
N E W  D S  4

&

D S  4 C R O S S B A C K





K R A F T  O C H
E L E G A N S  I
P E R F E K T 
B A L A N S
Nya DS 4 är en bil med kraftfull profil och mycket karaktär - sportig och elegant på samma gång. En lyxigt inredd

kupémodell i premiumklassen som bjuder på en fantastisk körupplevelse och är helt unik i sitt slag. Nya DS 4 kan inte 

jämföras med någon annan bil.

Med sin distinkta stil och lyxiga finish är nya DS 4 en perfekt representant för DS filosofi.



Nya DS 4 

tvåton Grå Platinium/Svart Perla Nera



U N I K  O C H  E L E G A N T

Nya DS 4 har fått en mer dynamisk profil med sänkt kaross, som ger en

sportigare och mer distingerad look. Modellen har försetts med märkets nya 

front med DS LED VISION-strålkastare och kylargrillen DS Wings som vi 

redan sett på nya DS 5. En rad olika möjligheter för personlig styling är också 

en viktig del av nya DS 4. Ett exempel är tillval i form av olikfärgat tak som 

gör det möjligt för var och en att skapa en bil med en helt unik prägel.

DJÄRV OCH
NYSKAPANDE DESIGN



VÄSSAD
LOOK

E N  F R O N T  M E D  E N  N Y  I D E N T I T E T

Precis som nya DS 5 har nya DS 4 försetts med kylargrillen DS Wings. Den 

kromade konturen förlängs av två ljusvingar på insidan av strålkastarna. Nya

DS 4 har också utrustats med märkets ljussignatur DS LED VISION. 

Strålkastarna förenar LED-teknik (LED-lampor infattade som ädelstenar) och 

Xenon-teknik (adaptiva strålkastare), med de nya scrollande LED-blinkersljusen. 

Hela strålkastarpaketet ger en utmärkt sikt när du kör.

EN







S O F I S T I K E R A D  I N R E D N I N G

Kupén i nya DS 4 bjuder på samma omsorg om detaljerna som vi 

lärt oss att känna igen hos alla DS bilar och som matchar bilens 

exteriör perfekt. Komfort, elegans och lyxiga komponenter som till-

sammans bidrar till en unik körupplevelse...

Hel skinnklädsel (Integral) i semianilin Habana



E N  M E D V E T E N  S A T S N I N G 

P Å  N Y  T E K N I K

Både nya DS 4 och DS 4 CROSSBACK har försetts med

en 7-tums pekskärm som gör det enkelt att komma åt olika

funktioner i bilen: GPS, radio & media (USB- och 3,5 mm-uttag, 

CD-spelare, Bluetooth-enhet…), smartphoneanslutning, samt 

olika körinställningar. Pekskärmen är placerad inom bekvämt 

räckhåll för föraren, samtidigt som den harmonierar perfekt

med övriga delar på instrumentbrädan. Rattkommandona har 

medvetet gjorts enklare och nås utan att föraren släpper ratten. 

På ratten finns två kommandoenheter: den vänstra för fart-

begränsare/farthållare och den högra för radio/media samt 

telefon.







För att ge en fulländad reseupplevelse har 

DS satsat på nya teknologier, som ökar 

bekvämligheten för både förare och 

passagerare.

Ljudteknologin Arkamys förbättrar ljud-

upplevelsen i kupén. En programvara för 

ljudbehandling och möjlighet till personliga 

inställningar gör att ljudet fördelas jämnare 

och ger bästa ljudupplevelse för alla.

Hifi-systemet från Denon garanterar en 

högklassig ljudåtergivning och är perfekt 

för dig som älskar att lyssna på musik i 

bilen.

Med funktionen New Mirror Screen kan du 

enkelt och säkert använda dig av funktioner 

på din smartphone via 7-tumspekskärmen. 

New Mirror Screen har två olika anslut-

ningsmöjligheter beroende på typ av tele-

fon: MirrorLink® (Android) och CarPlay 

(Apple).

Funktionen REST är mycket användbar vid 

korta stopp och ser till att ventilationen 

upprätthålls för passagerarna några minu-

ter efter att motorn stängts av.

Det nyckelfria lås- och startsystemet gör att 

du kan öppna, låsa och starta bilen utan 

att använda nyckeln. Det räcker med att 

trycka på Start-knappen för att starta 

motorn.



