
 

 

 

 

 

 

מחיר הדגם המוצג:                                                                               198,990  ₪ 
 אגרת רישוי לשנה הראשונה :                                                                    541 ₪
 מחיר הדגם המוצג  כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה :                       199,531 ₪
תוספת עבור צבע מטאלי/ פנינה:                                                       3,000  ₪

GRAND CHIC E-TENSE 136hp - 100% Electric
DS 3 CROSSBACK

    

מפרט טכני
מנוע: חשמלי

הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(:  136/5,500   
 מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(: 

 Lithium Ion :סוג סוללה 
קיבולת סוללה: 50 קילוואט

 מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב

 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל

 מצלמות רוורס

 6 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

 חיישני חגורות בטיחות

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור 

אבזור בטיחות )בכל רמות האבזור(

מקרא:

 מערכת מותקנת בדגם הרכב      

 מערכת אופציונאלית להתקנה   

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

בכפוף למחירון 04/2021 מיום 09/02

ביצועים
טווח נסיעה חשמלי מרבי )ק"מ(: 317

מהירות מירבית )קמ"ש(: 150
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(: 9

רמת אבזורתיאור דגם
DS 3 CROSSBACK  E-TENSE 136HP EAT8 7 רמת בטיחות

נמוכה
רמת בטיחות 
גבוהה

* 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 

נתוני צריכת דלק וחשמל*

דגם
טווח

נסיעה
חשמלית

)ק"מ)

 צריכת
חשמל
 )וואט

שעה/ק"מ)

DS 3 CROSSBACK  E-TENSE 136HP EAT8 317178זיהום מזערי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מרבי

26.5/300-3,674 

 
אבזור נוסף

DS EASY ACCESS PACK DS EASY ACCESS PACK 
 

Keyless Access & Start :כניסה והתנעה ללא מפתח

צג מגע מרכזי צבעוני "10.3

HD 7" לוח מחוונים דיגיטלי מלא בגודל

חיישני חנייה קדמיים ,אחוריים ומצלמה אחורית 180°

חישוקי סגסוגת במידה "18

Flush Fitting Door Handles ידיות מכונית חבויות הנפתחות בהתקרבות

DS MATRIX LED VISION יחידת תאורה אקטיבית
 

ADVANCED TECHNOLOGYADVANCED TECHNOLOGY - בטיחות ומערכות לסיוע בנהיגה

 DS ADVANCED SAFETY PACKDS ADVANCED SAFETY PACK - חבילת בטיחות מתקדמת

LKA (Lane Keeping Assist( :מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב הנסיעה   

ABSD (Active Blind SpotDetection( :מערכת אקטיבית לזיהוי עצמים בשטח מת   

DAA3 )Driver Attention Alert( :מערכת התרעה לתשומת לב נהג   

ESTR (Extended Traffic Sign Recognition( :מערכת מורחבת לזיהוי תמרורים ושלטים   

  DS ACTIVE SAFETY BRAKEDS ACTIVE SAFETY BRAKE (0-140 km/h (  :)מערכת בלימה אקטיבית )0-140 קמ"ש   

אבזור

 
 

 DS DRIVE ASSIT DS DRIVE ASSIT 

ACC STOP &GO - בקרת שיוט אדפטיבית    

LPA (Lane Position Assist( - בקרת סטייה מנתיב הכוללת שמירה בתוך הנתיב    

DS LAUNGEDS LAUNGE - לנהיגה נוחה ומפנקת

ECO,NORMAL, SPORT: שלושה מצבי נהיגה לבחירת הנהג   

    משטח טעינה אלחוטי למכשיר סלולארי

Inspiration DS: RIVOLI 
Luxemburg Cloth seat with Pebble Grey Nappa Leather

ריפודים, דיפוני דלתות ודשבורד בגימור עור נאפה בדוגמת חיתוך יהלום 
גלגל הגה בעיטוף עור 

חישוקי סגסוגת מדגם "KYOTO" בקוטר "18

INSPIRATIONINSPIRATION אבזור המגיע כחלק מחבילת גימור פנים

רמת בטיחות 
נמוכה

רמת בטיחות 
גבוהה



 

  
 
 

 

 

1.2 PureTech 130HP SO CHIC
DS 3 CROSSBACK

ביצועיםמפרט טכני
מהירות מירבית )קמ"ש(: 200

תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(: 9.2
תיבת הילוכים

EAT8 :תיבת הילוכים
סוג תיבת הילוכים: אוטומטית, פלאנטרית

מספר הילוכים קדמיים: 8

אבזור נוסףאבזור
 DS EASY ACCESS PACKDS EASY ACCESS PACK

Proximity Keyless Entry & Start :כניסה והתנעה ללא מפתח   

* צג מגע מרכזי "7  
חיישני חנייה קדמיים, אחוריים ומצלמה אחורית 180°

חישוקי סגסוגת במידה "18

   Flush Fitting Door Handles ידיות מכונית חבויות הנפתחות בהתקרבות

ADVANCED TECHNOLOGYADVANCED TECHNOLOGY - בטיחות ומערכות לסיוע בנהיגה

 DS ADVANCED SAFETY PACKDS ADVANCED SAFETY PACK - חבילת בטיחות מתקדמת
LKA (Lane Keeping Assist( :מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב הנסיעה   

ABSD (Active Blind SpotDetection( :מערכת אקטיבית לזיהוי עצמים בשטח מת   
DAA3 (Driver Attention Alert( :מערכת התרעה לתשומת לב נהג   

ESTR (Extended Traffic Sign Recognition( :מערכת מורחבת לזיהוי תמרורים ושלטים   

  DS ACTIVE SAFETY BRAKEDS ACTIVE SAFETY BRAKE (0-140 km/h (  :)מערכת בלימה אקטיבית )0-140 קמ"ש   

  DS DRIVE ASSISTDS DRIVE ASSIST
ACC STOP&GO - בקרת שיוט אדפטיבית   

LPA(Lane Position Assist( -בקרת סטייה מנתיב הכוללת שמירת מיקום בתוך הנתיב   
 

8 כריות אוויר

DS LAUNGEDS LAUNGE  -  לנהיגה נוחה ומפנקת

 תיבת הילוכים, בעלת שלושה מצבים )נוחות, אוטומטי, ספורט(. המערכת מתאימה 
בהתאם למצב הנבחר את תגבור ההגה, תגובת המצערת ותיבת ההילוכים.

משטח טעינה אלחוטי למכשיר סלולארי

Inspiration DS: PERFORMANCE Line

Black basalt Woven cloth with Alcantara ® ריפודים, דיפוני דלתות ודשבורד בגימור
PERFORMANCE Line גלגל הגה בדיגום

חישוקי סגסוגת מדגם ''MONZA'' בקוטר "18
דיגום PERFORMANCE Line פנימי וחיצוני

מסגרות יחידות תאורה קדמית ואחורית בגימור שחור מט

מחיר הדגם המוצג:                                                                                  174,990 ₪
אגרת רישוי לשנה הראשונה :                                                                         2,412 ₪
 מחיר הדגם המוצג  כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה :                        177,402 ₪
₪ 1,500                                          :NOIR ONYX Roof תוספת עבור גג בצבע
תוספת עבור צבע מטאלי/ פנינה:                                                                3,000 ₪

INSPIRATIONINSPIRATION אבזור המגיע כחלק מחבילת גימור פנים

PureTech 130hp  :מנוע
מנוע טורבו - בנזין הזרקה אלקטרונית

נפח המנוע )סמ"ק (: 1,199
הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(: 5,550 / 3,130

מומנט מירבי )סל"ד/ קג"מ( : 1,750 / 23.5 
סוג דלק: בנזין 95 אוקטן

EU6.3 :תקן פליטה וזיהום אויר
STTd :Start & Stop - יעילות דינמית

* תמיכה ב Apple Car Play | AndroidAuto למכשירים תומכים

בכפוף למחירון 04/2021 מיום 09/02

 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

אבזור בטיחות )בכל רמות האבזור(
מקרא:

 מערכת מותקנת בדגם הרכב      
 מערכת אופציונאלית להתקנה   

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגםקוד דגם
24DS 3 CROSSBACK SO CHIC  1.2 PureTech 130hp 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



 
 
  
 
 

  

 

1.2 PureTech 155HP GRAND CHIC
מפרט טכני

ביצועים
מהירות מירבית )קמ"ש(: 208

תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(: 8.2
תיבת הילוכים

EAT8 :תיבת הילוכים
סוג תיבת הילוכים: אוטומטית, פלאנטרית

מספר הילוכים קדמיים: 8

אבזור נוסףאבזור
  DS EASY ACCESS PACKDS EASY ACCESS PACK

Proximity Keyless Entry & Start :כניסה והתנעה ללא מפתח   

10" HD צג מגע מרכזי *

חיישני חנייה קדמיים, אחוריים ומצלמה אחורית 180°

 מושב נהג מתכוונן חשמלית + מערכת עיסוי

מושבים קדמיים מחוממים
 FOCAL Electra ® פרימיום 12 רמקולים מתוצרת Hi Fi חבילת סראונד

DS MATRIX LED VISION DS MATRIX LED VISION - יחידת תאורת LED קדמית אקטיבית

חישוקי סגסוגת במידה "18

Flush Fitting Door Handles ידיות מכונית חבויות הנפתחות בהתקרבות

ADVANCED TECHNOLOGYADVANCED TECHNOLOGY - בטיחות ומערכות לסיוע בנהיגה

 DS ADVANCED SAFETY PACKDS ADVANCED SAFETY PACK - חבילת בטיחות מתקדמת
LKA (Lane Keeping Assist( :מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב הנסיעה   

ABSD (Active Blind SpotDetection( :מערכת אקטיבית לזיהוי עצמים בשטח מת   
DAA3 (Driver Attention Alert( :מערכת התרעה לתשומת לב נהג   

ESTR (Extended Traffic Sign Recognition( :מערכת מורחבת לזיהוי תמרורים ושלטים   

  DS ACTIVE SAFETY BRAKEDS ACTIVE SAFETY BRAKE (0-140 km/h (  :)מערכת בלימה אקטיבית )0-140 קמ"ש   

  DS DRIVE ASSISTDS DRIVE ASSIST
ACC STOP&GO - בקרת שיוט אדפטיבית   

LPA(Lane Position Assist( -בקרת סטייה מנתיב הכוללת שמירת מיקום בתוך הנתיב   
 

8 כריות אוויר

DS LAUNGEDS LAUNGE  -  לנהיגה נוחה ומפנקת

 תיבת הילוכים, בעלת שלושה מצבים )נוחות, אוטומטי, ספורט(. המערכת מתאימה 
בהתאם למצב הנבחר את תגבור ההגה, תגובת המצערת ותיבת ההילוכים.

משטח טעינה אלחוטי למכשיר סלולארי

מחיר הדגם המוצג:                                                                                        198,990 ₪
 אגרת רישוי לשנה הראשונה :                                                                                 2,412 ₪
 מחיר הדגם המוצג  כולל אגרת רישוי לשנה הראשונה :                              201,402 ₪
תוספת עבור צבע מטאלי/ פנינה:                                                                     3,000 ₪
₪ 1,500        :BLANC OPALE Roof | NOIR ONYX Roof   תוספת עבור גג בצבע

Inspiration DS: RIVOLI 
Luxemburg Cloth seat with Pebble Grey Nappa Leather

ריפודים, דיפוני דלתות ודשבורד בגימור עור נאפה בדוגמת חיתוך יהלום 
גלגל הגה בעיטוף עור 

חישוקי סגסוגת מדגם "SHANGHAI" בקוטר "18
שכבה קדמית בגימור שחור מבריק

INSPIRATIONINSPIRATION אבזור המגיע כחלק מחבילת גימור פנים

PureTech 155hp :מנוע
מנוע טורבו - בנזין הזרקה אלקטרונית

נפח המנוע )סמ"ק (: 1,199
הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(: 5,550 /3,155

מומנט מירבי )סל"ד/ קג"מ( : 1,750 / 24.5 
סוג דלק: בנזין 95 אוקטן

EU6.3 :תקן פליטה וזיהום אויר
STTd :Start & Stop - יעילות דינמית

DS 3 CROSSBACK

* תמיכה ב Apple Car Play | AndroidAuto למכשירים תומכים

בכפוף למחירון 04/2021 מיום 09/02

 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

אבזור בטיחות )בכל רמות האבזור(
מקרא:

 מערכת מותקנת בדגם הרכב      
 מערכת אופציונאלית להתקנה   

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגםקוד דגם
27DS 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 GRAND CHIC 1.2 PureTech 155hp EAT86.311משולב


