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OBLIKOVANJE
AVANTGARDNO
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N A V D I H  I Z  L E T A L S T V A

IZKUSTVO

Strop novega DS 5, poimenovan kokpit, simbolizira svet letalstva. Strop 

s tremi okni ustvarja edinstven svetlobni ambient, tako podnevi kot 

ponoči. Vozniško mesto je bilo resnično zasnovano okrog voznika. Vsa 

najpomembnejša upravljalna stikala so na dveh sredinskih konzolah. 

EDINSTVENO
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HIPNOTIČEN
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Izoblikovana prednja okrasna maska DS Wings novega

DS 5 v središču ponosno nosi emblem DS in ob straneh 

nove žaromete, ki so dodelani kot dragi kamni. Žarometi, ki 

so kombinacija tehnologij diod LED in ksenonskih žarnic, 

združujejo prefinjenost in pozornost na detajle in so popoln 

prikaz nove značilne podobe tržne znamke DS.

A V A N T G A R D N O S T 

N O V E  P R E D N J E  O K R A S N E  M A S K E 



12

AVANT-GARDE



&PREFINJENOST
OBČUTEK ZA DETAJLE 

V R H U N S K O  Z N A N J E 

Z N A M K E 

Novi DS 5 je pravi paradni konj, ki uvaja novo celostno podobo tržne znamke. Njegova 

notranjost in zunanjost sta bili dodelani do najmanjše podrobnosti. 
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SENZUALNOST

16
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ZNANJE
PO
FRANCOSKO

O B Č U T E K  Z A  D E T A J L E 

Za oblazinjenje sedežev, izdelano v vzorcu paščka zapestne ure, so pri novem DS 5 na voljo tri vrste usnja, 

in sicer polno zrnasto napa usnje, ki je odslej na razpolago v dvobarvni kombinaciji črne in modre Saphir, 

ter polanilinsko usnje, ena najlepših vrst usnja na svetu, ki se v avtomobilski industriji le redko uporablja. 

Aluminij, ki je odslej lasersko graviran z dekorativnim monogramom DS (na voljo za doplačilo), krasi 

obloge vrat in sredinsko konzolo. Novi DS 5 je nedvomno plod vrhunskega znanja in izkušenj tržne 

znamke DS.

V notranjosti novega DS 5

se smisel za detajle izraža

skozi uporabo ekskluzivno

obdelanih pristnih materialov,

med drugim aluminija in usnja.



TEHNOLOGIJE

V A R N O S T  I N  U M I R J E N O S T
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Novi DS 5 ponuja nove pakete za še več udobja in 

varnosti, med drugim virtualno servisno knjižico, 

na svete za varčno vožnjo in določanje geografskega 

položaja avtomobila v primeru kraje. Poleg tega nudi 

še najsodobnejšo opremo, kot je projekcijski prikazo-

valnik, kamera za vzvratno vožnjo in nadzor mrtvega 

kota (na voljo serijsko ali za doplačilo, odvisno od 

izvedenke). Na voljo ima tudi sistem DS Connect Box 

s paketom SOS & Assistance. To je inovativen 

si stem, ki omogoča samodejen klic v sili in klicanje 

avtomobilske asistence z lokalizacijo vozila.
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N O V  Z A S L O N  N A  D O T I K

Z A  N O V E  S T O R I T V E

Novi DS 5 je posodobljen in ima odslej 7-palčni barvni zaslon

na dotik. V kombinaciji z novim navigacijskim sistemom nudi 

enostaven dostop do vseh funkcij avtomobila in poenostavlja 

ergonomijo potniškega prostora.

POVEZAN
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DINAMIČEN
Č E D A L J E  Z M O G L J I V E J Š I

M O T O R J I

Novi DS 5 je opremljen z motorji najnovejše generacije. Vsi motorji, tako 

bencinski kot dizelski, nudijo moč in skrb za okolje, po zmogljivostih pa se 

umeščajo med najboljše v konkurenci avtomobilov višjega razreda. V kom-

binaciji s šeststopenjskim samodejnim menjalnikom najnovejše generacije 

motor DS 5 THP 165 S&S v kombinirani vožnji porabi 5,9 l/100 km

in dosega emisije CO2 le 135 g/km, kar je 30 g/km manj kot doslej.

