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KRACHTIG 
EN 
GERAFFINEERD
Krachtige lijnen, een sterke persoonlijkheid... De Nieuwe DS 4 combineert elegantie met sportiviteit. Deze premium 

hatchback staat garant voor unieke rijsensaties. Dit maakt samen met het geraffineerde interieur, een toonbeeld van 

Frans vakmanschap, van de Nieuwe DS 4 een unieke auto. Een auto die met geen andere te vergelijken is.

De Nieuwe DS 4 sluit daarmee naadloos aan bij de filosofie van het merk DS, waar luxe en distinctie samengaan.



U N I E K  E N  E L E G A N T

Met zijn verlaagde carrosserie heeft de strak gelijnde Nieuwe DS 4 een nog 

sportievere en dynamischere uitstraling gekregen. De nieuwe designtaal van 

het merk komt tot uiting in de fraaie DS LED Vision-koplampen en DS Wings-

grille, waarmee ook de Nieuwe DS 4 is uit te rusten. Personalisatie is een 

ander belangrijk kenmerk van de Nieuwe DS 4. Dankzij de two-tone kleur-

combinaties, waarbij het dak in een andere kleur wordt gespoten dan de rest 

van de carrosserie, kan elke koper de DS 4 van zijn wensen creëren.

Nieuwe DS 4 in de kleurcombinatie 

Gris Platinium/Noir Perla Nera

EEN AVANT-
GARDISTISCH DESIGN



SCHERPEEEN

BLIK
E E N  N I E U W E  K E N M E R K E N D E  N E U S

Net als de Nieuwe DS 5 is de Nieuwe DS 4 te voorzien van de DS Wings-

grille waarbij de verchroomde omlijsting doorloopt in twee verlichte vleu-

gels in de koplampen. De Nieuwe DS 4 beschikt over de lichtsignatuur 

van het merk die DS LED Vision wordt genoemd. Voor de koplampen 

wordt led- (drie als edelstenen afgewerkte led-modules) en xenontechnolo-

gie (meedraaiende xenonmodule) gecombineerd met nieuwe scrollende 

led-r ichtingaanwijzers. Deze koplampen bieden een uitstekende 

lichtopbrengst.



E E N  G E R A F F I N E E R D  I N T E R I E U R

Zoals u van een DS mag verwachten, is bij de Nieuwe DS 4 aan elk 

aspect van het interieur, maar ook van het exterieur, bijzondere 

aandacht besteed. Raffinement, comfort en fraaie details staan borg 

voor unieke rijsensaties.

Integraal met semi-anilineleder bekleed interieur, horlogebandmotief



E E N  H I G H T E C H  C R E A T I E

De Nieuwe DS 4 en DS 4 CROSSBACK zijn te voorzien van een 

7-inch kleurentouchscreen waarmee gemakkelijk verschillende 

functies kunnen worden bediend: navigatie, radio en media 

(USB- en jack-aansluiting, cd-speler, Bluetooth-functie, enz.), 

internet (via een wifi-verbinding), smartphoneconnectiviteit, 

instellingen en functies die betrekking hebben op het rijden. 

Voor een optimale veiligheid, een maximaal comfort en een per-

fecte integratie in het dashboard is het scherm binnen handbe-

reik geplaatst. De stuurwieltoetsen zijn eenvoudig te bedienen, 

zonder dat u de handen van het stuurwiel hoeft te halen. Het 

stuurwiel is namelijk voorzien van twee toetsenpanelen: het lin-

kerpaneel voor de cruise control en de snelheidsbegrenzer, en 

het rechterpaneel voor de radio en het telefoonmenu.