E X P E R T K U N S K A P  S O M  G E R  E T T  P E R F E K T  R E S U L T A T

Nya DS 4 visar prov på märkets omsorg om detaljerna både interiört och exteriört.

De ädla material som använts i nya DS 4 är helt i linje med märkets stora kunnande vad gäller stil och 

utförande. Det gäller särskilt för tillvalen med skinnklädsel i flera olika kvaliteter. Narvläder består av

slitstarkt skinn från den finaste sidan av huden. Lädret har bearbetas för att få en mer regelbunden struktur 

och ett enhetligt utseende. Nappaskinn är ett skinn helt utan, eller med mycket små, defekter. Skinnet 

behöver inte behandlas för att få en enhetlig yta och är därför helt naturligt. Nappaskinnet får endast ett

skyddande färglager som respekterar skinnets naturliga struktur. 

FÖRFINING
&

DETALJKÄNSLA









Semianilinskinn är ett av de mest exklusiva skinnen som erbjuds på bilmarknaden. Skinnet

har fått behålla sitt naturliga utseende. I den här skinnkvaliteten erbjuder vi dessutom sätes-

klädsel med klockarmbandsmönster och DS-logo högst upp på ryggstödet - en verklig

signatur för DS-serien. Alla tre skinntyperna framställs av läder av hög kvalitet, som förenar 

hållbarhet och mjukhet med en förmåga att åldras vackert.

För att bekräfta sin position i premiumklassen erbjuder nya DS 4 dessutom framsäten

med massagefunktion. Massagesätet ger en behaglig svankmassage som gör resan ännu

bekvämare och låter dig komma fram utvilad. 







STARK 
PERSONLIGHET



EN 
 ELEGANT
  ÄVENTYRARE

DS 4 CROSSBACK är framtagen för dig som vill ha en bil med klass, som reflekterar din aktiva 

livsstil. En elegant bil som andas äventyr och passar i alla sammanhang.

D S  4  C R O S S B A C K





FLY VARDAGEN







EN UNIK 
UPPLEVELSE

DS 4 CROSSBACK är en mångsidig reskamrat, designad för dig som söker

intensiva upplevelser både i stadstrafik och vid landsvägskörning. Att bilen är 

byggd för äventyr syns på designdetaljer som listerna på hjulhusen, den svarta 

fronten och svart spoiler, samt de karaktäristiska grå takbågarna. Bilens person-

lighet understryks också av att den har 30 mm högre markfrigång än 

kupémodellen. 

Med sin crossoverprofil och upphöjda sittposition är den perfekt som alternativ till 

mer traditionella personbilar i det här segmentet.



DS 4 CROSSBACK har en inbjudande 

förarplats som lockar till långresor  - 

högt placerad och med en panorama-

vindruta vilket ger utmärkt sikt och 

säkerhet på vägen.



Delläder Svart Mistral





E F F E K T I V A  M O T O R E R

M E D  M I L J Ö H Ä N S Y N

Nya DS 4 och DS 4 Crossback har den senaste generationens dieselmotorer, 

BlueHDi. Motorer som lyckas förena hög prestanda med kraftigt reducerad förbruk-

ning och minskade koldioxidutsläpp! Motorernas effektivitet beror både på det arbete 

som lagts ned på att förbättra själva motorn (förbättrad effektivitet, Diamond Like 

Carbon-beläggning, mindre mekanisk förlust) och på ett nytt, effektivt avgassystem. 

Som exempel kan nämnas motorn BlueHDi 180 EAT6 som kan uppvisa 24 % lägre 

koldioxidutsläpp och förbrukning (jämfört med föregångaren HDi 160 AUT6). Den 

ger en effekt på hela 180 hk, men en förbrukning på endast 4,3 l/100 km vid blan-

dad körning och koldioxidutsläpp på 113 g/km.

På bensinsidan erbjuds motorn PureTech 130 S&S som utsetts till ”International 

engine of the year 2015”. En utmärkelse som röstas fram av en jury bestående av 65 

av världens främsta motorjournalister från 31 länder. För den som söker ännu mer 

körglädje erbjuds motorn THP 210 S&S* som understryker bilens sportiga fram-

toning. THP 210 S&S* förbrukar 7 % mindre bensin och släpper ut 6 % mindre

koldioxid jämfört med sin föregångare (THP 200).

Alla motoralternativen har funktionen Stop&Start som bidrar till lägre förbrukning, 

men också till körkomforten, med en bil som är tyst när den står stilla samtidigt som 

den startar snabbt.

* Endast tillgänglig till nya DS 4 Sport



Förutom den nya pekskärmen med Apple CarPlay bjuder nya DS 4 

och DS 4 CROSSBACK även på den senaste tekniken på flera andra 

områden. Det nyckelfria lås- och startsystemet kombineras med funk-

tioner som backkamera och dödavinkeln-varnare som alla bidrar till en 

trygg och bekväm körupplevelse.

Som värdig arvtagare till DS 19 som kom med vridbara strålkastare 

1968 har modellen även försetts med adaptiva Xenonstrålkastare 

som föl jer rattrörelserna, LED-dimstrålkastare med funktionen 

Cornering Light och scrollande LED-blinkersljus.

S M A R T A  K Ö R H J Ä L P S F U N K T I O N E R





HÖG DYNAMISK
KOMFORT



Båda modellerna har försetts med tekniken Intelligent Traction Control, 

en körhjälpsfunktion som förhindrar att framhjulen spinner vid dåligt 

väggrepp. Det gör det lättare att starta på snöiga vägar och förbättrar 

hjulens drivkraft i kurvor. 

Funktioner som ABS, elektronisk bromskraftfördelning, nödbromshjälp, 

ESP (elektroniskt antisladdsystem), Hill Assist (starthjälp i backe), program-

merbar farthållare/fartbegränsare, växlingsindikator och dödavinkeln-

varnare ökar säkerheten på vägen.

Nya DS 4 och DS 4 CROSSBACK kan även, precis som resten av DS bilar, 

utrustas med DS Connect SOS som erbjuder automatisk nöduppringning 

med geopositionering, samt assistanssamtal med geopositionering.

Vindrutan med vidvinkel bidrar till en exceptionellt god sikt. Med en 

synvinkel på 45° (med uppfällt solskydd) kan både förare och passage-

rare njuta av landskapet och ljusinsläppet i kupén. Föraren kan, vid 

behov, reducera synvinkeln genom att dra ned solskyddet.

K O M F O R T

S Ä K E R H E T

I N T E L L I G E N T  A N T I S P I N N S Y S T E M



MÖJLIGHETER
TILL PERSONLIG
PRÄGEL

FLER





EXTERIÖR
NYA DS 4 och DS 4 CROSSBACK finns i nio olika lackfärger, varav fyra helt nya:

Blå Encre, Grå Artense, Röd Rubi (endast till nya DS 4)

och Orange Tourmaline (endast till DS 4 CROSSBACK). 



Grå Artense (1) (M) Grå Platinium (M)

Blå Encre (1) (M) Svart Perla Nera (M) Röd Rubi (1) (2) (M)

Orange Tourmaline (1) (3) (M) Mörklila Whisper (M) Vit Pearl (P)

S : Solid            
M : Metallic            
P : Pärleffekt

Vit Banquise (S)

(1) Nyhet
(2) Endast tilll  nya DS 4 
(3) Endast till DS 4 CROSSBACK



TVÅTON



De nya alternativen med olikfärgat tak ger ännu större möjligheter att sätta sin

personliga prägel på nya DS 4. Du kan välja mellan fyra olika takfärger:

Mörklila Whisper (M)

Svart Perla Nera (M) Blå Virtuel (M)

Orange Tourmaline (M)

Ej till DS 4 Crossback

M : Metallic



Läder svart Mistral

Läder svart / vit

Delläder svart Mistral

Läder svart / brun Habana

Läder Semianilin Brun Habana
(finns även som "Integral")

Delläder svart / brun Habana

Läder svart / blå Safi r

Läder Semianilin
Mörkbrun Criollo

Du kan välja mellan åtta olika sätesklädslar, i både enfärgade och tvåfärgade alternativ. 

De fordon som tillverkas av DS Automobiles och som marknadsförs inom EU kan till sin specifi kation variera från land till land. För exakt information om tillgänglig utrustning 
och specifi kationer i Sverige, se dokumentet ”Produktfakta” som fi nns hos din DS-handlare och på www.driveDS.se.



KLÄDSEL





17’’ CANBERRA svart & silver (1) 17’’ CANBERRA svart (2) 

18’’ BRISBANE svart & silver (1) 18’’ BRISBANE svart (2) 

19’’ CAIRNS mattgrå

FÄLGAR
För att understryka modellernas dynamiska stil kommer nya DS 4 och DS 4 CROSSBACK

med ett brett utbud av lättmetallfälgar i storlekar från 17 till 19 tum.