Za dizelsko gorivo pa je za novi DS 5 na voljo zadnja generacija motorjev, 

poimenovana BlueHDi. 
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4 4XU Ž I T E K  V  V O Ž N J I  N A  K O M B I N I R A N  P O G O N

Novi DS 5 je prvi avtomobil s tehnologijo Hybrid Diesel, ki združuje zmogljivosti dizelskega motorja HDi in 

učinkovitost električnega pogona ter ponuja navdušujoče vozne občutke (200 KM, štirikolesni pogon, mestna 

vožnja na elektriko, funkcija dodatne moči pri pospeševanju) z zelo majhnimi emisijami CO2 (90 g/km)

in zmerno porabo goriva (3,5 l / 100 km, ki se v mestni vožnji zniža pod 3 l / 100 km). Hybrid 4×4 ima na 

sredinski konzoli vrtljivi gumb, s katerim lahko izbirate med štirimi načini delovanja: samodejni način, vožnja

z ničelnimi izpusti (Zero Emission Vehicle), štirikolesni pogon in športni način.  

MOTOR
HYBRID
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FAUBOURG
ADDICT U T E L E Š E N J E  P R E S T I Ž A  P O  F R A N C O S K O

Novi DS 5 je na voljo z izdelavo zunanjosti po meri, ki črpa navdih pri konceptnem 

avtomobilu Numéro 9 Faubourg Addict. V ponudbi so barve karoserije Whisper, črna 

Perla Nera in biserna bela. 
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D E K O R A C I J E

Z  M O N O G R A M O M  D S 

Streha kokpit novega DS 5 Faubourg 

Addict je v celoti okrašena z dekorativ-

ni mi monogrami DS. Lasersko gravirani 

pokrovi vzvratnih ogledal ravno tako 

dajejo pridih elegance. Diamantno obde-

lana platišča v sivi barvi Ambré s sredin-

skimi pokrovčki v skladni barvi se odlično 

ujemajo z barvo karoserije Whisper. 
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SERIJA Ob 60. obletnici avtomobila DS 1955 je bila pripravljena tudi

prestižna in zapeljiva posebna serija avtomobila DS 5.
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POSEBNA



Karoserija v modri barvi Encre, pol-

anilinsko usnje Criollo, kolesni pokrovi

in logotip DS na pokrovu motornega

prostora v barvi Gold Mat …

Izjemen novi DS 5 iz posebne serije

DS 1955 je zelo rad opažen.

DEDIŠČINA

IKONE
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Bela Nacré (B) 

Siva Aluminium (K) 

Whisper (B) 

Siva Hurricane (N) 

Vapor Grey (B) 

Siva Shark (B) 

Črna Perla Nera (B) 

Platišče 16’’ Baikal

Platišče 17’’ Houston

Platišče 18’’ Adelaïde v sivi z diamantnim leskom

Platišče 18’’ Adelaïde v črni z diamantnim leskom

Platišče 19’’ Cairns v mat črni z diamantnim leskom

Platišče 19’’ Cairns v sivi Ambré

Platišče 17’’ Hobart*

Platišče 18’’ iz lahke litine Canaveral v sivi Antra z diamantnim leskom*

Platišče 19’’ Cairns Hickory*

Platišče 19’’ Cairns v mat sivi Hephais*
* Naprodaj kot dodatna oprema; 
dobavljivo brez vijakov in pokrovčkov.

(K): kovinska – (B): biserna – (N): navadna.
Kovinske in biserne barve so na voljo za doplačilo.

NOVI DS 5  

ŠTEVILNE MOŽNOSTI
OBLIKOVANJA PO MERI

Modra Encre (B)
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NOVI DS 5  

ŠTEVILNE MOŽNOSTI
OBLIKOVANJA PO MERI

Tkanina Armucara črne 

barve1

Napa usnje kovinsko črne 

barve v izvedbi Bracelet1-2

Zrnasto usnje črne barve /

mikrofi bra Dinamica1-2

Zrnasto usnje črne barve v 

izvedbi Sportlounge1-2

Zrnasto usnje Lama v

izvedbi Sportlounge1-2

1 In ostali dodatni materiali.

2  Vse podrobnosti o sedežih 
v usnju in drugih materialih 
so na voljo v dokumentu, 
ki si ga lahko naložite s 
spletne strani citroen.si.

3  Reliefna oznaka DS na 
zgornjem delu naslonjal 
prednjih sedežev.

40

Oprema, ki je opisana v tem katalogu, predstavlja vso tehnologijo avtomobila DS 5. Ker so vozila DS naprodaj v Evropski uniji, se lahko 
njihova defi nicija med posameznimi državami razlikuje. Natančnejši opis serijske in doplačilne opreme boste našli v dokumentu Tehnični 
podatki in glavna oprema, ki je na voljo za prenos na spletnem mestu citroen.si.

Napa usnje črne in bele 

barve v izvedbi Bracelet1-2

Napa usnje črne barve in 

modre barve Saphir v

izvedbi Bracelet1-2

Polanilinsko usnje rdeče 

barve v izvedbi Bracelet z 

reliefno oznako DS1-2-3

Polanilinsko usnje svetlo 

rjave barve v izvedbi Bracelet 

z reliefno oznako DS1-2-3

Polanilinsko usnje Criollo v 

izvedbi Bracelet z reliefno 

oznako DS1-2-3



NEPOGREŠLJIVA 
DODATNA OPREMA

Novi DS 5 ponuja številne dodatke, s katerimi si vsak voznik svoj avtomobil lahko

prilagodi po svojem okusu. Vsi so izdelani v duhu znamke DS: dovršena zasnova, 

priročnost in učinkovitost, izbrani materiali, prepoznavno grafično oblikovanje.

Varen, kakovosten in funkcionalen nosilec za kolesa za montažo na strešne 

prtljažne drogove je primeren za večino okvirjev. Omogoča hitro namestitev

in nudi enostavno nalaganje in pritrjevanje koles. 

Novi DS 5 je odslej opremljen z univerzalnim polnilnikom za mobilne telefone,

s katerim je med vožnjo mogoče polniti vse modele pametnih telefonov.

1
2
3 Z video paketom za dva DVD-predvajalnika s slušalkami bodo lahko vaši potniki

s seboj na pot vzeli svoje priljubljene filme in si jih tudi ogledali. S sistemom za 

pritrditev lahko napravo enostavno namestite na vzglavnike. Po zaslugi čitalnika 

spominske kartice SD in integriranega priključka USB si lahko tudi ogledate

fotografije ali se sproščate ob poslušanju glasbe.
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POGODBA FREEDRIVE
Izjemen avtomobil mora biti deležen izjemnih storitev. 
Pogodba FreeDrive je storitev, ki je na voljo lastnikom 
avtomobilov DS 5 in s katero si lahko enostavno zagotovijo 
brezskrbnost. Dokler traja pogodba FreeDrive, za DS 5 
velja enaka garancija kot prvi dan in zanj je kar najbolje 
poskrbljeno: zamenjajo ali popravijo mu vse okvarjene 
dele, storitev pa vključuje tudi delavni ško delo. V pogodbo 
FreeDrive so vključeni vsi posegi za periodično vzdrževanje in 

servisiranje vašega avtomobila DS 5 (obrabni deli, delavniško 
delo, maziva in celovito čiščenje s pranjem notranjosti in 
zunanjosti), primakniti vam ne bo treba niti evra. Deležni 
boste razširjene avtomobilske asistence: če se vam avtomobil 
pokvari ali se izprazni akumulator, če izgubite ključe, natočite 
napačno gorivo ali se vam predre guma, vam je v Sloveniji 
in po vsej Evropi na razpolago pomoč na cesti, in to 24 ur 
na dan, vse dni v tednu. Uporabi se vse možne rešitve, da se 

vam omogoči nadaljevanje potovanja: nadomestno vozilo, 
nastanitev, železniška ali letalska vozovnica, odvisno od 
situacije. Izberete si lahko trajanje (od 36 do 84 mesecev) 
in število prevoženih kilometrov (od 30.000 do 175.000 
km), ki vam najbolje ustrezata glede na način uporabe vozila 
in potrebe. Za pogodbe FreeDrive, sklenjene za dlje kot 48 
mesecev, DS krije vse stroške prvega obveznega tehničnega 
pregleda.

MY DS
Novi DS 5 premierno predstavlja mobilno aplikacijo MyDS, združljivo z operacijskimi sistemi iOS / Android. Kaj je namen te aplikacije? Spremljala vas bo na vaših poteh
(pred in med vožnjo ter po njej) ter vam nudila intuitivne in inovativne storitve. Z njo boste imeli na voljo vse informacije o vašem avtomobilu in ekskluzivnih ponudbah.

DS CONNECT BOX
To je ponudba inovativnih storitev, ki vključuje klic v sili in avtomobilsko asistenco z lokalizacijo vozila. Ti brezplačni storitvi v primeru okvare ali prometne nesreče poskrbita
za natančno določitev položaja vozila in hitro intervencijo. Na voljo sta tudi dve dodatni storitvi: Virtualna servisna knjižica in storitev Eco-Driving, ki sta dostopni v osebnem okolju 
MyDS na internetu. Preberite splošne pogoje uporabe.

DS: 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 (klasifi kacija M1) in 2 leti 
za dostavna vozila (klasifi kacija N1) brez omejitve kilo-
metrov. 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 (klasifi kacija N1) in 12 let 
za vsa ostala vozila (klasifi kacija M1) brez omejitve kilo-
metrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali zamenjavo 
delov, poškodovanih zaradi korozije (preluknjana karo-
serija in podvozje zaradi korozije iz notranjosti). Velja 
po splošnih pogojih protikorozijske garancije, opisanih 
v servisni in garancijski knjižici.

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

• 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.

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

• STORITVE CITROËN
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informacije pri 
pooblaščenem prodajalcu Citroën in na www.citroen.si.
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CITROËN SLOVENIJA d.o.o.: Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana. Telefon: 01/20 04 200, faks: 01/20 04 229, www.citroen.si. Prospekt se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. 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. Fotografi je 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.

SPOZNAJTE CELOTNO PONUDBO ZNAMKE DS
Obiščite spletno mesto citroen.si ali si naložite brezplačno aplikacijo.

Maj 2015 – Oblikovanje in izvedba: Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS) – 

PRIJAZEN DO OKOLJA
Novi DS 5 je na voljo z motorji BlueHDi 120 S & S, BlueHDi 150 S & S in BlueHDi 180 S&S, ki izpolnjujejo okoljevarstveni standard Euro 6 za dizelske 
motorje. Vsi motorji BlueHDi naše tržne znamke so opremljeni s sistemom za selektivno katalitično redukcijo (SCR):

– edina tehnologija, ki zmanjša emisije dušikovih oksidov (NOx) za več kot 90 %;
– hkrati zmanjša emisije CO2 (100 g/km pri motorju BlueHDi 120 BVM6, 110 g/km pri motorju BlueHDi 150 BVM6 in 114 g/km pri motorju BlueHDi 180 EAT6).
Sistem SCR, ki je nameščen tik za fi ltrom trdnih delcev z aditivom, sproti pretvarja dušikove okside (NOx) v vodno paro in dušik (inertni plin) po kemijski reakciji z aditivom  
AdBlue®. V 80 % primerov aditiva AdBlue® med dvema servisnima intervaloma ni treba dolivati (17-litrski rezervoar).