Om het comfort te optimaliseren heeft DS 

innovatieve technologieën ontwikkeld die u 

een n ieuwe r i je rvar ing b ieden.  Het 

Arkamys-audiosysteem biedt een uitste-

kende geluidskwaliteit dankzij software 

voor de geluidsbewerking en tal van indivi-

duele instellingsmogelijkheden: de muziek 

en zang worden beter over het interieur 

verdee ld,  wat  het  comfor t  van  a l le 

inzittenden ten goede komt. Om te kunnen 

voldoen aan de verwachtingen van klanten 

die muziek nog intenser willen beleven is 

het Denon-hifisysteem leverbaar, waarmee 

de geluidskwaliteit op een nog hoger plan 

komt. Met de functie New Mirror Screen 

kunt u apps van de smartphone (Sygic, 

iCoyote, miRoamer, enz.) in alle veiligheid 

gebruiken via het 7 inch touchscreen van 

de auto. New Mirror Screen maakt voor de 

verbinding gebruik van twee technolo-

gieën: MirrorLink® (Android) en CarPlay 

(Apple). De functie REST is bijzonder han-

dig bij korte stops, doordat de ventilatie 

van het interieur na het afzetten van de 

motor nog enkele minuten wordt voortge-

zet. Dankzij het keyless entry and start-

systeem (ADML) kan de auto worden 

ontgrendeld en vergrendeld, en de motor 

worden gestart terwijl de elektronische 

sleutel op zak blijft. Door op de startknop 

te drukken wordt de motor gestart.



H E T  B E S T E  V A N  D E  K N O W H O W  V A N  H E T  M E R K

Aan elk detail van het exterieur en interieur van de Nieuwe DS 4 is speciale 

aandacht besteed.

Zoals al blijkt uit de hoogwaardige materialen profiteert de Nieuwe DS 4 van 

de knowhow van DS op het gebied van stijl en afwerking. De verschillende 

lederen bekledingen vormen hiervan een sprekend voorbeeld.

RAFFINEMENT 
&

OOG VOOR 
DETAIL

Standaard, optioneel of niet leverbaar, afhankelijk van de uitvoering.



AVANTGARDE



Het nerfleder* is samengesteld uit de bovenlaag van de huid, het mooiste deel van het leder. Het 
leder is bewerkt om een regelmatige nerfstructuur en een gelijkmatig uiterlijk te verkrijgen. Het 
nappaleder* is een topkwaliteit leder dat praktisch geen onvolkomenheden kent. De structuur van 
de huid blijft onbewerkt, wat het leder een volledig natuurlijk aanzien geeft. Het nappaleder* is 
voor de afwerking en kleuring voorzien van een duurzame laag die geen afbreuk doet aan het 
natuurlijke aspect van het leder. Het semi-anilineleder* is een van de fraaiste lederen bekledingen 
die in de auto-industrie worden gebruikt. Dankzij de natuurlijke nerfstructuur blijft het oorspronke-
lijke aspect van de huid volledig bewaard. Deze ledersoort wordt gecombineerd met een horloge-
bandmotief op de stoelen. Hierbij is het bovenste deel van de rugleuningen voorzien van het 
DS-logo, een kenmerkend stijlelement van het merk. Voor deze drie bekledingen wordt leder van 
hoge kwaliteit gebruikt dat slijtvast en soepel is en zo veroudert dat het leder een fraai patina krijgt. 
Om zijn positionering als luxueuze hatchback in het premiumsegment te benadrukken is de 
Nieuwe DS 4 uit te rusten met voorstoelen voorzien van een massagefunctie. Dankzij deze functie 
worden de lendenen gemasseerd, wat garant staat voor een comfort en rijplezier van het hoogste 
niveau. Dit maakt het verblijf in de auto tot een nog groter genoegen.

* Standaard, optioneel of niet leverbaar, afhankelijk van de uitvoering.



KARAKTER



DE 

CHIQUE
 AVONTURIER
De DS 4 CROSSBACK weerspiegelt het imago van zijn bestuurder: iemand die alles uit het leven wil halen. 

Deze fraaie auto is klaar voor elk avontuur en staat garant voor intense ervaringen.

