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DOBRODOŠLI
V SVETU
ZNAMKE
Inovativnost, znanje in prefinjenost – te
besede najbolje izrazijo bistvo sveta znamke
DS. Vsak posamezen model tega izbora je bil
zasnovan z željo, da bi prebudil vse vaše čute
in vas popeljal v svet, v katerem se prepletata
prestiž in prepoznavnost. Da bi prišel do
izraza njen edinstven značaj, je znamka DS
potrebovala svojo mrežo prodajnih mest.
Posebej zanjo so zato odslej na voljo prodajna mesta DS STORE, poleg njih pa še DS
WORLD v Šanghaju in Parizu. To sta prodajna, razstavna in muzejska prostora, ki obisko
valce popeljeta v svet zapeljevanja.
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14Y16

05

ZGODOVINA
DO
Zvezda je rojena z
avtomobilom CITROËN DS,
ki so ga oktobra 1955 predstavili
na avtomobilskem salonu v
pariškem razstavišču Grand Palais.
S svojim dizajnom in tehnologijo
je takoj povzročil
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14Y17

STRASTI
AVTOMOBILOV
pretres na takratnem
avtomobilskem trgu.
Dandanes znamka DS
uteleša ta avantgardni duh,
zanimanje za inovacije
in prefinjenost znanja
po francosko.
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IZJEMNA
DS
ZNAMKA
Znamka DS s svojim drznim oblikovanjem in kreacijami raziskuje nove avtomobilske smernice. DS ponuja izjemen stil in vrhunsko prefinjenost, ki sta tako kakovostno dodelana, da izpolnita še tako visoka pričakovanja. DS 3, DS 3 CABRIO, DS 4 in DS 5
dovršeno združujejo udobje in dinamičnost, ki zagotavljata neprimerljive vozniške občutke in dobro počutje vseh potnikov.
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14Y10

09

SENZORIČNE IN
EKOLOŠKO UČINKOVITE
TEHNOLOGIJE
DS je sopomenka za tehnologijo,
kot so zadnje luči 3D z diodami LED*
pri avtomobilih DS 3 ter DS 3 CABRIO
ali panoramsko vetrobransko steklo pri
avtomobilu DS 4, ki ponuja veliko svetlobe.
DS zajema tudi širok nabor tehnologij,
ki izpolnjujejo zahteve s področja
varovanja okolja.
Za dizelske motorje je tako v ponudbi
mikrohibridna tehnologija eHDi.
DS 5 je premierno predstavil nove motorje
BlueHDi 180 in BlueHDi 120 (Euro6) ter Hybrid4.
V skupini bencinskih motorjev je DS 3 opremljen
z n o v o d r u ž i n o m o t o r j e v P u r e Te c h
* Svetlobna dioda.
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13Y31

11

DS 3
MAGNETIC BEAUTY *

* Magnetna privlačnost.
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CL14.063.002

13

DS 3

BREZMEJNA ZAPELJIVOST
MAGNETIC BEAUTY

14

14Y28

15

14Y12

14Y20
flippé

14Y19
flippé

Avtomobila DS 3 in DS 3 CABRIO imata nove žaromete, ki prvi
na svetu združujejo tehnologiji LED* in ksenonskih luči z novimi
kaskadnimi smernimi kazalci, edinstvenim izumom v tem tržnem
razredu. Po zaslugi teh žarometov DS 3 ponuja še učinkovitejši in
bolj sproščujoč pogled, saj zagotavlja odlično osvetlitev tako z
zasenčenimi kot z dolgimi lučmi. Žarometi imajo vgrajene tri
module LED in en ksenonski modul, zato je svetlobni snop
16

14Y18
flippé

močen, širok in poenoten, kar zagotavlja večjo vidljivost in udobje med nočno vožnjo. Nove luči omogočajo 35 % manjšo
porabo energije, ko so prižgane zasenčene luči, in 75 % manjšo
porabo, ko svetijo dolge luči. Nenazadnje imajo diode LED dvajsetkrat daljšo življenjsko dobo od halogenskih žarnic.
* Svetlobna dioda.