* Vsi podatki o motorjih se lahko spremenijo. BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik – EAT6: 6-stopenjski samodejni menjalnik – ETG6: 6-stopenjski robotizirani menjalnik Effi cient Tronic. 
V priloženi razpredelnici so navedene homologirane vrednosti porabe goriva v skladu z evropskimi predpisi, ki veljajo za vse proizvajalce in vsa vozila, ki so v prodaji na evropskem trgu. Navedene vred-
nosti so izmerjene pod natančno definiranimi testnimi pogoji (temperatura, masa, tehnični podatki preizkusne naprave z valji …) in pri zelo umirjenem profilu vožnje. Dejanske prometne razmere, 
atmosferski pogoji, stanje obremenitve vozila, stil vožnje, tlak v pnevmatikah, prisotnost strešnega prtljažnika (tudi brez prtljage), intenzivno delovanje klimatske naprave in/ali gretja ter splošno stanje 
vozila lahko seveda privedejo do odstopanj od homologiranih vrednosti porabe goriva. Za dodatne nasvete o varčni vožnji in čim boljšem izkoristku svojega vozila obiščite spletno mesto citroen.si.

Povprečna poraba goriva: 3,5 - 6,7 l/100 km, emisije CO2: 90 -155 g/km, emisijska stopnja EURO 5 in EURO 6, specifi čne emisije dušikovih oksidov 0,0156 - 0,065 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost 
specifi čne emisije trdih delcev 0,00003 - 0,00008 g/km, število trdnih delcev pa 0,01 - 0,33 × 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.

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

Motorji Pnevmatike
Mestna
vožnja 

(l/100 km)

Izvenmestna
vožnja 

l/100 km)

Kombinirana 
vožnja 

(l/100 km)

Emisije CO2 
(g/km)

Novi DS 5 THP 165 S&S EAT6
17” 7,6 4,9 5,9 135

18” 7,7 4,9 5,9 136

Novi DS 5 THP 200 BVM6 18” in 19” 8,9 5,5 6,7 155

Novi DS 5 e-HDi 115 ETG6 16” in 17” 4,5 4,1 4,3 112

Novi DS 5  120 S&S BVM6
16” 4,5 3,4 3,8 100

17” 4,6 3,6 4,0 104

Novi DS 5  150 S&S BVM6
17” 4,6 3,6 4,0 103

18” in 19” 4,4 3,8 4,1 105

Novi DS 5  180 S&S EAT6
17” 5,1 3,8 4,3 110

18” in 19” 5,1 4,1 4,4 114

Novi DS 5 Hybrid 4×4 ETG6
17” 3,0 3,7 3,5 90

18” in 19” 3,2 4,3 3,9 103



I Z R A Z I T I  I N  K R E A T I V N I  O B L I K O V A L S K I  P R I J E M I

DS ponuja izjemen stil in vrhunsko prefinjenost, ki sta tako 

kakovostno dodelana, da izpolnita še tako visoka pričakovanja.

IZJEMNA
ZNAMKA
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Z G O D B A  O  S T R A S T I  D O  A V T O M O B I L O V

Avtomobil DS 19 se je svetu prvič predstavil 6. oktobra 1955 pod stekleno kupolo

dvorane Grand Palais v Parizu, kjer je takoj zbudil nepopisno zanimanje. V enem dnevu 

so prodali 12.000 primerkov. Zaradi svojega stila in tehnoloških inovacij je DS 19 postal 

legendaren avtomobil, o katerem se govori še dandanes. 60 let kasneje je napočil čas

za praznovanje obletnice legende DS in slavljenje izjemne dediščine avtomobilske 

znamke, ki je vedno znala združevati izjemen dizajn in tehnologije, udobje in užitek v 

vožnji, plemenite materiale, prefinjenost in skrb za detajle. 

KORENINE 
ZNAMKE
DS
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