D S  4  C R O S S B A C K



EROPUIT



UNIEKE
SENSATIES

De zowel qua ontwerp als design veelzijdige DS 4 CROSSBACK is ontwikkeld 

voor klanten die graag het avontuur zoeken, zowel binnen als buiten de stad. 

Deze avonturier onderscheidt zich door verschillende karakteristieke uiterlijke ken-

merken: spatschermverbreders, een gedeeltelijk zwarte voorbumper en een 

zwarte dakspoiler, specifieke grijze dakrails, enz. Het avontuurlijke karakter komt 

verder tot uiting in de ten opzichte van de hatchback 30 mm grotere bodem-

vrijheid. Met zijn stoere uitstraling en hogere zitpositie is deze auto een alternatief 

voor de conventionele hatchbacks van dit segment.



Het interieur van de DS 4 CROSSBACK 

nodigt uit tot lange reizen: een hoge zit-

positie dankzij de grotere bodemvrijheid 

in combinatie met een panoramische 

voorruit voor een beter zicht en 

ontspannen rijden. Gedeeltelijk leder/Dinamica Mistral



N O G  K R A C H T I G E R E  M O T O R E N

De dieselmotoren zijn BlueHDi-motoren van de nieuwste generatie. Deze motoren 

koppelen hoge prestaties aan heel bescheiden waarden voor het brandstofverbruik en 

de CO2-uitstoot! Deze resultaten zijn bereikt door wijzigingen aan de motor zelf 

(hoger rendement, Diamond Like Carbon-coating, afname van wrijvingsverliezen, 

enz.) en door een innovatief en efficiënt uitlaatsysteem. Zo is de BlueHDi 150 S&S-

motor gekoppeld aan de handgeschakelde 6-versnellingsbak. De CO2-uitstoot en het 

brandstofverbruik zijn 20% lager dan die van zijn voorganger. Resultaat: een gecom-

bineerd brandstofverbruik van 3,8 l/100 km en een CO2-uitstoot van 97 gr/km.

De benzinemotoren staan borg voor intense sensaties! Zo biedt de alleen in de 

Nieuwe DS 4 leverbare THP 210 S&S-motor gekoppeld aan de handgeschakelde 

6-versnellingsbak bijzonder veel rijplezier, waarmee het sportieve karakter van de 

auto nog verder wordt benadrukt. De nieuwe DS 4 THP 210 S&S met handgescha-

kelde 6-versnellingsbak heeft een gecombineerd brandstofverbruik van 5,9 l/100 km 

en een CO2-uitstoot van 138 gr/km, waarmee hij tot de beste in zijn segment 

behoort. Bovendien heeft deze motor een 7% lager brandstofverbruik en een 6% 

lagere CO2-uitstoot dan zijn voorganger. De Stop & Start-functie vergroot het rijple-

zier door de rust in het interieur bij stilstaande auto en de snelheid waarmee de motor 

weer wordt gestart.

* Alleen beschikbaar i.c.m. DS 4.



In de Nieuwe DS 4 en DS 4 CROSSBACK is technologie niet alleen 

terug te vinden in de nieuwe connectiviteitsmogelijkheden (Apple Car- 

Play, enz.), maar ook in andere uitrustingselementen. Zo zijn de ach-

teruitrijcamera, het keyless entry and start-systeem (ADML), het dode-

hoekbewakingssysteem en het Lane Departure Warning System 

beschikbaar voor nog meer comfort en vooral meer veiligheid. En als 

erfgenamen van de oorspronkelijke DS met meedraaiende koplampen 

zijn de Nieuwe DS 4 en DS 4 CROSSBACK te voorzien van mee-

draaiende xenonkoplampen, led-mistlampen met de functie Cornering 

Light en scrollende led-richtingaanwijzers.

