
GRAND CHICGRAND CHICSO CHICSO CHICTRIM LEVELרמת אבזור

Inspiration DS OPERA Inspiration  DS RIVOLI Inspiration DS RIVOLIInspiration DS PERFOMANCE Line  

Art Black Basalt NAPPA  
Leather seats with 
watchstrap design

CLAUDIA Leather seats 
MISTRAL

 CLAUDIA Leather seats 
MISTRAL

Alcantara®

STANDARD & OPTIONAL EQUIPMENTמפרט אבזור ומערכות
AUDIO & NAVIGATIONשמע וניווט

: NAC B4 (2 micros)מערכת שמע
- Connected 3D navigation*
- Trituner AM/FM
- 8 speakers
- 1 USB/iPod
- Bluetooth/Streaming
- Mirrorlink/iPod Out
- WiFi/GPS antenna for connected 
services
- Voice recognition
- Video export in 12''3 screen (if 
present)
- Gracenote
- DAB (Digital Audio Broadcast)

NAC B3 (2 micros) :
- Connected 3D navigation*
- Trituner AM/FM
- 8 speakers
- 1 USB/iPod
- Bluetooth/Streaming
- Mirrorlink/iPod Out
- WiFi/GPS antenna for connected 
services
- Voice recognition
- Video export in 12''3 screen (if 
present)

NAC B3 (2 micros) :
- Connected 3D navigation*
- Trituner AM/FM
- 8 speakers
- 1 USB/iPod
- Bluetooth/Streaming
- Mirrorlink/iPod Out
- WiFi/GPS antenna for connected 
services
- Voice recognition

RCC A1 (1 micro) :
- Bituner AM/FM
- 8 speakers
- USB/iPod Out
- Bluetooth/Streaming Bluetooth
- Arkamys

Audio system

8ss8" Capacitive touchscreen"צג מגע מרכזי צבעוני 
12.3ss12.3" Capacitive HD touchscreen" מרכזי צבעוני HDצג מגע 

 FOCAL Electra® פרימיום מתוצרת Hi Fiחבילת סראונד  
רמקולים בגימור כרום, סאב וופר,  רמקולים14: הכוללת

ss
FOCAL Electra® HiFi system (14 loudspeakers, 
subwoofer, loudspeaker grilles in metal)

מתג שליטה מרכזי בהגה ובקונסולה מרכזית בשיבוץ 

קריסטל
ssssCristal command

ssssTechno Pack 1 (2 USB sockets behind the console)( בקונסולה האחוריתUSBשני שקעי ) Technoחבילת 
ssssWireless charger for Smartphoneטעינה אלחוטית לסמארטפון

12Vssss12V socketשקע 

SEAT PACK & ASSOCIATED FUNCTIONSמושבים ותכונות נלוות

:חבילת מושבים ארגונומיים מתכווננים חשמלית

מושב נהג ומושב נוסע מתכווננים חשמלית- 

מושב אחורי מתקפל חשמלית עם משענת יד מרכזית- 
ssss

Electric Seats Pack : 
- Electric driver and passenger seats
- Electrically foldable backrest with central armret 

כולל זיכרון ,מושבים מתכווננים חשמלית עם זכרון לנהג

לתמיכת גב תחתון
s

ELECTRICAL SEAT PACK with passenger pneumatic 
lumbar memo

sFront Heated + ventilated seatsמושבים קדמיים מחוממים ומאווררים
זיכרון לכוונון + מערכת עיסוי בגב המושבים הקדמיים 

פנאומטי לגב התחתון
s

Front massage seats + memory function for passenger 
pneumatic lumbar support

ssssFoldable and cushion rear benchמושב אחורי מתקפל
sssElectrically adjustable bench backrestמשענות גב בכיוונון חשמלי במושב אחורי

ssssRear center armrestמשענת יד מרכזית אחורית

SERIAL EQUIPMENTאבזור סדרתי

ssssAluminum pedalsדוושות בגימור אלומיניום
ssssSmart Electric Parking brakeבלם חנייה חשמלי חכם

DSssssFront and Rear door sill protector with DS monogramספי דלת קדמיים ואחוריים עם לוגו 
ssssHands free access and startכניסה והתנעה ללא מפתח
 ssDoor handles, body colorידיות דלתות בצבע המרכב

ידיות דלתות בצבע המרכב בעיטורי כרום
ss

Door handles, body color with keyless go function and 
chrom insert

: Easy Access Pack:ssssEasy Access Packחבילת 

תא מטען נפתח בהנפת )פתיחת תא מטען בידיים מלאות 

(רגל
ssssLoaded arms access

ssssMotorized tailgate with remoteתא מטען חשמלי עם שלט
ssssKeyless access and startכניסה והתנעה ללא מפתח

:בקרת אקלים אלקטרונית בעלת שני אזורים

מהיר  / רגיל /  מצבים רך 3-

מפוח לאחר מגע-

 מירביACפונקציית -

מצב אזור אקלים אחד-

ssss

Automatic bi-zone air conditioning :
-3 diffusion modes Soft / Normal / Fast
-"blower after contact" function
-AC max function
-Mono-zone mode (directly accessible)

ssssFront automatic wipingמגבים קדמיים אוטומטיים
  ssssOdor filter + pollen active carbon filterמסנן חלקיקים פחם פעיל+ מסנן ריחות 

 HDssssDigital instrument cluster (DNH) 12,3" HD 12.3"לוח מחוונים דיגיטלי מלא בגודל 

INSPIRATIONEQUIPMENT RELATED TO INSPIRATION-אבזור המגיע כחלק מחבילת גימור פנים

PERFORMANCE LinesPERFORMANCE Line  steering wheelגלגל הגה בדיגום 
ssssLeater steering wheelגלגל הגה בעיטוף עור בתפירה ידנית

 ssAuto transmission :plain leather gearshift selectorידית העברת הילוכים תיבה אוטומטית בעיטוף עור מלא
ssssBlack shiny door mirrorמראות צד בגימור שחור מבריק

sssFront Grille Shiny black paintingשבכה קדמית בגימור שחור מבריק
sFront Grille Mat black paintingשבכה קדמית בגימור שחור מט

sDoor trim cover R1 metal DS PERFORMANCE Line בדלתות שורה שניהPERFORMANCE Lineמיתוג 
 ssIlluminated door handlesידיות דלתות מוארות

sChrome side -rubbing stripsעיטורי כרום על גבי הדלתות
sMonogram DS PERFORMANCE Line on two front doors על גבי הדלתות הקדמיותPEFORMANCE Lineתגית 
B.R.M R180sssWatch  B.R.M R180שעון 

sssFront/Rear floormatsשטיחונים קדמיים ואחוריים
 PERFORMANCE LinesFront/Rear DS PERFORMANCE Line floormatsשטיחונים קדמיים ואחוריים בגימור 

®sDashBoard Alcantaraדשבורד בגימור אלקנטרה
 ssDashBoard leatherדשבורד בגימור עור בדוגמת חיתוך יהלום

sDashBoard leather Nappa Basalte with pearl stitchingדשבורד בגימור עור נאפה בתפירת פנינה ייחודית
sssR1 rear centre TEP/PVC Carlaמשענת יד מרכזית אחורית דמויית עור

sR1 rear centre Nappa Leatherמשענת יד מרכזית אחורית בגימור עור נאפה

WHEELSחישוקים
 DS לגימור 19" במידה  BEIJING חישוקי סגסוגת מדגם
PERFORMANCE Line        

ø  718 -  235/50/R19:   
צלעות בגימור שחור

Carminמרכז חישוק בגוון 

כיסוי ברגים בגימור שחור

s

19'' BEIJING  alloy wheel DS PERFORMANCE Line
ø  718 -  235/50/R19   :
Diamanted Black - facetted
Carmin center cap
Black nut covers

      19" במידה  ROMA חישוקי סגסוגת מדגם
ø  718 -  235/50/R19:   

צלעות בעלות חיתוך דוגמת גלים בגוון אפור

מרכז חישוק בגוון שחור

כיסוי ברגים בגימור כרום

sss

19'' ROMA  alloy wheel
ø  718 -  235/50/R19   :
Diamanted Anthra Grey - with waves
Black center cap
Chromed nut covers

135/80R18ssssTemporary sparewheel 135/80 R18גלגל חילופי זמני 
 DS ACTIVE SCANמערכת מתלים עם סריקה אקטיבית 

SUSPENSIONבעלת שלושה ,  הכוללת מצלמה לניטור הדרך

המערכת . (ספורט, אוטומטי, נוחות)מצבים לכיול המתלים 

תגובת , מתאימה בהתאם למצב הנבחר את תגבור ההגה

המצערת ותיבת ההילוכים

ssss

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION (AMVAR++)
Continuous Damping Control (CDC) suspension with 
camera.  Includes 3 modes driving suspension, steering 
power, throttle cartography and auto. transmission 
mapping (Comfort, Auto, Sport) 

EXTERIOR EQUIPMENTאבזור חיצוני
מתקפלות עם ,חבילת מראות צד מתכווננות חשמלית

: לפנייהLEDחיישן טמפרטורה ואיתות 
ssss

Electric exterior mirrors with temp. sonde and LED 
turning indicators:

ssssElectric foldingמתקפלות חשמלית

DSssssDS spotlight LED לקרקע בלוגו Spotתאורת 

ssssReverse gear angle/Memoזיכרון זווית והטיה מטה בנסיעה לאחור

ssssBSD (blindspot detection)זיהוי עצמים בשטח מת

ssssDiming function driver/passengerפונקציית עמעום לנהג ולנוסע

INSPIRATION DSINSPIRATION DS- חבילת גימור פנים 



GRAND CHICGRAND CHICSO CHICSO CHICTRIM LEVELרמת אבזור

Inspiration DS OPERA Inspiration  DS RIVOLI Inspiration DS RIVOLIInspiration DS PERFOMANCE Line  