18’’ BRISBANE svart (2)
(1) endast till NYA DS 4 

(2) endast till DS 4 CROSSBACK



DS Automobiles erbjuder ett brett sortiment av originaltillbehör från de 

bästa tillverkarna. De har testats och validerats av våra ingenjörer för att 

uppfylla DS Automobiles högt ställda krav på tillförlitlighet och hållbarhet.

Med DS originaltillbehör kan du utrusta din nya DS 4 för att perfekt matcha din livsstil och

personlighet. Ett urval:

- Kromade backspegelkåpor och 17" lättmetallfälgarna Hobart för en utmärkande stil

- Universalhållare för smartphone så att du kan hålla dig ansluten

- De tvärgående lastbågarna och cykelhållaren är enkla att montera för dina äventyr

- Velourmattor som är både praktiska och matchar bilens stil perfekt

Upptäck fler originaltillbehör till nya DS 4 i tillbehörsbroschyren.

1

NOGA UTVALDA
TILLBEHÖR



2

3

4

2/ Kromade backspegelkåpor

 Lättmetallfälgar 17’’ HOBART

1/ Lastbågar

 Cykelhållare till lastbågar

3/ Universalhållare för smartphone

4/ Velourmattor





DS CONNECT BOX
Med DS Connect Box (tillval) kan du få hjälp snabbare och enklare i händelse av en incident. Vid olycka eller plötslig nödsituation trycker du på ”SOS”-knappen för att automatiskt 
ringa räddningstjänst, som även mottar din geografi ska position. I händelse av en allvarligare olycka aktiveras SOS-tjänsten automatiskt. Vid behov av vägassistans trycker du på 
”DS”-knappen för att ringa direkt till DS Assistans. De mottar automatiskt din geografi ska position och en initial felrapport. 

DS: TRYGGHET & SERVICE
NYBILSGARANTI 3 ÅR / 100 000 KM
Omfattar kostnadsfri reparation eller utbyte av delar 
vid material- eller fabrikationsfel. Garantin gäller i 3 år 
eller 100 000 km och upphör när den första av dessa 
båda gränser nås. Täcker inte underhåll och slitage.

VAGNSKADEGARANTI 3 ÅR
Gäller för reparationskostnader på bilen, med avdrag 
för självrisk, då skadan uppstått:
- genom trafi kolycka, annan yttre olyckshändelse eller 
genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man
- under bilens transport på annat transportmedel.

LACKGARANTI 3 ÅR
Garantin gäller i 3 år utan begränsning i miltal. 
Omfattar defekter i den ursprungliga karosserilacken.

GARANTI MOT GENOMROSTNING 12 ÅR
Garantin omfattar kostnadsfri reparation och/eller byte 
av korroderade delar (inifrån kommande genomrost-
ningsskada). Garantin gäller under 12 år, utan 
begränsning i miltal.

DS ASSISTANS
Om du inte kan fortsätta färden efter driftstopp 
på grund av ett fel som täcks av garantin kan DS 
Assistans nås dygnet runt för att avhjälpa felet på 
plats eller för att bärga din bil och transportera den 
till närmaste auktoriserade DS-verkstad.

DS SERVICEAVTAL
Njut av din DS fullt ut - låt oss hålla den i toppform 
genom att teckna ett DS serviceavtal. Information 
om villkor och priser för serviceavtal hittar du hos din 
DS-återförsäljare.



RESPEKT FÖR MILJÖN
Nya DS 4 och DS 4 CROSSBACK nyttjar motorerna BlueHDi 120 och BlueHDi 180, för att möta dieselnormen Euro 6. Alla BlueHDi-motorer är 
utrustade med SCR (Selective Catalytic Reduction):

- den enda tekniken som minskar utsläppen av NOx (kväveoxid) med över 90%;
- samtidigt som CO2-utsläppen blir lägre (100 g/km med BlueHDi 120, 113 g/km med BlueHDi 180 EAT6).
SCR-systemet är placerat före partikelfi ltret och använder ett tillsatsmedel för att omvandla kvävedioxiden till vattenånga och kväve (en ädelgas) efter en kemisk reaktion med 
tillsatsmedlet Adblue®. Adblue®-behållaren (på 17 l) behöver ingen påfyllning mellan servicetillfällena i 80 % av fallen.