R I J H U L P S Y S T E M E N



OPTIMAAL
RIJCOMFORT De op beide carrosserievarianten leverbare Intelligent Traction Control is 

een rijhulpsysteem dat op een ondergrond met weinig grip de antispin-

regeling van de voorwielen optimaliseert. Dankzij dit systeem kan de 

auto op bijvoorbeeld besneeuwde wegen gemakkelijker wegrijden, maar 

het verbetert ook de tractie bij het uitkomen van de bocht. 

ABS, EBD (elektronische remdrukregelaar), BAS (noodremassistentie), ESP 

(Electronic Stability Program), Hill Start Assist (hulpsysteem voor het weg-

rijden op een helling), programmeerbare cruise control/snelheidsbegren-

zer, schakelindicator, dodehoekbewaking. Net als de andere modellen van 

het merk DS kunnen de Nieuwe DS 4 en de DS 4 CROSSBACK worden 

voorzien van de DS Connect Box bestaande uit: het Pack SOS & Assistance 

(automatische noodoproep en pechhulpoproep met lokalisatiefunctie), het 

Pack Monitoring (Virtueel Onderhoudsboekje en tips voor zuinig rijden), het 

Pack Mapping* (lokalisatie van de auto, informatie via e-mail wanneer de 

auto een geografische zone binnen- of uitrijdt) en het Pack Tracking* (bij 

diefstal wordt de geografische positie van de auto doorgegeven aan de poli-

tie). *Nog niet beschikbaar in Nederland.

De groothoekvoorruit staat borg voor een uniek uitzicht. Met een 

zichthoek van 45° (zonnescherm geopend) biedt de voorruit een fraai 

uitzicht op het landschap. Bovendien zorgt de voorruit voor veel licht in 

het interieur. De bestuurder kan de lichtinval gemakkelijk beperken door 

het zonnescherm naar voren te schuiven.

C O M F O R T

V E I L I G H E I D

I N T E L L I G E N T  T R A C T I O N  C O N T R O L



MEER
PERSONALISATIE-
MOGELIJKHEDEN

NOG 



Gris Artense (M) Gris Platinium (M)

Bleu Encre (P) Noir Perla Nera (P) Rouge Rubi (P) (1)

Orange Tourmaline (M) (2) Whisper (P) Blanc Nacré (P)

N: Niet-metallic
M: Metallic           
P: Parelmoer

CARROSSERIEKLEUREN
Bij de Nieuwe DS 4 en DS 4 CROSSBACK heeft u de keuze uit 9 carrosseriekleuren, waar-

onder 4 nieuwe: Bleu Encre, Gris Artense, Rouge Rubi (uitsluitend op de Nieuwe DS 4) en 

Orange Tourmaline (uitsluitend op de DS 4 CROSSBACK). 

Blanc Banquise (N)

(1) Alleen mogelijk i.c.m. DS 4 
(2) Alleen mogeo lijk i.c.m. DS 4 CROSSBACK



TWO-TONE-
KLEURCOMBINATIES

Met de nieuwe optionele two-tone-kleurcombinaties kunt u uw Nieuwe DS 4 volledig naar 

uw eigen smaak personaliseren. U kunt nu kiezen uit 4 kleuren voor het dak.

Whisper (P)

Noir Perla Nera (P) Bleu Virtuel (M)

Orange Tourmaline (M)

Alleen de hatchback kan op deze wijze worden gepersonaliseerd.

M: Metallic           P: Parelmoer



Stof Lacina met Omni Reps

Leder Claudia Mistral

Leder Claudia Mistral/Blanc

Leder Claudia Mistral/Stof Dinamica zwart

Leder Claudia Mistral/Habana

Leder Club Semi-aniline Habana
(Getoond i.c.m. leder Integral)

Leder Claudia/Stof Dinamica Habana

Leder Claudia Mistral/Bleu Saphir

Leder Club Semi-aniline Criollo
(Getoond i.c.m. leder Integral)

BEKLEDINGEN

U kunt kiezen uit 9 stoelbekledingen, waarvan sommige leverbaar 

zijn in verschillende kleuren of in twee kleuren. 