DS 3

NOV EDINSTVEN
POGLED

CL14.070.001
flipPé
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CL14.070.020
152,25°
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DS 3 Cabrio

14Y13

UŽITEK  V  VSAKEM
TRENUTKU

Z avtomobilom DS 3 CABRIO boste vedno lahko užili čisto vsak sončni žarek, ki se
pokaže. Streho je mogoče namestiti v več različnih položajev. Ima zelo čvrst mehanizem,
zato jo je mogoče premikati tudi med vožnjo, in to vse do hitrosti 120 km/h. Postopek se
odvije v zgolj nekaj sekundah.
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DS 3

SO IRRÉSISTIBLE
OMEJENA SERIJA

20

14Y29

21

DS 3

SO IRRÉSISTIBLE
Avtomobila DS 3 in DS 3 CABRIO sta čedalje večja zapeljivca, saj so zanju
na voljo vedno nove možnosti personalizacije. Z omejeno serijo
»So Irrésistible« predstavlja DS 3 nov barvni odtenek, belo Nacré, ki
zaokroža ponudbo barv, in nova 17-palčna aluminijasta platišča
Aphrodite z diamantno zaključno dodelavo. DS 3 je mogoče
okrasiti tudi z lasersko graviranim dekorativnim vzorcem na
armaturni plošči ter serigrafijo na zadnjih bočnih steklih. Dva inovativna postopka okraševanja z motivom, ki že na pogled namiguje na pariške
korenine znamke DS. Ta personalizacija, ki se
imenuje »Irrésistible Paris«, spominja na
pariško arhitekturo z uporabo dekoracij, ki asociirajo na prepoznavne
pariške spomenike, kot sta
Eifflov stolp in Slavolok
zmage.
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14Y23

14Y14
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DS 3

SO IRRÉSISTIBLE
Edinstvena prefinjena dodelava za omejeno serijo. DS 3 »So Irrésistible«
ima ekskluziven ambient po zaslugi novega oblazinjenja v tkanini
Dinamica Gris Délice v kombinaciji z dekorativnim vzorcem
»Irrésistible Paris«.

j

CL14.071.023

k

CL14.071.022
j Friz s slavnimi spomeniki asoci-

ira na pariško arhitekturo.
k Serigrafija na zadnjih bočnih ste-

klih se navezuje na dekorativni vzorec na armaturni plošči.

l

CL14.070.025

l Nova 17-palčna platišča

»Aphrodite« z diamantno zaključno
dodelavo so na voljo v sivi in črni
barvi.
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14Y2
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14Y32

VZNEMIRLJIVOST
VOŽNJE
DS 3 in DS 3 CABRIO se odlikujeta po živahnih in navdušujočih voznih
lastnostih, ki jih zagotavlja znižano vzmetenje z izjemno odzivnostjo
v vseh okoliščinah. Skrbno dodelano podvozje skupaj z natan
čnimi pravili delovanja servopomoči poskrbi za večjo obvladljivost vozila in varnost. Na kratko, sinteza dinamike in
udobja za izjemno zadovoljstvo v vožnji.

Da bo vožnja še vznemirljivejša, so v ponudbi motorjev za DS 3
na voljo novi bencinski in dizelski motorji, ki že izpolnjujejo standard Euro6*.
Dizelski motor BlueHDi 120, ki je močnejši in okolju prijaznejši,
je izdelek vrhunske tehnologije. Ta motor BlueHDi ima namreč
pred filtrom trdnih delcev FAP z aditivom vgrajen modul za selektivno katalitično redukcijo SCR (Selective Catalytic Reduction).
Ta tehnologija omogoča obdelavo dušikovih oksidov (90 %) in
obenem zmanjšanje emisij CO2.
26

Bencinski motor THP 155 je cenjen zaradi svoje živahnosti in
prožnosti že od najnižjih vrtljajev dalje. Na voljo je še motor
THP 165 S&S BVM6, ki izpolnjuje standard Euro6*. Motor
e-HDi 90 je na voljo z robotiziranim menjalnikom ETG6
(Efficient Tronic Gearbox). Ta šeststopenjski menjalnik ima tudi
funkcijo lezenja in optimizirano karakteristično polje delovanja
pedala, ki omogoča boljše odmerjanje plina za mehko
speljevanje.
* Euro6 je evropski standard, namenjen zmanjševanju emisij škodljivih snovi.

