
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
DS 3 CROSSBACK



PureTech 155hp1.2 PureTech 130hpTECHNICAL SPECIFICATION 1.2 מפרט טכני

מנוע טורבו- בנזין מנוע
הזרקה אלקטרונית רב נקודתית 

מנוע טורבו- בנזין 
ENGINEהזרקה אלקטרונית רב נקודתית 

1,1991,199Displacement in CCנפח המנוע )סמ"ק(

No. of cylindersמנוע קדמי רוחבי | 3 בוכנות  | 12 שסתומיםמנוע קדמי רוחבי | 3 בוכנות  | 12 שסתומיםתצורה | מס' בוכנות | מס' שסתומים

155/5,500130/5,500Max. output HP at RPMהספק מירבי )סל"ד/כ"ס)

24.5/1,75023.5/1,750Max. torque kg/ m at RPMמומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

EU6.3 EU6.3Standard of depollution תקן פליטה וזיהום אויר

Stop&Start - יעילות דינמיתSTTdSTTdStop&Start

PERFORMANCE (driver only)ביצועים )נהג בלבד(
208200Max. speed (km/h)מהירות מירבית )קמ"ש(

8.29.2Acceleration 0-100 km (sec)תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(
* CONSUMPTION L/100 kmנתוני צריכת דלק ליטר/100 ק"מ* 

5.85.8Urbanצריכת דלק עירונית 
4.64.3Extra urbanצריכת דלק בינעירונית

5.14.9Mixedצריכת דלק משולבת
      **WLTP **144141CO2 emissions g/km WLTPפליטת CO2 ממוצעת גר'/ק"מ

FUEL SYSTEMמערכת דלק
4444Fuel tank capacity (L)נפח מכל דלק )ליטר(

Fuel Typeבנזין Gasoline  | 95  בנזין Gasoline  | 95  סוג דלק

TRANSMISSIONתיבת הילוכים
EAT8EAT8TRANSMISSIONתיבת הילוכים

Gearbox typeאוטומטית, פלאנטריתאוטומטית, פלאנטריתסוג תיבת הילוכים
88Number of gearsמספר הילוכים קדמיים

DIMENSIONSמידות ומשקלים
33Number of lock to lock steering wheel turnsמספר סיבובי הגה מנעילה לנעילה

10.710.7Turing circle (m)קוטר סיבוב )מטרים( 

4,1184,118Length (mm)אורך )מ"מ( 

1,7911,791Width (mm)רוחב )מ"מ(

1,5341,534Height (mm)גובה )מ"מ(
VOLUMESנפח פנימי

55Number of doorsמספר דלתות

350350Boot capacity ( L)נפח תא מטען )ליטר(

1,0501,050Boot capacity with folded rear seat (L)נפח תא מטען עם מושב אחורי מקופל )ליטר(

PureTech 155hp1.2 PureTech 130hpTECHNICAL SPECIFICATION 1.2 מפרט טכני

MASSES (in kg)משקלים )ק״ג( 
1,2051,205Kerb weight (exc. Drive)משקל עצמי

500495Payloadמשקל מטען מותר

1,7051,700משקל כולל מותר
 Total permissible mass in EEC
charge (MTAC)

:MAXIMUM MASS TOWABLE (in kg)משקלי גרירה מותרים )ק״ג( 
750750Unbraked trailerמשקל מותר לגרירת גרור ללא מערכת בלימה 
1,2001,200Braked trailerמשקל מותר לגרירת גרור עם מערכת בלימה 

2,9052,900Permissible total mass (MTRA)משקל כולל מותר רכב + גרור

8080Max load on roof barsמשקל העמסה מרבי על מסילות הגג

 BRAKES  - TIRESבלמים - צמיגים

מתלים קדמיים 

מתלים עצמאיים, תומכות מק-פרסון עם
זרועות עוקבות משולשות, קפיצי סליל,
בולמי זעזועים הידראוליים טלסקופים,

מוט מייצב

Independent wheels, Mac Pherson 
axle with triangulated lower arms, coil 

springs, telescopic hydraulic shock 
absorbers and anti-roll bar.Rear: 

independent wheels, trailing arm axle, 
deformable cross member, coil springs, 

telescopic hydraulic shock absorbers and 
anti-roll bar.

Front Axle: 

מתלים אחוריים
 מתלים עצמאיים, זרוע נגררת, קפיצי 

סליל, בולמי זעזועים הידראוליים 
טלסקופים, מוט מייצב

Independent wheels, trailing arm axle, 
deformable cross member, coil springs, 

telescopic hydraulic shock absorbers and 
anti-roll bar.

Rear Axle:

דיסקים קדמיים מאווררים 302x26 mmבלמים
249x10 mm דיסקים אחוריים

302x26 mm דיסקים קדמיים מאווררים
249x10 mm דיסקים אחורייםBrakes

R18215/55 R18Pneumatic 215/55מידת צמיגים

CONSOMMATIONS )normes CEE 1999 - 100( לפי נתוני יצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה *
WLTP cycle, 2019 standard **

1534
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2558860 700

מידות במ"מ



GRAND CHICרמת אבזור

Inspiration DS RIVOLIגימור פנים

Luxembourg cloth seats with Pebble Grey Nappa leather גימור מושבים ובדי ריפוד

שמע ובידור

 מערכת שמע
Apple CarPlay | AdroidAuto ממשק *  

* למכשירים תומכים, בהתאם למערכת הפעלה וזמינות יישומון

NAC B3:
Connected 3D navigation*

Trituner AM/FM
Ecran 10.3" - HD format 8:3
USB/Mirrorlink /BlueTooth

צג מגע SD מרכזי צבעוני "7
צג מגע HD מרכזי צבעוני "10.3   

  FOCAL Electra® פרימיום מתוצרת Hi Fi חבילת סראונד
הכוללת: 12 רמקולים, סנטר, סאב וופר, בהספק W515, רמקולים בגימור כרום

טעינה אלחוטית לסמארטפון *למכשירים תומכים
שקע USB בקונסולה קדמית

שקע USB כפול בקונסולה קדמית

12V שקע
תצוגה עילית

מושבים
מושב נהג מתכוונן ידנית לגובה

מושב נהג מתכוונן חשמלית
מושבים קדמיים מחוממים

מושב נהג בעל מערכת כוונון תמיכה חשמלי לגב תחתון ועיסוי  
     1/3-2/3 מושב אחורי מתקפל

מושב נוסע קדמי מתכוונן ידנית לגובה
מושבים קדמיים ארגונומיים מקצף בצפיפות גבוהה וכיסים בגב המושב

אבזור נוחות
בלם חנייה חשמלי חכם

ספי דלת קדמיים בגימור כרום
כניסה והתנעה ללא מפתח

SO CHICTRIM LEVEL

Inspiration DS PERFORMANCE LineInterior Style

Black Basalt Woven cloth with Alcantara®Seats Upholstery

 In-Car Entertainment

RCC B1:
Bituner AM/FM

 8 speakers
Ecran 7" - SD format 16:9 

 USB/Mirrorlink /BlueTooth

Audio system 
 * Interface Apple CarPlay | AdroidAuto
* Requires compatible smartphone & App availability

7" capacitive SD touchscreen

10.3" capacitive HD touchscreen

HiFi System FOCAL Electra  ® - 12 speakers, subwoofer, 515W  
loudspeaker grilles in metal

    Wireless charger for Smartphone *Requires compatible smartphone

One front USB connection point

Two front USB connection points

 12V socket

  Head Up display
SEATING
Driver seat manual height adjustment

Electrical driver seat

Heated front seats 

Driver electric lumbar adjustment with massage function

   1/3-2/3 backrest split on rear seats

Passenger seat manual height adjustment

Premium seat with comfort high-density foam and pads & map pocket
COMFORT & CONVENIENCE
Smart Electric Parking brake

Front chromed door entry sill

PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START



D S  3  C R O S S B A C K

GRAND CHICרמת אבזור

Inspiration DS RIVOLIגימור פנים

אבזור נוחות

 משענת יד מרכזית

 ידיות פתיחת דלת חיצוניות חבויות הנפתחות בהתקרבות וזיהוי מפתח מקורי ממרחק 1.5 מ' 

בקרת אקלים אלקטרונית

מגבים קדמיים אוטומטיים 

מסנן ריחות + מסנן חלקיקים פחם פעיל 

HD 7" לוח מחוונים דיגיטלי מלא בגודל

עיצוב חוץ ופנים

PERFORMANCE Line גלגל הגה בדיגום

גלגל הגה בעיטוף עור בתפירה ידנית

מראות צד בגימור שחור מבריק

שבכה קדמית בגימור שחור מבריק

שבכה קדמית בגימור שחור מט משולב עיטורי כרום

שטיחונים קדמיים ואחוריים

דשבורד ודלתות בגימור אלקנטרה

Pabble Grey דשבורד ודלתות בגימור עור בדוגמת חיתוך יהלום בגוון

NOIR ONYX Roof / BLANC OPALE Roofצבע גג )אופציה(

דוושות אלומיניום  

יציאת מפלט יחידה

יציאת מפלט כפולה

SO CHICTRIM LEVEL

Inspiration DS PERFORMANCE LineInterior Style

COMFORT & CONVENIENCE

Front central armrest

FLUSH-FITTING DOOR HANDLES

Automatic air conditioning

Front automatic windscreen wipers

Odor filter + pollen active carbon filter

Digital instrument cluster (DNH) 7" HD

INTERIOR & EXTERIOR STYLE

PERFORMANCE Line steering wheel

Leater steering wheel

Black shiny door mirror

Front Grille Shiny black painting

Front Grille Mat Black Painting

Front/Rear floormats

Alcantara trim on the dashboard and door panels

 Pebble Grey leather-effect diamond trim on the dashboard and door panels

NOIR ONYX RoofRoof color (option)

Aluminium sport pedals

Single exhaust tailpipe

Double exhaust tailpipe

AN ICON
OF HIGH-TECH  

STYLE



GRAND CHICרמת אבזור

Inspiration DS RIVOLIגימור פנים

עיצוב חישוקים
18" MONZA Black Onyx diamond-cut alloy wheels style 

ø 690 - 215/55 R18
18" SHANGHAI Grey Haria diamond-cut alloy wheels style 

ø 690 - 215/55 R18 

 גלגל חלופי זמני 

ערכת ניפוח

תאורה וראות

חבילת מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית ואיתות LED לפנייה:

  - מתקפלות חשמלית ותאורת ספוט לקרקע

  - זיהוי עצמים בשטח מת

  - מראות צד אלקטרו- כרומטיות מתכהות

מראה פנימית אלקטרו-כרומטית מתכהה בגימור ייחודי ללא מסגרת

LED מסוג DRL תאורת יום

DS MATRIX LED VISION ייחידת תאורה אקטיבית

הדלקה אוטומטית של תאורת החזית

מערכת למניעת סנוור והחלפת עצמת תאורה בהתאם לתנאי הדרך

תאורת פנים

LED תאורת קריאה קדמית/אחורית מסוג

בטיחות 

כריות אוויר קדמיות  

כריות אוויר מסוג וילון 

כריות צד קדמיות

כריות צד אחוריות

ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע

משענות ראש קדמיות בעלות מערכת למניעת "צליפת שוט"

מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

חיבור קדמי ושני חיבורי ISOFIX במושב האחורי לעיגון מושבי בטיחות לילדים

חגורות בטיחות צולבות עם מערכות קדם מותחן קדמי/אחורי

SO CHICTRIM LEVEL

Inspiration DS PERFORMANCE LineInterior Style

WHEELS STYLE

18" MONZA Black Onyx diamond-cut alloy wheels style 
ø 690 - 215/55 R18
18" SHANGHAI Grey Haria diamond-cut alloy wheels style 
ø 690 - 215/55 R18 

Space saver spare wheel

Tyre repair kit

LIGHTING & VISIBILITY

Electric exterior mirrors LED turning indicators:

  - Electrically folding door mirrors with DS LED spotlight

  - BSD (blindspot detection)

  - Electrochrome exterior door mirrors

Frameless electrochrome interior rear view mirror

LED Daytime Running Lights

DS MATRIX LED VISION

Automatic lights

Anti Dozzle headlights

INTERIOR LIGHTING

Front and rear LED reading lights

SAFETY

Front Airbags

Inflatable curtains airbags

Side Airbags 1 Row

Side Airbags 2 Row

Deactivating for Passenger Airbag

Whiplash protection, front seats

TPMS -  Tyre pressure monitoring system

One front and two rear ISOFIX mounting points

Pyrotechnical pretensioners front/rear



GRAND CHICרמת אבזור

Inspiration DS RIVOLIגימור פנים

DS DRIVE ASSIST  מערכות סיוע בנהיגה
חבילת בטיחות מתקדמת:

  - LKA - מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב הנסיעה וזיהוי שולי הדרך

  - ABSD - מערכת אקטיבית לזיהוי והתרעה על רכב בשטח המת במראות

  - ETSR - מערכת מורחבת לזיהוי תמרורים ושלטים הכוללת אימוץ חכם של המהירות המותרת

  - HIA - סיוע לנהיגה בכביש מהיר
 מערכת בלימת חירום אקטיבית 0-140 קמ"ש הכוללת זיהוי הולכי רגל,

דו גלגלי ואופניים ביום ובלילה
מערכות סיוע בנהיגה

  - בקרת שיוט אדפטיבית STOP & GO 0-180 קמ"ש 

  - מערכת לשמירת מיקום בנתיב בזמן שימוש בבקרת השיוט האדפטיבית

מערכות סיוע בתמרון וחנייה
חיישני חנייה קדמיים
חיישני חנייה אחוריים

מצלמה פנורמית אחורית 180°
חלונות 

3.5 mm חלונות אחוריים כהים

4.46mm שמשה קדמית אקוסטית כהה

SO CHICTRIM LEVEL

Inspiration DS PERFORMANCE LineInterior Style

DRIVING ASSISTANCE

Advanced Safety Pack:

  - LKA (Extended Lane Keeping Assist with  Road edge recognition)

  - ABSD (Active Blind Spot Detection)

  - ETSR (Extended Traffic Sign Recognition and Intelligent Speed Adaptation) 

  - HIA (Highway Integrated Assist)  
 Extended Emergency Braking System0-140  km/h
 Day & Night pedestrian and cyclist recognition
DS DRIVE ASSIST

  - Adaptive Cruise Control STOP & GO 0-180km/h 

  - LPA (Lane Position Assist)   

PARKING & MANEUVERING ASSISTANCE

Front parking sensors

Rear Parking sensors

Reversing Camera with 180° View

WINDOWS
Over-tinted rear doors lateral windows (3.5mm) + rear quarters (3.5mm) +Dark tinted rear 
windows 3.5 mm
Acoustic and tinted windscreens 4.46mm

0
1/

21

EXQUISITE
DESIGN

EXQUISITE
DESIGN

*מערכת ניווט מקורית אינה תומכת עברית
לעת ובכפוף להוראות היצרן. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו המפרט הינו בינלאומי ומשכך עשויים להיות שינויים בין הדגמים המוצגים בו לנמכרים בישראל לרבות במפרטים ובאבזור הבטיחותי, מתן השירותים עשוי להשתנות מעת 

מהווה מצג מחייב. התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח 

 דרגת זיהום תיאור דגם
DS 3 CROSSBACK SO CHIC  1.2 PureTech 130hp EAT8 7

DS 3 CROSSBACK GRAND CHIC  1.2 PureTech 155hp EAT8 7 רמת בטיחות
נמוכה

רמת בטיחות 
גבוהה

זיהום מזערי
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי
 * נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  EC/ 715/2007*2018/1832  . עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות   אוויר   נקי  ( גילוי   נתוני זיהום   אוויר   מרכב   מנועי   בפרסומת ),  התשס " ט  2009 

 דרגת זיהום צריכת דלק (ליטר ל- 100 ק“מ)דגם

DS 3 CROSSBACK SO CHIC 1.2 PureTech 130hp EAT86.29משולב
DS 3 CROSSBACK GRAND CHIC 1.2 PureTech 155hp EAT86.311משולב

 דרגת זיהום תיאור דגם
DS 3 CROSSBACK SO CHIC  1.2 PureTech 130hp EAT8 7

DS 3 CROSSBACK GRAND CHIC  1.2 PureTech 155hp EAT8 7 רמת בטיחות
נמוכה

רמת בטיחות 
גבוהה

זיהום מזערי
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי
 * נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  EC/ 715/2007*2018/1832  . עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות   אוויר   נקי  ( גילוי   נתוני זיהום   אוויר   מרכב   מנועי   בפרסומת ),  התשס " ט  2009 

 דרגת זיהום צריכת דלק (ליטר ל- 100 ק“מ)דגם

DS 3 CROSSBACK SO CHIC 1.2 PureTech 130hp EAT86.29משולב
DS 3 CROSSBACK GRAND CHIC 1.2 PureTech 155hp EAT86.311משולב

 דרגת זיהום תיאור דגם
DS 3 CROSSBACK SO CHIC  1.2 PureTech 130hp EAT8 7

DS 3 CROSSBACK GRAND CHIC  1.2 PureTech 155hp EAT8 7 רמת בטיחות
נמוכה

רמת בטיחות 
גבוהה

זיהום מזערי
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי
 * נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  EC/ 715/2007*2018/1832  . עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות   אוויר   נקי  ( גילוי   נתוני זיהום   אוויר   מרכב   מנועי   בפרסומת ),  התשס " ט  2009 

 דרגת זיהום צריכת דלק (ליטר ל- 100 ק“מ)דגם

DS 3 CROSSBACK SO CHIC 1.2 PureTech 130hp EAT86.29משולב
DS 3 CROSSBACK GRAND CHIC 1.2 PureTech 155hp EAT86.311משולב

 בקרת שיוט אדפטיבית
 זיהוי הולכי רגל
 מצלמות רוורס

 מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב

 8 כריות אוויר
 התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

 מערכת למניעת שכחת ילד באוטו 
 זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

 זיהוי דו גלגלי
 שליטה באורת גבוהים

 בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור 

 חיישני חגורות בטיחות

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב      
 מערכת אופציונאלית להתקנה   

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

אבזור בטיחות )בכל רמות האבזור(
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