DS 3 CROSSBACK
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ισχύει από: 11/06/2019

CHIC

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κεντρικό υποβραχιόνιο

Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης
Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και βάθος
ABS με EBD και Brake Assist
ESP με λειτουργιά αντιολίσθησης
Hill Assist: Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε δρόμο με κλίση
Σύστημα ανίχνευσης πίεσης ελαστικών
Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας
ACTIVE AFIL: Eνεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας
Σύστημα DS Active Safety Brake: Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
Speed Limit Information: Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας
Intelligent Speed Adaptation: Έξυπνο σύστημα προσαρμογής ταχύτητας μέσω του Ρυθμιστή ταχύτητας
Collision Warning Alert: Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης
Αερόσακοι: Οδηγού, συνοδηγού, εμπρός & πίσω πλαϊνοί και οροφής
Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό
Ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού με πυροτεχνικό προεταντήρα και σύστημα περιορισμού δύναμης
Ζώνες ασφαλείας πίσω επιβατών τριών σημείων με πυροτεχνικό προεταντήρα και σύστημα περιορισμού

Κεντρικός αποθηκευτικός χώρος με δύο ποτηροθήκες
Θήκες αποθήκευσης στα πλαϊνά των θυρών
Εταζέρα χώρου αποσκευών
Κρίκοι (4) συγκράτησης φορτίου στον χώρο αποσκευών
Πρίζα 12V
Φωτισμός στον χώρο αποσκευών

δύναμης στις πλαϊνές θέσεις
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι
Παιδικές ασφάλειες θυρών
Αυτόματη ενεργοποίηση των αλαρμ σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης
Αυτόματο κλείδωμα των θυρών κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου
Αυτόματο ξεκλείδωμα των θυρών σε περίπτωση πρόσκρουσης

ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντα Αλουνιμίου 17'' Nagoya- 215/60 R17V - ø 690mm με καπάκι τροχών σε μαύρο χρώμα με το logo της
Κινητήρες Βενζίνης: Εφεδρικός τροχός ανάγκης (δεν συνδυάζεται με το Σύστημα HiFi Focal Electra)
Κινητήρες Diesel: Κιτ επισκευής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ψηφιακός πίνακας οργάνων 7''
Υπολογιστής ταξιδιού
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας
Ένδειξη προτεινόμενης αλλαγής σχέσης
Προειδοποίηση μη ασφάλισης / απασφάλισης ζωνών ασφαλείας οδηγού/συνοδηγού

BE CHIC (Επιπρόσθετα της έκδοσης CHIC)
ΑΝΕΣΗ

Αυτόματος κλιματισμός
Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων
Ράδιο RRC A2 με έγχρωμη οθόνη αφής 7'', 8 ηχεία, Bluetooth, θύρα USB, λειτουργία Mirror Screen (Android
Auto, Apple CarPlay)
Δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια χρωμίου
Υποδοχή USB στην κεντρική κονσόλα

Κόρνα μονού τόνου
ΑΝΕΣΗ

Αυτόματη λειτουργία προβολέων
Air-Condition
Ράδιο RCE-B1 με οθόνη αφής 5'', 4 ηχεία, Bluetooth & USB
Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες
Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού με μηχανική ρύθμιση ύψους και μηχανικά ρυθμιζόμενα προσκέφαλα
Καθίσματα πίσω διαιρούμενα & αναδιπλούμενα κατά 60/40
Υποδοχες παιδικού καθίσματος ISOFIX τοποθετημένες στις πλαινές θέσεις του πίσω καθίσματος
Ηλεκτρικό χειρόφρενο στην κεντρική κονσόλα
Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου
Καθρέπτες στα αλεξήλια οδηγού/συνοδηγού
Εμπρός & πίσω ηλεκτρικά παράθυρα συνεχόμενης λειτουργίας
Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων χρωμίου πίσω από το τιμόνι (Εκδόσεις ΕΑΤ8)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Αόρατη κεραία
Πίσω φώτα με τρισδιάστατο εφέ (3D)

SO CHIC (Επιπρόσθετα της έκδοσης BE CHIC)
ΑΝΕΣΗ

Aισθητήρες παρκαρίσματος πίσω
Ενισχυμένος αφρός καθισμάτων υψηλής πυκνότητας (65g/L)
Ρύρμιση ύψους καθίσματος συνοδηγού
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου χωρίς πλαίσιο
Αλεξήλιο με καθρέφτη και φωτισμό LED

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

LED πλαφονιέρα, πίσω φώτα ανάγνωσης LED, φωτισμός για τα πόδια LED

Εσωτερικός διάκοσμος DS Inspiration Montmartre με απόχρωση οροφής Fonce

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, φλας LED & DS spotlight LED
Χρώμα οροφής BiTon

Φώτα ημέρας LED
Προβολείς αλογόνου
Πίσω φως πλαισίου αριθμός κυκλοφορίας LED
Αναδυόμενες χειρολαβές θυρών εμπρός και πίσω

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Εσωτερικός διάκοσμος DS Inspiration Bastille με απόχρωση οροφής Lama
ΤΡΟΧΟΙ / ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ζάντα Αλουνιμίου 18'' Lisbon 215/55 R18V

Μoνόγραμμα DS στην πίσω μονή πόρτα

- ø 690mm με καπάκι τροχών σε μαύρο χρώμα με το logo της DS

(To Be Confirmed με το εργοστάσιο)

Κάλυμμα καθρεπτών σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα
Μονή απόληξη εξάτμισης
Διπλή απόληξη εξάτμισης: Δεξιά 1.2 PT 130PS EAT8 / Δεξιά & Αριστερά 1.2 PT 155PS EAT8

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

