
 
  
 
 

 

 BlueHDi 180hp Automatic SO CHIC
DS 7 CROSSBACK

S P I R I T  O F
A V A N T - G A R D E

S P I R I T  O F
A V A N T - G A R D E

מפרט טכני
ביצועים

מהירות מירבית )קמ"ש(: 215
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(: 9.4

תיבת הילוכים
EAT8 :תיבת הילוכים

סוג תיבת הילוכים: אוטומטית, פלאנטרית
מספר הילוכים קדמיים: 8

אבזור נוסףאבזור

  DS EASY ACCESS PACK
Keyless Access & Start :כניסה והתנעה ללא מפתח   

Motorized Tailgate :תא מטען חשמלי   

צג מגע מרכזי "8

גג שמש פנוראמי

חיישני חנייה קדמיים , אחוריים ומצלמה אחורית

חבילת מושבים מתכווננים חשמלית

חישוקי סגסוגת במידה "19

ADVANCED TECHNOLOGY - בטיחות ומערכות לסיוע בנהיגה

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

DS CONNECTED PILOT
ACC STOP&GO - בקרת שיוט אדפטיבית   

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

 
8 כריות אוויר

DS LAUNGE - לנהיגה נוחה ומפנקת

מערכת מתלים עם סריקה אקטיבית DS ACTIVE SCAN SUSPENSION הכוללת מצלמה 
לניטור הדרך, בעלת שלושה מצבים לכיול המתלים )נוחות, אוטומטי, ספורט(. המערכת 

מתאימה בהתאם למצב הנבחר את תגבור ההגה, תגובת המצערת ותיבת ההילוכים.

Inspiration DS: PERFORMANCE Line

Alcantara® ריפודים, דיפוני דלתות ודשבורד בגימור
PERFORMANCE Line גלגל הגה בדיגום

PERFORMANCE Line  19" בקוטר ''BEIJING'' חישוקי סגסוגת מדגם
דיגום PERFORMANCE Line פנימי וחיצוני

שבכה קדמית בגימור שחור מט

מחיר לדגם  המוצג:                                                                                  239,900 ₪
תוספת עבור צבע מטאלי/ פנינה:                                                            2,500 ₪
אגרת רישוי:                                                                                                       3,337 ₪

INSPIRATION אבזור המגיע כחלק מחבילת גימור פנים

BlueHDi 180hp :מנוע
מנוע טורבו - דיזל בגאומטריה משתנה הזרקה ישירה בלחץ גבוה

נפח המנוע )סמ"ק (: 1,997
הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(: 3,750 / 3,180

מומנט מירבי )סל"ד/ קג"מ(: 2,000 / 40.8
סוג דלק: דיזל

EU6.2 :תקן פליטה וזיהום אויר
STTd :Start & Stop - יעילות דינמית

בכפוף למחירון 3/2018 מתאריך 25.4.18, ט.ל.ח. מחיר הרכב בתצוגה כולל מע״מ, אגרת רישוי וכל התוספות



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

S P I R I T  O F
A V A N T - G A R D E

S P I R I T  O F
A V A N T - G A R D E

Inspiration DS: RIVOLI
CLAUDIA Leather seats MISTRAL
 

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

חישוקי סגסוגת מדגם "ROMA" בקוטר "19 
B.R.M R180 שעון 

שבכה קדמית בגימור שחור מבריק

מחיר לדגם  המוצג:                                                                                  259,900 ₪
תוספת עבור צבע מטאלי/ פנינה:                                                            2,500 ₪
אגרת רישוי:                                                                                                       3,337 ₪

מפרט טכני
ביצועים

מהירות מירבית )קמ"ש(: 215
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(: 9.4

תיבת הילוכים
EAT8 :תיבת הילוכים

סוג תיבת הילוכים: אוטומטית, פלאנטרית
מספר הילוכים קדמיים: 8

אבזור נוסףאבזור

  DS EASY ACCESS PACK
Keyless Access & Start :כניסה והתנעה ללא מפתח   

Motorized Tailgate :תא מטען חשמלי   

צג מגע מרכזי "8

גג שמש פנוראמי

חיישני חנייה קדמיים , אחוריים ומצלמה אחורית

חבילת מושבים מתכווננים חשמלית

חישוקי סגסוגת במידה "19

ADVANCED TECHNOLOGY - בטיחות ומערכות לסיוע בנהיגה

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

DS CONNECTED PILOT
ACC STOP&GO - בקרת שיוט אדפטיבית   

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

 
8 כריות אוויר

DS LAUNGE - לנהיגה נוחה ומפנקת

מערכת מתלים עם סריקה אקטיבית DS ACTIVE SCAN SUSPENSION הכוללת מצלמה 
לניטור הדרך, בעלת שלושה מצבים לכיול המתלים )נוחות, אוטומטי, ספורט(. המערכת 

מתאימה בהתאם למצב הנבחר את תגבור ההגה, תגובת המצערת ותיבת ההילוכים.

