DS3
תיבת הילוכים
נפח מנוע
הספק מרבי ב סל"ד/כ"ס
מומנט מרבי ב סל"ד/קג"מ
מהירות מרבית בקמ"ש
תאוצה מ 0-ל 100-קמ"ש (בשניות)
מיכל דלק

DS3 PureTec 110hp

DS3 HP 165

אוטומטי  6הילוכים
1199
110/3750
20.9/1500
188
9.9
50

ידני  6הילוכים
1598
165/6000
24.4/1400
218
7.5
50

אבזור
• •מסך  TOUCHמרכזי גדול ( )"7עם שליטה על רדיו בי-טונר,
קול סטרימינג  "6רמקולים
• •דיבורית BLUETOOTH
• •שקע  USB + AUXלהפעלת אביזרים
• •פנסי יום LED -
• •חיישני חנייה אחוריים גרפיים
• •בקרת אקלים דיגיטלית
• •תא כפפות מקורר למשקאות ולמזון
• •נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא מטען באמצעות שלט רחוק
• •גלגל הגה ניתן לכיוון גובה ועומק
• •תאורת תיקרה המופעלת עם פתיחת דלתות עם השהייה

וכיבוי הדרגתי
• •תאורה בתא המטען
• •סוככי שמש עם מראות איפור מוראות
• •הדלקה אוטומטית של אורות מצוקה בזמן בלימת חירום
• • 6כריות אוויר
• •ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי מלפנים:
• •הכנה לעגינת  ISOFIXלסגירה בטיחותית של כיסא התינוק
• •בקרת שיוט ומגביל מהירות נסיעה
• •חבילת כרום
• •בדגם  - DS3 So Chic Cabrioגג מתקפל חשמלי (עד למהירות של 120
קמ"ש).

דגמי  So Chicו Sport Chic -כוללים בנוסף:
• •פנסי  LED VISIONמשולבי  XENONמתכווננים עם תאורת פניה
• •מושבי ספורט
• •חיישן גשם להפעלה אוטומטית של מגבים קדמיים
• •פנסים אחוריים באפקט 3D
• •פנסי ערפל קידמיים
• •מראה פנימית מתכהה אוטומטית (אלקטרו-כרומטית)
• •הדלקה אוטומטית של אורות מעבר בהתאם עוצמת האור

• • 2מראות חיצוניות מתכווננות ומתקפלות חשמליות,
עם הפשרת אדים
• •מושב נוסע מתכוונן לגובה
• •חלונות אחוריים כהים
• •דוושות ספורט בגימור אלומיניום
• •חיישני חניה קדמיים גרפיים עבור דגם Sport Chic

חבילת  Two-Toneכוללת:
• • - TONE 2צבעים נפרדים לגג וגוף הרכב
• •חישוקי סגסוגת קלה  "16בדגם  Chicו"17-
• •פגושים בצבע הרכב

בדגם So-Chic

• • חבילת כרום
• • מראות חיצוניות בצבע הגג (הבסיס מצופה בכרום מבריק)
• •יציאת צינור מפלט מצופה בכרום

דגם

מחיר כולל מע״מ

אגרת רישוי

DS3 Chic 1.2L 110hpo

₪119,900

₪1,510

DS3 So Chic 1.2L 110HP

₪129,900

₪1,787

DS3 Sport Chic 1.6L 165hp

₪139,900

₪1,787

חבילת TWO TONE

₪3,000

DS3₪ So Chic Cabrio 1.2L 110hp

₪ 174,900

₪2,100

בכפוף למחירון  1/ 2017מתאריך  ,1.1.17ט.ל.ח .מחיר הרכב בתצוגה כולל מע״מ ,אגרת רישוי וכל התוספות__________ :
קוד דגם

1
2
3
5

תיאור דגם
DS3 CHIC
DS3 SO CHIC
DS3 SPORT CHIC
DS3 SO CHIC CABRIO

רמת בטיחות
גבוהה

רמת בטיחות
נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות
המותקנות ברכב:
 Xמקרא:
 6כריות אוויר
 Xמערכת מותקנת בדגם הרכב
 Xבקרת סטייה מנתיב
 Xמערכת אופציונאלית להתקנה
 Xניטור מרחק מלפנים
 Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב מצלמות רוורס
 Xזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
חיישני לחץ אוויר
 Xבקרת שיוט אדפטיבית
 Xחיישני חגורות בטיחות
 Xזיהוי הולכי רגל
 Xשליטה באורות גבוהים
 Xבלימה אוטומטית בעת חירום
 Xזיהוי תמרורי תנועה
נפח מנוע נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק״מ* דרגת זיהום אוויר
דגם
DS3 CHIC
4
4.1
בין עירוני
5.8
עירוני
1.2
DS3 SO CHIC
4
4.1
בין עירוני
5.8
עירוני
1.2
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
10
4.6
בין עירוני
7.1
עירוני
1.6 DS3 SPORT CHIC
8
4.1
בין עירוני
5.8
עירוני
1.2 DS3 SO CHIC CABRIO
זיהום מרבי
*נתוני היצרן עפ״י בדיקת מעבדה ,תקן CE /715/2007
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זיהום מזערי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט .2009
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