12Y37
DÉTAIL 1

PORABA GORIVA IN EMISIJE CO2 (po Direktivi 1999/100/ES)*
Motorji

Izvenmestna vožnja Kombinirana vožnja
(l/100 km)
(l/100 km)

Emisije CO2
(g/km)

DS 3 PureTech 82 BVM (pokrovi 16” Airflow)

5,5

3,9

4,5

104

DS 3 PureTech 82 BVM (platišča 16“ in 17“)

5,6

4,1

4,6

107

DS 3 PureTech 110 S&S BVM

5,9

4

4,7

107

DS 3 THP 155 BVM6

7,9

4,5

5,8

135

DS 3 THP 165 S&S BVM6

7,1

4,6

5,6

129

DS 3 e-HDi 90 BVM (platišča 16“ Airflow)

4,1

3,1

3,5

90

DS 3 e-HDi 90 BVM (platišča 16“ Ashera in 17”)

4,3

3,3

3,6

95

DS 3 e-HDi 90 ETG6

4,3

3,5

3,8

99

DS 3 THP BlueHDi 100 BVM

3,8

3,2

3,4

87

DS 3 BlueHDi 120 BVM6

4,4

3,2

3,6

94

DS 3 CABRIO PureTech 82 BVM

5,8

4,3

4,9

112

DS 3 CABRIO PureTech 110 S&S BVM

5,9

4

4,7

107

DS 3 CABRIO THP 155 BVM6

8,0

4,8

5,9

137

DS 3 CABRIO THP 165 S&S BVM6

7,1

4,6

5,6

129

DS 3 CABRIO e-HDi 90 ETG6

4,3

3,5

3,8

99

4

3,3

3,5

92

4,4

3,2

3,6

94

DS 3 CABRIO THP BlueHDi 100 BVM
DS 3 CABRIO BlueHDi 120 BVM6

12Y37
DÉTAIL 2

Mestna vožnja
(l/100 km)

* Vsi podatki o motorjih se lahko spremenijo. BVM: 5-stopenjski ročni
menjalnik – BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik – BVA: 4-stopenjski
samodejni menjalnik – ETG: 5-stopenjski robotizirani menjalnik
Efficient Tronic –ETG6: 6-stopenjski robotizirani menjalnik Efficient
Tronic.
Spodaj navedene porabe goriva ustrezajo vrednostim, ki so homolo
girane po evropski zakonodaji, ki velja za vse proizvajalce vozil in za vsa
vozila, prodana v Evropi. Te vrednosti so ugotovljene pod strogimi

preskusnimi pogoji (temperatura, masa, karakteristike preskusne
naprave z valji itd.) in z zelo mirnim profilom vožnje. Dejanski pogoji v
prometu, vremenske razmere, obremenjenost vozila, slog vožnje, tlak v
pnevmatikah, nameščen strešni prtljažnik (tudi brez tovora), intenzivna
uporaba klimatske naprave in/ali ogrevanja, stanje vozila, lahko seveda
privedejo do porabe, ki se razlikuje od homologiranih vrednosti.
Nasvete za eko vožnjo in za najboljši izkoristek vozila lahko najdete
na spletnem naslovu www.citroen.si.
27

DS 3
HIGH COMFORT *

* Confort absolu.
28

CL14.071.005
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BARVE IN
MATERIALI
Otip, materiali, volumen in čiste linije: avtomobil je postal
podoben umetnosti. DS je plod srečanja med
avtomobilsko industrijo in znanjem vrhunskih
strokovnjakov za prestiž na francoski način. Vsak
model tržne znamke je izdelan, da prebudi vse
vaše čute … S tem ciljem pred seboj so

ekipe v delavnici za barve in materiale iskale ideje v svetu
mode, arhitekture, oblikovanja pohištva in avtomatiza
cije doma. Plod njihovega dela so na primer sedeži,
izdelani po navdihu usnjenega paščka zapestne
ure, in uporaba šivov z biseri iz modnega sveta
pri naših konceptnih avtomobilih.

13Y32
détail 1

13AA39
N&B
détail 1

13Y32
DÉTAIL 2

13AA39
N&B
détail 2
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13Y36

12Y24

13AA21
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11Y34

DOBRO
POČUTJE V
AVTOMOBILU
DS 3 v svojem potniškem prostoru nudi prefinjeno ozračje,
ki ga ustvarjajo uglajeni materiali (krom, usnje …) v kombinaciji z novimi tehnologijami. Ima 5 sedišč, ki se lahko
kosajo z vsako malo limuzino. Voznik lahko prilagaja svoj
položaj za vožnjo, saj sta volanski obroč in sedež nastavljiva
po višini in globini. Prostora za noge je obilo tako spredaj
kot zadaj. In ker ni potovanja brez prtljage,sta prtljažnika
avtomobilov DS 3 in DS 3 CABRIO oblikovana tako, da
nudita največ prostora v svoji kategoriji!

32

12Y13
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14Y27

34

DOBRO
POČUTJE V
AVTOMOBILU
DS 3 vam nudi živahen in prepoznaven dizajn. Med velikim
številom barvnih kombinacij si izberite svojo oblogo armaturne plošče, ročaj prestavne ročice in druge notranje elemente in tako svojo limuzino prikrojite po svoji meri.

Poleg stilske dodelanosti nudi DS 3 tudi sistem Hi-Fi z impresivno
reprodukcijo zvoka, pribor za prostoročno telefoniranje
Bluetooth* in vhod USB. Vgrajen navigacijski sistem eMyWay s
7-palčnim barvnim zaslonom visoke ločljivosti vas bo spremljal na
vseh poteh. Nudi satelitsko navigacijo z načinom prikaza s ptičje

perspektive Birdview in zemljevidi Evrope, shranjenimi v
notranjem pomnilniku. Nenazadnje lahko koristite tudi vse
storitve DS Connect Box (klic v sili in klic asistence z lokalizacijo).
* Zahteva združljiv telefon.

35

PODREDITE SI
CESTO

DS 3 ne sklepa kompromisov glede varnosti svojih potnikov,
zato vam serijsko ponuja elektronski nadzor stabilnosti ESP,
sistem proti blokiranju koles ABS, elektronski razdelilnik
zavorne sile REF in pomoč pri nujnem zaviranju AFU. DS 3 in
DS 3 CABRIO premierno predstavljata tudi novo tehnologijo za
nujno zaviranje v mestu. Sistem samodejnega zaviranja, ki so
ga poimenovali Active City Brake, v mejah zmožnosti prepre
čuje nalete pri majhni hitrosti (< 30 km/h).
DS 3 ima tudi sistem za pomoč pri speljevanju navkreber, ki na
več kot triodstotnih klancih avtomobil za dve sekundi samo
dejno zavira in s tem omogoči enostavno speljevanje, ne da bi
vaš avtomobil začel lesti vzvratno, ko spustite zavorni pedal.
Na voljo vam je tudi sistem zaznavanja prenizkega tlaka v
pnevmatikah (DSG), ki vam pomaga odkriti, ali ima katera od
pnevmatik prenizek polnilni tlak, kar bi lahko prizadelo
stabilnost avtomobila in ogrozilo varnost potnikov v njem.

36

CL14.071.003

14Y33

j

14Y34
j Sistem Active City Brake ima nad

vetrobranskim steklom vgrajeno
lasersko zaznavalo kratkega dosega
za zaznavanje vozil, ki vozijo v isto
smer ali stojijo pred avtomobilom.

k

k Ko vozilo pelje s hitrostjo do

30 km/h, zaznavalo samodejno
sproži zaviranje in prepreči trčenje.

