
SPORT CHIC DS5 טורבו

DS5 SO CHIC
1598 סמ״קנפח מנוע

165/6000הספק )סל"ד/כ"ס(

24.5/1400מומנט )סל"ד/מומנט(

אוטומטית 6 הילוכיםתיבת הילוכים

9.5תאוצה מ -0 ל-100 קמ"ש )בשניות(

202מהירות מירבית בקמ"ש

4.530 מ'מידות אורך

1.871 מ'מידות רוחב

2.727 מ'בסיס הגלגלים

*ייתכן ויתבצעו שינויים ע"י היצרן או היבואן מעת לעת, אין בפרסום המובא בפרוספקט לחייב את היצרן או חב' קאר - איסט בע"מ 
ועל כן הן שומרות לעצמן את הזכות לבטל או להוסיף ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט ו/או המפרט הטכני. *ט.ל.ח.

תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהאמור בפרסום זה.

פירוט מערכות הבטיחות 
המותקנות ברכב:

6 כריות אויר
X בקרת סטייה מנתיב

X ניטור מרחק מלפנים 
 זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" 

X בקרת שיוט אדפטיבית
X זיהוי הולכי רגל

X מקרא:
X מערכת מותקנת בדגם הרכב

X מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב מצלמות רוורס

 חיישני לחץ אויר
 חיישני חגורות בטיחות
X שליטה באורות גבוהים

X בלימה אוטומטית בעת חירום
X זיהוי תמרורי תנועה

תיאור דגם קוד דגם
4DS5 SPORT CHIC רמת בטיחות

נמוכה
רמת בטיחות 
גבוהה

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009. CE /715/2007 נתוני היצרן עפ״י בדיקת מעבדה, תקן*

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ*נפח מנועדגם
DS5 SPORT CHIC4.9בין עירוני7.7עירוני1.6 טורבו

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מרבי

בטיחות:
6 כריות אוויר •
ESP מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות •
מערכת עזר אוטומטית לזינוק בעלייה •
מערכת עזר לזיהוי רכב בשטח מת •

בלם יד חשמלי •
נטרול כריות אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי •
חיישני חניה קדמיים ואחוריים •

אבזור
ריפודי עור מלא •
כוונון חשמלי מלא של מושב הנהג ומושב הנוסע הקדמי •
• )KEYLESS( פתיחה, נעילה והתנעה ללא מפתח
גג זכוכית פאנורמי עם שלושה תריסים חשמליים •
•  CD מערכת מולטימדיה עם מסך 7" הנשלטת מההגה, הכוללת כונן

USB-ו AUX ושקעי
• APPLE PLAY
• BT דיבורית
מחשב דרך •
• Follow me home מערכת

בקרת שיוט והגבלת מהירות הנסיעה •
חיישני גשם ואורות •
בקרת אקלים נפרדת לנהג ולנוסע עם יציאות למושב אחורי •
חישוקי סגסוגת 18" בצביעה דו גוונית •
מצלמת רוורס •
Headupdisplay תצוגת עילית של מידע על חלון נשלף חשמלית מלוח  •

השעונים
פנסי Xenon ראשיים מסתובבים לפי כיוון הנסיעה •
מראות חשמל מחוממות ומתקפלות •
חבילת כרום •

אגרת רישוי שנתיתמחיר מחירוןדגם
DS5 SPORT CHIC 1.6L₪219,900₪3,359

בכפוף למחירון 01/2017 מתאריך 01.01.2017 ט.ל.ח.
מחיר הרכב התצוגה כולל מע"מ, אגרת רישוי וכל התוספות:


