
            DS 3 אבזור ורמות גימור ChicSo ChicSport Chic

ס"כ 110 1.2נפח והספק  

אוטו

ס"כ 110 1.2  

ס ידני"כ 165 1.6אוטו

מחיר
119900 ₪129900 ₪139900 ₪

חבילת -  ₪ 3000

TWO TONE

חבילת -  ₪ 3000

TWO TONE

חבילת -  ₪ 3000

TWO TONE

לוח מחוונים
VVVמד מהירות 

VVVסיבובי מנוע אלקטרוני-מד

VVVמד מרחק יומי דיגיטלי עם מונה מתאפס

VVVהתרעה דיגיטלית ממוחשבת לביצוע טיפול שיגרתי

VVVהתרעה דלתות פתוחות

VVVטעינה,מים,שמן,בלמים-נוריות התרעה

VVVפנס ערפל אחורי,נמוכים,מעבר,אורות דרך-נוריות בקרה

VVVשעון זמן דיגיטלי
VVVזמזם כנגד שיכחת מפתח במתג ההתנעה+ זמזם תזכורת כנגד שיכחת אורות דולקים 

VVVמד דלק ונורית התרעה למפלס דלק נמוך

בטיחות  אקטיבית
  ESP : ELECTRONIC STABILITY PROGRAM מערכת בקרת יציבות אלקטרוניתVVV

VVV למניעת נעילת הגלגליםABSמערכת 

VVVבלימה בחירום  לתיגבורEBAמערכת 

VVV לבקרת משיכה ASRמערכת 

VVV לחלוקת בלימה אלקטרוניתEBDמערכת 

TPMSמערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים VVV

VVV(אימובילייזר)מפתח אלקטרוני 

VVVש ופתיחה אוטומטית בזמן תאונה" קמ10נעילה אוטומטית של כל הדלתות בנסיעה מעל 

VVV שניות ללא פתיחת דלת 30נעילה חוזרת אוטומטית של הרכב אחרי 

VVVהדלקה אוטומטית של אורות מצוקה בזמן בלימת חירום

בטיחות  פאסיבית
VVVזוג כריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים 

VVVזוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע מלפנים

VVVלשני הצדדים לאורך התיקרה להגנת הנוסעים מלפנים ומאחור (וילון  )זוג כריות אוויר 

VVVניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי

VVVעם קדם מותחן  (פירוטכניות)חגורות בטיחות אקטיביות  : מלפנים

VVV נקודות עיגון  עם קדם מותחן לחגורות הצידיות3חגורות בטיחות  נגללות  עם : מאחור

VVVנורית התרעה לאי סגירת חגורות בטיחות קדמיות

VVV לסגירה בטיחותית  של כיסא התינוקISOFIXהכנה לעגינת 

נהיגה 
VVVבקרת שיוט ומגביל מהירות נסיעה 

Vפנסי הלוגן ראשיים

VV ראשיים מסתובבים לפי כיוון הנסיעה ומתז מיםXENONפנסי 

VVפנסי ערפל קידמיים

LEDVVV-פנסי יום 

3DVVפנסי אחורי באפקט 

VVחיישני חנייה אחוריים גרפיים

Vחיישני חנייה אחוריים וקדמיים גרפיים

VVחיישן גשם להפעלה אוטומטית של מגבים קדמיים

VVהדלקה אוטומטית של אורות מעבר בהתאם  עוצמת  האור 

VV(כרומטית-אלקטרו )מראה פנימית  מתכהה אוטומטית  

מתקפלות חשמליתמתקפלות חשמליתVעם הפשרת אדים,  מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית2

נוחות
VVVמזגן אוויר מקורי עם בקרת אקלים דיגיטלית 



VVVאבק וחלקיקים לסינון אוויר תא הנוסעים,מסנן פחם פעיל המסנן ריחות 

VVVתא כפפות מקורר למשקאות ולמזון

VVV רמקולים 6"  סטרימינג"קול , טונר-עם שליטה על הרדיו בי ("7)מרכזי גדול " TOUCH" מסך 

BLUETOOTHVVV"מערכת 

VVV להפעלת אביזרים USB + AUXשקע  

VVV להפעלת אביזרים12Vשקע 

VVVנעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא מיטען באמצעות שלט רחוק 