Alle in deze brochure beschreven uitrusting vertegenwoordigen de technologie van de nieuwe DS 4 en DS 4 CROSSBACK dan wel standaard of optioneel. De 
DS-voertuigen die in de EU leverbaar zijn kunnen van land tot land verschillen in standaarduitrusting. Aan de inhoud van deze brochure m.b.t. standaarduitrusting 
kunnen geen rechten worden ontleend. Om over de meest recente en actuele informatie te beschikken kunt u de prijslijst van de DS 4 downloaden op de site driveDS.nl



16’’ DARWIN (1) 17’’ CANBERRA diamantée noir (1)

17’’ CANBERRA noir (2) 18’’ BRISBANE diamantée noir (1) 

18’’ BRISBANE noir (2) 19’’CAIRNS gris Shark mat

VELGEN
Om de dynamische uitstraling te versterken kunt u de Nieuwe DS 4 en DS 4 CROSSBACK 

voorzien van een groot aantal lichtmetalen velgen die in maat uiteenlopen van 16" tot 19".

18’’ BRISBANE noir (2)

(1) Alleen mogelijk bij DS 4 
(2) Alleen mogelijk bij DS 4 CROSSBACK



INTENS



DS EXCLUSIVE DRIVE
Een buitengewone auto verdient een buitengewone service!
DS Exclusive Drive staat garant voor onbezorgd rijden
met uw DS 4! Gedurende de gehele looptijd van het DS
Exclusive Drive-contract heeft uw DS 4 dezelfde volledige
garantiedekking als op de dag dat hij nieuw werd afgeleverd
en wordt hij perfect onderhouden: de kosten voor het
vervangen of repareren van onderdelen (m.u.v. banden)
worden gedekt, inclusief het arbeidsloon. U hoeft geen

euro bij te leggen. Zelfs niet voor een vervangende auto,
want als uw DS 4 wordt onderhouden krijgt u kosteloos
een vervangende DS 4 mee. U profi teert daarnaast ook van
de uitgebreide dienstverlening die u helpt bij pech, een
lege accu, verlies van sleutels, verkeerde brandstof in de
tank of een lekke band, 24 uur per dag en 7 dagen per
week in Nederland en de rest van Europa. Mocht uw auto
onverhoopt niet direct gerepareerd kunnen worden, dan

wordt er altijd gezorgd voor een oplossing zodat u uw reis
kunt vervolgen. Tot slot zijn zelfs voorruitsterreparaties, het
tussendoor bijvullen van vloeistoffen en de Wintercheck en
Vakantiecheck inbegrepen. Alleen het DS bandencontract
(inclusief winterbanden, wissels en opslag) is optioneel. U
kiest zelf de duur en het kilometrage, zodat het contract
perfect aansluit bij uw wensen en autogebruik. Ook dat is de
“Spirit of Avant-Garde” van DS.

MYDS
MyDS is een mobiele app die compatibel is met iOS/Android. Waarvoor dient deze app? Met MyDS beschikt u bij uw reizen (voor vertrek, onderweg en bij aankomst) over 
intuïtieve en innovatieve diensten. U heeft toegang tot alle informatie over uw auto en kunt u profi teren van exclusieve aanbiedingen.

DS CONNECT BOX
Een gamma innovatieve diensten, waaronder een noodoproep en een pechhulpoproep met lokalisatie. Beide diensten zijn gratis indien de auto voorzien is van DS Connect Box
en zorgen ervoor dat bij een storing of een ongeval de auto exact wordt gelokaliseerd, zodat de hulpdiensten zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn. Daarnaast biedt dit systeem
nog twee diensten: een Virtueel Onderhoudsboekje en de dienst EcoDriving. Beide zijn toegankelijk via uw persoonlijke webpagina MyDS op internet. Raadpleeg de algemene
gebruiksvoorwaarden.