CL 14.071.031

l DS 3 in DS 3 CABRIO sta

v kombinaciji z navigacijskim
sistemom eMyWay lahko
opremljena tudi s kamero za
vzvratno vožnjo, ki pomaga pri
vsakdanjih voznih manevrih.

l
37

STREŠNI OKRASNI MOTIVI DS 3*
10Y15
À INTÉGRER
DANS LE FOND

13Y14
À INTÉGRER
DANS LE FOND

Plane

12Y56
À INTÉGRER
DANS LE FOND

12Y51
À INTÉGRER
DANS LE FOND

Co-Design

09Y106
À INTÉGRER
DANS LE FOND

Graphic Art

Flower

11Y43
À INTÉGRER
DANS LE FOND

Onde

Monogramme

OSNOVNA OPREMA GLEDE NA IZVEDENKE DS 3
DS 3 CHIC: Prednje, stranske varnostne blazine ter varnostne zavese – Opozorilnik nepripetih varnostnih pasov spredaj – Regulator in omejevalnik hitrosti – ABS, REF, AFU
– ESP (sistem za nadzor stabilnosti vozila) – Centralno
zaklepanje z daljinskim upravljalnikom – Avdio sistem RDS
s CD in MP3-predvajalnikom, 6 zvočniki, obvolanskim upravljalnikom in dodatno vtičnico za avdio (AUX Jack) – Ohišje
zunanjih ogledal v barvi strehe – Kromiran nosilec vzvratnih
ogledal – Električni pomik prednjih stekel: sekvenčni pomik
stekla in zaščita proti priprtju na voznikovi strani – Pritrdišča
Isofix za otroške sedeže na zadnjih stranskih sedežih –
Tkanina Sturm – Zadnja klop deljiva v razmerju 2/3 - 1/3
– Po višini nastavljiv voznikov sedež – Po višini in globini
nastavljiv volan – Volan v usnju z vložkom bleščeče srebrne
barve – Menjalna ročica svetleče črne barve – 12-voltna
vtičnica spredaj – Kromirane bočne okrasne letve – Prednje
meglenke – Diodne dnevne luči – Športno vzmetenje –
Garnitura za popravilo predrte pnevmatike – Merilec tlaka
v pnevmatikah – 16-palčni okrasni pokrovi Airflow.

38

DS 3 BE CHIC: OPREMA CHIC + Klimatska naprava –
Tkanina Rayados – Dva žepna predala na zadnji strani prednjih sedežev – Ročica ročne zavore v usnju – Integriran
osvežilec zraka – Armaturna plošča svetleče črne barve –
Dodatno zatemnjena stekla (bočna stekla zadaj in steklo
prtljažnih vrat) – 16-palčna aluminijasta platišča Ashera.

DS 3 SPORT CHIC: OPREMA BE CHIC + Sistem samodejnega
zaviranja Active City Brake – Avtomatska klimatska naprava –
Connecting Box (sistem Bluetooth* za prostoročno telefoniranje,
streaming avdio in USB Box) ter sistem HiFi Light – DS Connect
(klic SOS in asistenca) – Športni sedeži oblazinjenje Akinen Mistral
in Alcantara Mistral – Po višini nastavljiv sovoznikov sedež – Volan v
luknjičastem usnju z vložkom bleščeče srebrne barve – Sklop pedal
in opora za nogo iz aluminija – Preproge spredaj in zadaj – Športni
spojler s 3. zavorno lučjo z LED diodami – 3D diodne zadnje luči
– Ksenonski žarometi Full LED – Dvojna kromirana izpušna cev –
Rezervno kolo manjše dimenzije – 17-palčna aluminijasta platišča
Bellone, diamantno črna.
* Zahteva združljiv telefon.