VVVגלגל הגה ניתן לכיוון גובה ועומק

VVVסוככי שמש עם מראות איפור מוראות 

גימור חיצוני
2 TONE -צבעים נפרדים לגג וגוף הרכב

"17"17"16חישוקי סגסוגת קלה 

AsheraBelloneAphroditeחישוקי סגסוגת קלה

VVVפגושים בצבע הרכב

VVVחבילת כרום

VVV(הבסיס מצופה בכרום מבריק)מראות חיצוניות בצבע הגג 

VVחלונות אחוריים כהים 

VVVיציאת צינור מפלט מצופה בכרום

גימור פנימי
"קרבוטק"שחור מבריקאפורלוח מחוונים בשילוב פס לארכו 

אופציהאופציהלוח מחוונים בשילוב פס לארכו בצבע של הגג
VVVמושב נהג מתכוונן לגובה

VVמושב נוסע מתכוונן לגובה

VVVבלם יד וידית הילוכים בריפוד עור, גלגל הגה

VVדוושות ספורט עם גימור מתכתי

VVVמשענות ראש מלפנים עם כיוונון גובה 

VVV משענת ראש מאחור עם כיוונון גובה3

Vריפוד ספורטיבי במושבים 

VVVתאי אחסון ומשענות יד בדלתות קידמיות



DS 3 TECHNIQUE

.        DS 3            מפרט טכניPureTech  

110

THP 165

11991598נפח מנוע

34מספר בוכנות

1216מספר שסתומים

6000 \ 3750165\110ס"כ\ ד"הספק מירבי ב סל

1400 \ 150024.4 \ 20.9מ"קג\ ד "מומנט מירבי ב סל

VVהזרקה-הזנת דלק

Stop&StartVV

THP Turbo High PressureV

תיבת הילוכים

V הילוכים קידמים6ידנית עם 

AISINV הילוכים קידמים 6אוטומטית עם 

היגוי 

VV  הגה כח חשמלי משתנה בהתאם למהירות    

10.410.4(במטרים )קוטר סיבוב בין מדרכות 

ESP : ELECTRONIC STABILITY PROGRAMM מערכת יציבות אלקטרוניתVV

מתלים

VVבולמי זעזועים הידרוליים ,קפיצים לוליניים  (פרסון -דמוי מק)מתלה נפרד לכל גלגל: מלפנים

VVבולמי זעזועים טלסקופיים , זרועות עוקבות מתקשרות בקורה מתפתלת: מאחור

בלמים

VVדיסקים מאווררים בבלמים קידמיים

VVדיסקים בבלמים אחוריים

VV למניעת נעילת הגלגליםABS מערכת 

VV לחלוקת  בלימה אלקטרוניתEBDמערכת 
VV בלימה בחרום  לתיגבורEBAמערכת 

(במטרים)מידות 

3.9483.948אורך כללי

1.7151.715רוחב כללי

1.4831.483גובה כללי 

2.4522.452מרחק בין הסרנים 

(ג"בק)משקל 

10901140משקל עצמי 

16151605משקל עצמי מורשה 

(בליטרים  )נפחים  

5050מיכל דלק 

285285(מושבים אחוריים במצב רגיל)תא מטען  

980980(מושבים אחוריים במצב מקופל)תא מטען  

(לפי נתוני היצרן נהג לבד)ביצועים 

188218ש"מהירות מירבית בקמ

9.97.5 (בשניות)ש " קמ100- ל0-תאוצה מ

31.428.2(בשניות) מטר 1000-   ל0-תאוצה מ

R 16205/45 R 17 195/55 צמיגים רדיאלים4 

(מ לליטר"ק)תצורוכת דלק 

17.214.1במסלול נסיעה עירוני 

24.421.7במסלול נסיעה בינעירוני 

21.317.9בינעירוני -במסלול נסיעה משולב עירוני

108129(מ"ק/ גר )בינעירוני - במסלול נסיעה משולב עירוניCO2פליטת 

37דרגת זיהום אוויר

על פי בדיקה בתנאי מעבדה , נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן
תנאי הדרך וגורמים ,    תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגהCE/715/2007. לפי התקן האירופי

נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה


