DS 5
DS 5 – luksuss visos sīkumos
Kopš sākotnējā DS laišanas tirgū ir pagājis jau vairāk nekā 60 gadu, bet inovācija,
izcilība un avantgardisms joprojām ir atslēgvārdi un vērtības, uz kurām balstās
jauno DS modeļu radīšana.
DS 5 ir fenomenāla radība. Šādus transportlīdzekļus vēsture zin maz, un tie ir reti sastopami uz ielas. DS
5 ir iedvesmota no aviācijas un tas ir sajūtams sēdot vadītāja sēdeklī. Katra detaļa ir rūpīgi izstrādāta un
pārdomāta, lai nodrošinātu vadītājam un pasažieriem maksimālu un bez kompromisa komfortu. Attiecībā
uz DS 5 īpašs ir gan salons gan interjers. DS 5 detaļu precizitāte padara katru kopā pavadīto brīdi
neaizmirstamu.
Ielas ainavā ir neiespējami neskatīties uz DS 5. Ārkārtīgi visaptveroša dizains neļauj šo sajaukt ar kādu
citu auto. Varbūt tikai vēl ar kādu citu DS 5, bet arī tas ir maz ticams, jo plašo personalizēšanas iespēju
dēļ abas automašīnas gandrīz vienmēr atšķiras viena no otras.
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Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. Veho Eesti AS
patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja
brīdinājuma.
Cenas norādītas ar PVN.
Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa
aprīkojuma līmeņa
Jauna Citroën iegāde ar auto līzinga operatīvā līzinga veidu, ikmēneša maksājums: 139,62 €, procentu
likme gadā: 2,36% saskaņā ar sekojošiem izlases nosacījumiem: kopējā maksājamā summa: 11 900 € ar
PVN, depozīts 1190 €, atlikusī vērtība 25%, gada proce

Standarta aprīkojums
So Chic
Iekļauts Chic pakā
ABS bremzes
ASR vilces kontrole
ESP stabilitātes kontrole
REF elektroniskais bremzēšanas spēka sadalītājs un EBA ārkārtas bremzēšanas
sistēma
Iebūvēta signalizācija ar tilpuma izmaiņu sensoru
Palīgsistēma kustībai slīpumā
Riepu spiediena uzraudzības sistēma
Metāliska krāsa
Vadītāja un pasažiera drošības spilveni (izslēgšana)
Vadītāja un pasažiera sēdvietas augstuma regulēšana
Sānu drošības spilveni un aizkara tipa drošības spilveni
Kad notiek ārkārtas bremzēšana, automātiski ieslēdzas avārijas gaismas
Kruīza kontrole un ieprogrammējams ātruma ierobežotājs
Miglas lukturi ar statisko pagriezienu apgaismojuma funkciju

So Chic
Elektriski vadāmi priekšējie un aizmugurējie logi
Elektroniskā rokas bremze
Drošības jostu piesprādzēšanas brīdinājums
LED dienas gaitas lukturi
Automātiskie dienas gaitas lukturi
Stūres statnes augstuma un attāluma regulēšana
Pavadošais apgaismojums
Automātiska durvju un bagāžas nodalījuma aizslēgšana pēc iedarbināšanas
Apsildāmas priekšējās sēdvietas, priekšējo lukturu apskalotājs
12V kontakligzda
Aizmugurējā logā iebūvēta antena
Iebūvēts CD atskaņotājs, radio, MP3 atskaņotājs, vadības ierīces uz stūres
USB un AUX kontakligzdas
Lietus sensors
Virsbūves krāsas ārējie atpakaļskata spoguļi un durvju rokturi
Hroma sānu apdares sloksnes un priekšējā bufera paplašinājumi
Hroma izpūtējs (2)
2/3-1/3 aizmugurējās nolokāmās sēdvietu atzveltnes
Isofix bērnu sēdeklīša stiprinājumi
Bezmaksas Citroën palīdzības pakalpojumi, derīgi garantijas laikā
So Chic, kas pievienota pakai Chic
Bluetooth brīvroku sistēma
Stikla jumts
Atslēgšana un iedarbināšana bez atslēgas
Salona apgaismojums ar 3 intensitātes līmeņiem, priekšējais
Akustisks panorāmas tipa vējstikls
Automātiska salona spoguļa aptumšošanās funkcija
Elektriski apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ar LED virzienrādītājiem
Divzonu klimata kontrole ar "REST" (ATPŪTAS) funkciju un 3 intensitātes
līmeņiem
Priekšējā elkoņbalstā esošais nodalījums ar regulējamu temperatūru
Aizmugurējais elkoņbalsts ar atloku garu priekšmetu pārvadāšanai
Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori
Tonēti logi
Dinamica ādas/auduma salons
17 collu alumīnija riteņi, 225/50 R17 riepas

Aprīkojums
So Chic
Rūpnīcas papildus aprīkojums
Aklo zonu uzraudzīšana (SAM), navigācija, automašīnas novietošanai stāvvietā
paredzētie priekšējie un aizmugurējie sensori

1500

Laminēti akustiski sānu logi, tonēti aizmugurējie logi
Navigācija, atpakaļskata kamera, automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie
priekšējie un aizmugurējie sensori
Salona rotājums "FINGER PRINT"
Salona rotājums "METAL TRAME DS"
Balts, metālisks
Ekrāns acu augstumā: vadītāja krāsu displejs
Pack Denon: HIFI audio sistēma un pastiprinātājs
Pack Sécurité: AFIL trajektorijas sensors + automātiskā gaismas pārslēgšanas
funkcija
Pack Vision: LED Ksenona gaismas
Balta "Claudia" ādas salona apdare, elektriski vadāmas priekšējās sēdvietas
Melna "Claudia" ādas salona apdare, elektriski vadāmas priekšējās sēdvietas
Brūna "Semi Aniline" ādas salona apdare, elektriski vadāmas priekšējās sēdvietas
Melna "Semi Aniline Criollo" ādas salona apdare, elektriski vadāmas priekšējās
sēdvietas
Sarkana "Semi Aniline" ādas salona apdare, elektriski vadāmas priekšējās sēdvietas
Melna "Nappa" ādas salona apdare, elektriski vadāmas priekšējās sēdvietas
Nappa ādas salona apdare melna 2 toņos - balta, elektriski vadāmas priekšējās
sēdvietas
Nappa ādas salona apdare melna 2 toņos - safīra zila, elektriski vadāmas priekšējās
sēdvietas
18 collu "Adelaide" alumīnija riteņi, antracīta pelēks / spīdīgi pelēks
18 collu "Adelaide" alumīnija riteņi, oniksa melns / spīdīgi pelēks

So Chic
500
1100
200
200
180
350
550
600
1400
1750
1750
3200
3200
3200
3200
3200
3200
620
620

Tehniskie dati
Motors
Veids
Cilindru skaits
Darba tilpums, cm³
Maksimālā jauda,
kW/ZS/apgr/min
Maksimālais griezes
moments, Nm/rev/min
Transmisija
Dzenošā ass
Šasijas tips
Durvju skaits
Sēdvietu skaits
Kategorija

BlueHDi 120 AT

e-THP 165 AT

BlueHDi 180

BlueHDi 120 AT

BlueHDi 180

1560
88/120/3500

e-THP 165 AT
R4
1598
121/165/6000

1997
133/181/3750

300/1750

240/1400

400/2000

A
Priekša
5
5
M1

BlueHDi 120 AT
Veida apakšgrupa
Izmēri
Garums, mm
Platums, mm
Augstums, mm
Garenbāze, mm
Min.apgriešanās rādiuss,
m
Kravas telpas
/bagāžnieka tilpums
(garums / platums /
augstums / tilpums
Masas
Nokomplektētas
automašīnas pašmasa, kg
Pilna masa, kg
Piekabes maksimāli
pieļaujamais svars ar /
bez bremzēm, kg
Nokomplektētas
automašīnas kravnesība,
kg
Degvielas tvertnes
tilpums
Ekspluatācijas raksturlielumi
Maksimālais ātrums,
km/h
Ieskrējiens 0-100 km/h
Degvielas patēriņš
Degvielas veids
Ārpus pilsētas, l/100 km
Pilsētā, l/100km
Vidēais degvielas
patēriņš, l/100km
Kombinēta CO2 emisija,
g/km
Riepas un riteņi
Riepas izmēri

e-THP 165 AT
Hečbeks

BlueHDi 180

4530
2128
1539
2727
11,2

11,7
468

1434

1429

1540

2025

2017

2125
1500/750

598

585

1050/750

591

60

189

202

211

11,9

9,5

8,6

D
3,6
4,8
4,0

B
4,9
7,7
5,9

D
4,1
5,1
4,4

105

135

114

215/60R16

225/50R17

235/45R18

Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa
aprīkojuma līmeņa

Krāsas

Gris Hurricane

Noir Perla

Gris Artense

Bleu Encre

Blanc Nacré

Whisper

Gris Platinum
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SIA ANDRÉ MOTORS
Rīga
Kārļa Ulmaņa gatve 90,
LV-1046
info@andremotors.lv
tālr. +371 6740 8700

SIA KARLO MOTORS
Rīga
Biķernieku iela 120, LV-1079
info@karlomotors.lv
tālr. +371 6751 4514

SIA REZERVE
Kuldīga
Ēdoles iela 54, LV-3301
info@rezerve.lv
tālr. +371 6332 2884

SIA MILE AUTO
Sigulda
Mālpils iela 2, LV-2150
info@mile-auto.lv
tālr. +371 6797 0970

SIA MITAU MOTORS
Jelgava
Atmodas iela 19, LV-3007
info@mitaumotors.lv
tālr. +371 6301 1223

SIA AUTOGARS
Cēsis
Saulrītu iela 9, LV-4101
autogars@autogars.lv
tālr. +371 6412 2831