PREPROGE DS 3
09Y105
À INTÉGRER
DANS LE FOND

Zèbre

11Y17
À INTÉGRER
DANS LE FOND

09Y86

09Y87

09Y88

Preproga Zèbre

Preproga Urban
Tribe

Preproga Onde

09Y89

10Y18

10Y19

Preproga Perle

Preproga Plane

Preproga
Co-Design

Urban Tribe

13Y16
À INTÉGRER
DANS LE FOND

11Y20

Preproga Flower

Perle

DS 3 CABRIO CHIC: Prednje, stranske varnostne blazine
ter varnostne zavese – Opozorilnik nepripetih varnostnih
pasov spredaj – Regulator in omejevalnik hitrosti – ABS,
REF, AFU – ESP (sistem za nadzor stabilnosti vozila) –
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj – Pomična zložljiva
streha v črni barvi – Centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom – Avdio sistem RDS s CD in MP3-predvajalnikom,
6 zvočniki, obvolanskim upravljalnikom in dodatno vtičnico
za avdio (AUX Jack) – Kromiran nosilec vzvratnih ogledal –
Električni pomik prednjih stekel: sekvenčni pomik stekla in
zaščita proti priprtju na voznikovi strani – Pritrdišča Isofix za
otroške sedeže na zadnjih stranskih sedežih – Tkanina
Sturm – Zadnja klop, deljiva v razmerju 2/3 - 1/3 – Po
višini nastavljiv voznikov sedež – Po višini in globini nastavljiv
volan – Volan v usnju z vložkom bleščeče srebrne barve –
Menjalna ročica svetleče črne barve – 12-voltna vtičnica
spredaj – Kromirane bočne okrasne letve – Prednje
meglenke – Diodne dnevne luči – Športno vzmetenje –
Garnitura za popravilo predrte pnevmatike – Merilec tlaka
v pnevmatikah –16-palčni okrasni pokrovi Airflow.

* Predstavljeni strešni okrasni motivi so
na voljo glede na stopnjo opremljenosti
in barve karoserije.

DS 3 CABRIO BE CHIC: OPREMA CHIC + Klimatska naprava
– Tkanina Rayados – Dva žepna predala na zadnji strani prednjih
sedežev – Ročica ročne zavore v usnju – Integriran osvežilec zraka
– Armaturna plošča svetleče črne barve – Dodatno zatemnjena
stekla (bočna stekla zadaj in steklo prtljažnih vrat) – 16-palčna
aluminijasta platišča Ashera.

DS 3 CABRIO SPORT CHIC: OPREMA BE CHIC + Sistem
samodejnega zaviranja Active City Brake – Avtomatska klimatska naprava – Connecting Box (sistem Bluetooth* za
prostoročno telefoniranje, streaming avdio in USB Box) ter
sistem HiFi light – DS Connect (klic SOS in asistenca) –
Športni sedeži oblazinjenje Akinen Mistral in Alcantara
Mistral – Po višini nastavljiv sovoznikov sedež – Volan v
luknjičastem usnju z vložkom bleščeče srebrne barve –
Sklop pedal in opora za nogo iz aluminija – Preproge spredaj in zadaj – 3D diodne zadnje luči – Ksenonski žarometi
Full LED – Dvojna kromirana izpušna cev – Rezervno kolo
manjše dimenzije – 17-palčna aluminijasta platišča Bellone,
diamantno črna).
* Zahteva združljiv telefon.
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BARVE KAROSERIJE DS 3

08W1

08W17

12W2

09W17

08W6

09W26

Bela Banquise (N)

Črna Perla Nera (B)

Rdeča Rubi (B)

Hickory (B)

Siva Aluminium (K)

Siva Shark (B)

12W1

09W5

09W8

12W4

08W24

Modra Encre (B)

Bela Nacré (B)

Rumena Pégase (N)

Whisper (B)

Modra Belle-Île (K)

09W18

12W5

08W16

09W25

Bela Opale (N)

Modra Infini (B)

Črna Onyx (N)

Moondust (B)

BARVE STREHE DS 3

BARVE PLATNENE STREHE DS 3 CABRIO

(K): kovinska – (B): biserna – (N): navadna.