* All information som rör motorerna kan komma att ändras. Läs därför alltid på vår hemsida www.driveDS.se, för att få den senaste informationen. Siffrorna för bränsleförbrukning som anges här motsvarar godkända 
värden i enlighet med europeiska bestämmelser som gäller för alla tillverkare och alla bilar som säljs i Europa. Dessa värden erhålls under noggranna testförhållanden (temperatur, vikt, egenskaper för rulltestbänken, 
osv.) och baseras på en mycket lugn körstil. Den faktiska trafi ksituationen, luftförhållandena, bilens lastnivå, körstilen, däcktrycket, om bilen har lasträcke (även utan last), om luftkonditioneringen och/eller värmen 
används, samt bilens allmänna skick, kan påverka bränsleförbrukningen och leda till värden som skiljer sig från de godkända värdena.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP*

Motor Fälgstorlek
Stad 

(l/100 km)
Landsväg 

(l/100 km)
Blandad 

(l/100 km)
CO2-utsläpp

(g/km)

NYA DS 4

PureTech 130 S&S
17” 6,1 4,3 4,9 114

18" 6,2 4,4 5,0 116

THP 210 S&S 18” & 19” 7,6 5,0 5,9 138

 120
17” 4,4 3,5 3,8 100

18” 4,5 3,6 3,9 103

 120 EAT6
17” 4,5 3,6 3,9 102

18” 4,8 3,8 4,1 108

 180 EAT6
17” 5,2 3,8 4,3 113

18” & 19” 5,3 3,9 4,4 115

DS 4 CROSSBACK

PureTech 130 S&S
17” 6,1 4,3 4,9 114

18” 6,2 4,4 5,0 116

 120
17” 4,4 3,5 3,8 100

18” 4,5 3,6 3,9 103

 120 EAT6
17” 4,5 3,6 3,9 102

18” 4,8 3,8 4,1 108

 180 EAT6
17” 5,2 3,8 4,3 113

18” & 19” 5,3 3,9 4,4 115



De fordon som tillverkas av DS Automobiles och som marknadsförs i Europa, kan till sin utrustning och specifi kation variera från land till land. Denna modellbroschyr är internationellt producerad. För exakt 
information om de bilar som marknadsförs av Citroën Sverige AB, hänvisar vi till trycksaken Produktfakta som kompletterar denna modellbroschyr och till våra återförsäljare runt om i Sverige.
DS Automobiles intygar, genom att tillämpa innehållet i direktiv CEE nr 2000/53 från den 18 september 2000 som handlar om skrotade fordon, att de av EU fastställda målen uppnås och att företaget 
använder återvunnet material i tillverkningen av de produkter som företaget marknadsför. Innehållet i denna trycksak är avsett som information, men kan ej betraktas som bindande. Informationen om 
modeller och deras utrustning motsvarar det som gäller vid tryckningstillfället. Citroën Sverige AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkt utan föregående meddelande och utan att denna 
broschyr uppdateras. Avbildningen i broschyren av färgnyanser i karossfärgerna är endast vägledande eftersom trycktekniken inte medger en helt rättvisande färgåtergivning. Om ni anser - trots all 
den omsorg som lagts ner på denna trycksak - att den innehåller felaktigheter, tveka inte att kontakta oss. För mer information gällande DS Automobiles produkter och tjänster, kontakta din närmaste 
DS-handlare, ring 08-474 53 00 eller besök vår hemsida www.driveDS.se.

Oktober 2015 – Design och produktion: Emmanuel Rouyer / Laurent Nivalle (Style DS) - Foto: Nicolas Bluche / Uli Heckmann / Lightfactory_Jérôme Lejeune / Laurent Nivalle



EN UNIK
BILSERIE



E N  K R E A T I V  Ö V E R T Y G E L S E

DS står för en utpräglad stil, elegans och högklassig finish som 

svarar mot högsta tänkbara krav.



H I S T O R I E N  O M  E N  P A S S I O N  F Ö R  B I L A R

Den 6 oktober 1955 presenteras DS 19 för första gången under glastaket på Grand 

Palais i Paris och blir en omedelbar succé med 12 000 sålda bilar på en och samma dag. 

Kombinationen av stil och innovativ teknik har gjort bilmodellen till en legend, som

väcker uppmärksamhet än idag. Till 60-årsjubileet vill vi hedra den historiska första 

DS-modellen och fira det unika arvet för ett bilmärke som alltid lyckats förena en unik 

design med ny teknik, komfort, körglädje, ädla material, elegans och detaljkänsla.

DS
URSPRUNG





d r i v e D S . c o m


