 CE ze dne 18. září 2000,
týkajícími se vozidel po ukončení životnosti, plní směrnicí stanovené cíle a že při výrobě produktů, které prodává, jsou používány recyklovatelné materiály. Zobrazené
barevné odstíny karoserie jsou pouze orientační, protože tiskařská technika neumožňuje přesnou reprodukci barev. Přípravě tohoto katalogu byla věnována velká péče,
jestliže se však domníváte, že obsahuje chybný údaj, neváhejte nás na něj upozornit. Pro získání bližších informací nás kontaktujte na Infolince 222 352 277 nebo na
adrese www.citroen.cz. Pro získání veškerých informací o Službách CITROËN se obraťte na prodejní místa naší sítě v ČR. CITROËN ASSISTANCE: 800 10 12 10.
Bezplatné volání v rámci ČR.
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Červen 2011 – Création et réalisation :

– Imprimé en U.E. 06/2011 par

www.citroen.cz
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