DS 3
נתונים טכניים
נפח מנוע
תיבת הילוכים
הספק מירבי ב סל"ד/כ"ס
מומנט מירבי ב סל"ד/קג"מ
מהירות מירבית בקמ"ש
תאוצה מ  0ל 100 -קמ"ש (בשניות)
נפח מיכל דלק בליטרים

SPIRIT OF
AVA N T- G A R D E

DS 3 1.2 Turbo PureTech 110hp
1,199
אוטומטית  6הילוכים
110/3,750
20.9/1,500
188
9.9
50

DS 3 1.6 Turbo PureTech 165hp
1,598
ידנית  6הילוכים
165/6,000
24.4/1,400
218
7.5
50

רמת גימור  CHICכוללת:
•מערכת שמע בעלת מסך  TOUCHמרכזי גדול (" )7עם שליטה על
הרדיו ,קישוריות  BLUETOOTHמלאה ,מחשב דרך מתקדם.
•שקע  USB + AUXלהפעלת אביזרים.
•שקע  12Vלהפעלת אביזרים.
•תאורת יום פנסי .LED
•חיישני חנייה אחוריים.
•מזגן אוויר מקורי עם בקרת אקלים דיגיטלית.
•תא כפפות מקורר למשקאות ולמזון.
•נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא מטען באמצעות שלט.
•גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק.
•תאורה בתא המטען.
•סוככי שמש עם מראות איפור ותאורה.
•הדלקה אוטומטית של אורות מצוקה בזמן בלימת חירום.

•זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים.
•זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע מלפנים.
•זוג כריות אוויר (וילון) בשני הצדדים לאורך התיקרה להגנת הנוסעים
מלפנים ומאחור.
•ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי.
•מלפנים :חגורות בטיחות אקטיביות (פירוטכניות) עם קדם מותחן.
מאחור :חגורות בטיחות נגללות בעלות  3נקודות עיגון עם קדם
מותחן לחגורות הצידיות.
•נורית התרעה לאי חגירת חגורות בטיחות קדמיות.
•עיגוני  ISOFIXלסגירה בטיחותית של כיסא תינוק.
•בקרת שיוט ומגביל מהירות נסיעה.

רמות גימור  SO CHICו SPORT CHIC -כוללות בנוסף:
•יחידת תאורה קדמית מסוג  LED VISIONמשולבת אור חזית XENON,
פנסים עוקבי פניה.
•מושבי ספורט.
•חיישן גשם להפעלה אוטומטית של מגבים קדמיים.
•יחידת תאורה אחורית פנסים בתצורת .3D
•פנסי ערפל קידמיים.
•מראה פנימית מתכהה אוטומטית (אלקטרו-כרומטית).
•הדלקה אוטומטית של אורות מעבר בהתאם לעוצמת האור.

•מראות חיצוניות מתכווננות ומתקפלות חשמליות.
•מושב נוסע מתכוונן לגובה.
•חלונות אחוריים כהים.
•דוושות ספורט בגימור אלומיניום.
•חיישני חניה קדמיים ברמת גימור .SPORT CHIC

חבילת  TWO-TONEכוללת:
• - TWO TONEצבעים נפרדים לגג וגוף המכונית.
•חישוקי סגסוגת קלה " 16בדגם  CHICו  17"-בדגם .SO-CHIC
•פגושים בצבע הרכב.

חבילת כרום.
מראות חיצוניות בצבע הגג (הבסיס המראה בכרום מבריק).
•יציאת צינור מפלט מצופה בכרום.

דגם
DS 3 CHIC 1.2 Turbo PureTech 110hp

מחיר כולל מע"מ
₪ 119,900

אגרת רישוי
₪1,525

DS 3 SO CHIC 1.2 Turbo PureTech 110hp
DS 3 1.6 Turbo PureTech 165hp

₪129,900
₪139,900

₪1,803

DS 3 SO CHIC CABRIO 1.2 Turbo PureTech 110hp

₪174,900
₪3,000

חבילת Two Tone
בכפוף למחירון 2/2018מתאריך  ,22.4.18ט.ל.ח .מחיר הרכב בתצוגה כולל מע״מ ,אגרת רישוי וכל התוספות

₪1,803
₪2,401