12T30

12T29

12T31

Črna

Monogramme

Modra Infini

Pokrovi vzvratnih ogledal so v barvi
strehe, kar ustvarja harmonično zunanjost po vaši meri. Odločite se lahko
tudi za kromane pokrove vzvratnih
ogledal, ki so na voljo za doplačilo.

PERSONALIZACIJA NOTRANJOSTI DS 3
V notranjosti avtomobila so barve obloge armaturne plošče, ročaja prestavne ročice, sredinskih pokrovčkov platišč in dekoracije na daljinskem upravljalniku v popolni harmoniji z izbranima
barvama njegove karoserije in strehe. Če želite oblikovati DS 3 po svojem okusu in željah, obiščite spletno stran www.citroen.si.

DODATNA OPREMA DS 3
R5090

Otroški avtosedež
Kiddy Cruiserfix Pro
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R5389

Zaščitno pregrinjalo
za vozilo DS 3

R5155

Strešni kovček DS

R5388

Prtljažnik za kolesa na vlečnem priključku (za 2 kolesi)

R5371

Preproge iz vrhunskega velurja
s kovinsko značko DS

R5406

Personalizacija notranjosti z
dodatki iz ogljikovih vlaken

OBLAZINJENJA DS 3
09T60

09T64
09T52

09T22

Tkanina Sturm /
Omni Crêpe Zephyr (1)

Tkanina Akinen Bleu /
Omni Crêpe Bleu (1)

12T10

08T65

Tkanina Akinen Mistral /
Omni Crêpe Mistral (1)

Tkanina Akinen Brun Chic /
Omni Crêpe Brun Chic (1)

Lukn. zrnasto usnje Lama /
zrnasto usnje Mistral (1)

11T18

09T15
12T34

09T67

12T23

09T22

13T15

Tkanina Rayados /
Omni Crêpe Mistral (1)

12T33

12T24

12T22

08T65

Luknjičasto zrnasto usnje Bleu
Granit / usnje Bleu Granit (1)

Lukn. zrnasto usnje Mistral /
zrnasto usnje Mistral (1)

Usnje Nappa Crescendo (1)

Avtomobil DS 3 je izdelan iz plemenitih materialov in se po stilu in kakovosti izdelave sklada z ostalimi avtomobili znamke DS. To najbolje izraža ponudba usnjenega oblazinjenja. ZRNASTO USNJE je izdelano iz zgornje lične
strani kože, ki je najlepši del usnja. Obdelano je, da dobi enakomerno zrnatost in enoten videz. USNJE NAPA je polno zrnasto usnje. Koža ni podvržena obdelavi za poenotenje zrnatosti, zato je zrnatost popolnoma naravna.
Takšno kakovostno usnje je uporabljeno pri oblazinjenju v vzorcu paščka zapestne ure (Bracelet) avtomobila DS 3, ki na vrhu naslonjala nosi še emblem DS, pravi podpis znamke. Ti dve vrsti oblazinjenja sta izdelani iz zelo
kakovostnega usnja, ki je trpežno in prožno ter pri staranju ohrani svoj dragocen videz, saj pridobi patino.
(1) In ostali dodatni materiali.

OKRASNI POKROVI IN PLATIŠČA DS 3
09Y90

10Y14

Okrasni pokrov 16”
Nuclear

Okrasni pokrov 16”
Airflow

09Y91

13Y18

Platišče 17” Bellone s
črno diamant. dodelavo

Platišče 17” Bellone z
belo diamant. dodelavo

09Y67

Platišče 16” Ashera s
črno diamant. dodelavo

13Y19

Platišče 17” Bellone s
sivo dia. dodel. Ambré

13Y20

Platišče 16” Ashera z
belo diamant. dodelavo

11Y52

Platišče 17” Bellone s
sivo diamant. dodelavo

13Y21

Platišče 16” Ashera z
modro diam. dodelavo

14Y22

13Y22

12Y57

Platišče 16” Ashera

Platišče 16” Airflow

14Y9

Platišče 17” Aphrodite s
črno diamant. dodelavo

Platišče 17” Aphrodite s
sivo diamantno dodelavo
Anthracite

DIMENZIJE

Prostornina
prtljažnika:
285 l (DS 3)
245 l (DS 3 CABRIO)