BlueHDi 180hp :מנוע
מנוע טורבו - דיזל בגאומטריה משתנה הזרקה ישירה בלחץ גבוה

נפח המנוע )סמ"ק (: 1,997
הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(: 3,750 / 3,180

מומנט מירבי )סל"ד/ קג"מ(: 2,000 / 40.8
סוג דלק: דיזל

EU6.2 :תקן פליטה וזיהום אויר
STTd :Start & Stop - יעילות דינמית

בכפוף למחירון 3/2018 מתאריך 25.4.18, ט.ל.ח. מחיר הרכב בתצוגה כולל מע״מ, אגרת רישוי וכל התוספות

INSPIRATION אבזור המגיע כחלק מחבילת גימור פנים

BlueHDi 180hp Automatic SO CHIC
DS 7 CROSSBACK



 
  
 
 

 

 

    

 

 

 

BlueHDi 180hp :מנוע
מנוע טורבו - דיזל בגאומטריה משתנה הזרקה ישירה בלחץ גבוה

נפח המנוע )סמ"ק (: 1,997
הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(: 3,750 / 3,180

מומנט מירבי )סל"ד/ קג"מ(: 2,000 / 40.8
סוג דלק: דיזל

EU6.2 :תקן פליטה וזיהום אויר
STTd :Start & Stop - יעילות דינמית

ADVANCED TECHNOLOGY - בטיחות ומערכות לסיוע בנהיגה

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

DS CONNECTED PILOT
ACC STOP&GO - בקרת שיוט אדפטיבית   

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

 
8 כריות אוויר

DS DRIVER ATTENTION MONITORING - מערכת לניטור והתרעה על הסחת 
דעת/עייפות נהג )מצלמת IR מאחורי ההגה(

DS NIGHT VISION - מערכת לזיהוי וראיית עצמים בלילה

Vision 360 - מצלמת חניה היקפית

DS LAUNGE - לנהיגה נוחה ומפנקת

מערכת מתלים עם סריקה אקטיבית DS ACTIVE SCAN SUSPENSION הכוללת מצלמה 
לניטור הדרך, בעלת שלושה מצבים לכיול המתלים )נוחות, אוטומטי, ספורט(. המערכת 

מתאימה בהתאם למצב הנבחר את תגבור ההגה, תגובת המצערת ותיבת ההילוכים.

אבזור נוסףאבזור

  DS EASY ACCESS PACK
Keyless Access & Start :כניסה והתנעה ללא מפתח   

Motorized Tailgate :תא מטען חשמלי   

צג מגע HD מרכזי צבעוני "12.3

לוח שעונים ומחוונים דיגיטלי "12.3

גג שמש פנוראמי

חיישני חנייה קדמיים , אחוריים ומצלמה אחורית

חבילת מושבים מתכווננים חשמלית

חישוקי סגסוגת במידה "19

 DS ACTIVE LED VISION - יחידת תאורת LED קדמית אקטיבית
בעלת 6 מצבי תאורה משתנים 

FOCAL Electra פרימיום 14 רמקולים מתוצרת Hi Fi חבילת סראונד

מפרט טכני

 

 

 

 

Inspiration DS: OPERA
Art Black Basalt NAPPA Leather seats with watchstrap design

ביצועים
מהירות מירבית )קמ"ש(: 215

תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(: 9.4
תיבת הילוכים

EAT8 :תיבת הילוכים
סוג תיבת הילוכים: אוטומטית, פלאנטרית

מספר הילוכים קדמיים: 8

S P I R I T  O F
A V A N T - G A R D E

S P I R I T  O F
A V A N T - G A R D E

מחיר לדגם המוצג:                                                                               297,400 ₪
תוספת עבור צבע מטאלי/ פנינה:                                                       2,500 ₪
אגרת רישוי:                                                                                                  4,683 ₪

INSPIRATION אבזור המגיע כחלק מחבילת גימור פנים

ריפודים, דיפוני דלתות ודשבורד בגימור עור נאפה בדוגמת רצועת שעון
גלגל הגה בעיטוף עור בתפירה ידנית

חישוקי סגסוגת מדגם "ROMA" בקוטר "19 
B.R.M R180 שעון

שבכה קדמית בגימור שחור מבריק
מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים

מערכת עיסוי בגב המושבים הקדמיים + זיכרון לכוונון פנאומטי לגב התחתון

בכפוף למחירון 3/2018 מתאריך 25.4.18, ט.ל.ח. מחיר הרכב בתצוגה כולל מע״מ, אגרת רישוי וכל התוספות

BlueHDi 180hp Automatic GRAND CHIC
DS 7 CROSSBACK