INSPIRATION DSINSPIRATION DS- חבילת גימור פנים  כרומטית מתכהה בגימור ייחודי -מראה פנימית אלקטרו

ללא מסגרת
ssssFrameless diming interior mirror

LEDssssFront bumper with LED foglampsפנסי ערפל קדמיים בטכנולוגיית 

ssFront Projectors Front Rangeפנסי חזית מתכווננים

 מצבי 6 קדמית אקטיבית בעלת LEDיחידת תאורת 

תאורה משתנים
ssDS ACTIVE LED VISION

ssAutomatic ignition of projectorsהדלקה אוטומטית של תאורת החזית

ssHeadlamps automatic switchהדלקה וכיבוי אוטומטיים של תאורת החזית

INTERIOR EQUIPMENTאבזור פנים

LEDssFull Led Ambient lightפנימית מסוג  (Ambient)תאורת אווירה 
 גוונים משתנים 8-ב (PolyAmbient)תאורת אווירה פנימית 

בדלתות
ss

PolyAmbient Lighting(in addition to full LED Ambient 
lighting)

:ssssModularity Pack:חבילת מודולריות 
סף כרום המבטיח משטח , 12Vשקע + חיבור שקע חשמלי 

הטענה שטוח
ssss

P2P + 12V Socket + standard chrome threshold ensuring 
flat floor continuity

ssss 2 side storage units with removable partitionsשתי יחידות אחסון צדיות עם מחיצה ניתנת להסרה
12Vssss12V socketשקע 

ssssChrome threshold trimגימור כרום לסף תא המטען
LEDssssFront foot-well LED lightsתאורת רגליים קדמית מסוג 

SAFETYבטיחות
ssssFront Airbagsכריות אוויר קדמיות

ssssInflatable curtains airbagsכריות אוויר מסוג וילון
ssssSide Airbags 1 Rowכריות צד קדמיות
ssssSide Airbags 2 Rowכריות צד אחוריות

ssssDeactivating for Passenger Airbagניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע
ssssWhiplash protection, front seats"צליפת שוט"משענות ראש קדמיות בעלות מערכת למניעת 

ssssTPMS- Tyre pressure monitoring systemמערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים
במושבי צד  Isofixאמצעי עגינה למושבי בטיחות לילדים 

אחוריים
ssssIsofix- rear seat

ssssPyrotechnical pretensioners front/rearאחורי/חגורות בטיחות צולבות עם מערכות קדם מותחן קדמי

DRIVING ASSITANCEמערכות סיוע בנהיגה

:ssssAdvanced Safety Pack:חבילת בטיחות מתקדמת
ssssLKA (Lane Keeping Assist)מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב הנסיעה

ssssABSD (Active Blind Spot Detection)מערכת אקטיבית לזיהוי עצמים בשטח מת
 ssssDAA3 (Driver Attention Alert)מערכת התרעה לתשומת לב נהג

 ssssETSR (Extended Traffic Sign Recognition)מערכת מורחבת לזיהוי תמרורים ושלטים
ssssReverse gear indexחיווי הילוך אחורי

  ssssActive Safety Brake (AEBS2)  0- 140km/hש" קמ0-140מערכת בלימה אקטיבית 

DS CONNECTED PILOTssssDS CONNECTED PILOT חבילת
STOP & GOssssACC STOP & GOבקרת שיוט אדפטיבית 

ssssLPA (Lane Position Assist)בקרת סטייה מנתיב הכוללת שמירת מיקום בתוך הנתיב

עייפות נהג /מערכת לניטור והתרעה על הסחת דעת

( מאחורי ההגהIRמצלמת )
ssDS Driver Attention Monitoring (DAA4)

: ssDS Night Vision Pack:חבילת ראיית לילה
DS NIGHT VISIONssDS NIGHT VISIONמערכת לזיהוי וראיית עצמים בלילה 

360°ss360° Visionמצלמת חניה היקפית 

PARKING & MANEUVERING ASSISTANCEמערכות סיוע בתמרון וחנייה

ssssFront Park Assistחיישני חנייה קדמיים
ssssRear Park Assistחיישני חנייה אחוריים

 ssssReversing cameraמצלמה אחורית לסיוע בחנייה

WINDOWSחלונות

חלונות אחוריים כהים במיוחד
ss

Over-tinted rear doors lateral windows (3,85mm) + rear 
quarters (3,85mm) + rear window (3,5mm)

חלונות קדמיים ואחוריים כהים
ss

Laminated front & rear doors lateral windows (3,96mm)

הכולל תריס פנימי חשמלי ,חשמלי מלא , גג שמש פנוראמי

LEDssssותאורת 
Panoramic sunroof (tilting, sliding  with powered sunshade 
and no LED lighting)

ssssPolished inox roof railsפסי גגון אורך בליטוש מבריק

אינו תומך עברית, מקורי* 