Oprema, opisana v tem katalogu,
predstavlja vso tehnologijo avtomobila DS 3. Ker so vozila naprodaj v
Evropski uniji, se lahko njihova definicija med posameznimi državami
razlikuje. Opisi serijske in doplačilne
opreme za posamezne izvedenke
vozil so informativni. Zaradi možnih
odstopanj se za točne in ažurne
podatke obrnite na pooblaščenega
prodajalca vozil CITROËN..
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CITROËN: VSEOBSEGAJOČA STORITEV
• POGODBENA GARANCIJA 2 LETI
Vsebuje popravila in/ali zamenjavo delov z napako.
Velja po splošnih garancijskih pogojih, opisanih v
servisni in garancijski knjižici.
• GARANCIJA NA BARVO
Velja 3 leta za osebna vozila (klasifikacija M1) in
2 leti za dostavna vozila (klasifikacija N1) brez
omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo
in/ali zamenjavo delov, ki imajo napako v zunanjem
videzu. Velja po splošnih pogojih garancije na barvo,
opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• GARANCIJA NA PRERJAVENJE
Velja 5 let za dostavna vozila (klasifikacija N1) in
12 let za vsa ostala vozila (klasifikacija M1) brez
omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo
in/ali zamenjavo delov, poškodovanih zaradi korozije
(preluknjana karoserija in podvozje zaradi korozije iz
notranjosti). Velja po splošnih pogojih protikorozijske
garancije, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• CITROËN ASSISTANCE
V obdobju dveh let od nakupa novega Citroënovega
vozila ste upravičeni do brezplačne pomoči v primeru
okvare. Ugodnosti Citroën Assistance se nanašajo
izključno na nova vozila, prodana na področju Slovenije,
v času pogodbene garancije. Velja po splošnih pogojih
o storitvah Citroën Assistance, opisanih v servisni in
garancijski knjižici.

• STORITVE CITROËN
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informacije pri pooblaščenem prodajalcu Citroën in na www.citroen.si.

BREZPLAČEN KLIC
Tel.: 080 22 99
24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU.

• CHRONO SERVIS CITROËN
Brez naročanja, takojšen sprejem za vse hitre posege
na vašem vozilu: menjava tekočin, posegi na pnevmatikah, zavorah, izpušnem sistemu, vzmetenju, dodatni
opremi.

CITROËN SLOVENIJA d.o.o.: Barjanska c. 54, 1000 Ljubljana. Telefon: 01/20 04 200, faks: 01/20 04 229, www.citroen.si. Tehnični podatki so opisani v posebni prilogi. Informacije
o modelih in njihovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa prospekta, so informativne in niso pravno zavezujoče. CITROËN si pridržuje pravico do sprememb predstavljenih modelov
brez predhodne najave in obveznosti do posodobitve vsebine prospekta. Fotografije so simbolne. AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva določbe Direktive 2000/53/ES o izrabljenih
vozilih z dne 18. septembra 2000 in da so v proizvodih, ki jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali. Predstavljene barve karoserij in oblazinjenj so informativne narave, ker tehnike tiskanja
ne omogočajo zanesljive reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno predelali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in drugačno
opremo. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse informacije pokličite oddelek za stike s
strankami Citroën Slovenija na 01/20 04 265 ali si oglejte spletno stran www.citroen.si. Za vse informacije o storitvah CITROËN stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën
Slovenija. Pomoč na cesti – Citroën Assistance: 080 2299. Klic je brezplačen.
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– Oblikovanje in izvedba:

DS 3: Povprečna poraba goriva: od 3,0 do 6,7 l/100 km, emisije CO2: od 79 do 155 g/km, emisijska stopnja EURO 5 in EURO 6, specifične emisije dušikovih
oksidov od 0,0078 do 0,1710 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev od 0,00002 do 0,00150 g/km, število trdnih delcev
pa od 0,01 do 9,31 × 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona,
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