GARANTIE EN DS ASSISTANCE
GARANTIE
Uiteraard wordt elke nieuwe DS voor afl evering grondig 
geïnspecteerd. Bovendien ontvangt u van 
ons 2 jaar garantie, ongeacht het aantal kilometers 
dat u ermee gaat rijden. Eventuele materiaal- en/of 
constructiefouten komen gedurende deze periode vol-
ledig voor onze rekening. (tot een maximum 
kilometerstand van 100.000 km). Lakgarantie

Iedere DS heeft een lakgarantie van 3 jaar en een 
garantie tegen doorroesten van binnenuit van 12 
jaar. Allebei zonder kilometerbeperking.

DS ASSISTANCE
Iedere nieuwe DS wordt in Nederland standaard 
afgeleverd inclusief 2 jaar Assistance. Deze 
uitgebreide pechhulpverlening biedt u hulp bij 

het stilvallen van de auto en ook indien u zelf een 
foutje heeft gemaakt. Bijvoorbeeld als u verkeerde 
brandstof heeft getankt, indien u uw sleutels bent 
verloren of bij een ongeval. Het maakt hierbij niet uit 
of u in uw woonplaats hulp nodig heeft, of 
in een ander Europees land. We laten niets aan 
het toeval over om u zoveel mogelijk rijplezier te 
garanderen.



AUTOMOBILES CITROËN: Naamloze vennootschap met een kapitaal van 159.000.000 euro - Hoofdkantoor: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17, Frankrijk – RCS Paris
642 050 199. Dit document betreft uitsluitend auto's die in de Europese Unie worden verkocht. De in dit document vermelde informatie over de modellen en hun kenmerken
was actueel ten tijde van het ter perse gaan van deze uitgave: deze informatie is niet bindend. CITROËN behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf
de kenmerken van de hier getoonde uitvoeringen te wijzigen, zonder de verplichting dit document aan te aanpassen. AUTOMOBILES CITROËN verklaart hierbij dat
aan de bepalingen van de EG-richtlijn nr. 2000/53 CE van 18 september 2000 met betrekking tot sloopauto's is voldaan en dat bij de fabricage van door Citroën verkochte auto's gebruik wordt gemaakt
van gerecyclede materialen. De weergegeven kleuren geven slechts een indicatie van de daadwerkelijke kleuren; met de huidige druktechnieken is een waarheidsgetrouwe kleurenweergave niet mogelijk.
De door carrosseriebedrijven omgebouwde auto's kunnen verschillen qua technische kenmerken, prestaties, brandstofverbruik, CO2-uitstoot en uitrusting van de hier getoonde uitvoeringen. Wij hebben
deze brochure met uiterste zorg samengesteld. Mocht u desondanks een fout ontdekken, neem dan gerust contact met ons op. Neem voor meer informatie contact op met de telefonische klantenservice
van CITROËN of ga naar www.citroën.nl. Neem voor meer informatie over de diensten van CITROËN contact op met een van onze dealers. CITROËN Assistance: 0800-022 22 44 (gratis nummer).

Oktober 2015 – Concept en uitvoering: Emmanuel Rouyer/Laurent Nivalle (Style DS) - Photos : Nicolas Bluche/Uli Heckmann/Lightfactory_Jérôme Lejeune/Laurent Nivalle. 

RESPECT VOOR HET MILIEU
Om over de meest recente en actuele verbruikscijfers te beschikken kunt u de prijslijst van de DS 4 downloaden op de site driveDS.nl

ONTDEK DE ANDERE MODELLEN VAN HET DS-GAMMA
Ga naar driveDS.nl of download de gratis app.

* Informatie met betrekking tot de motoren kan door DS op elk gewenst moment worden gewijzigd. Bekijk de website driveDS.nl voor de meest recente informatie. De bovenstaande verbruikscijfers zijn offi ciële
waarden die zijn vastgesteld aan de hand van Europese normen die gelden voor alle fabrikanten en alle auto's die in Europa worden verkocht. Deze waarden komen tot stand onder specifi eke, voorgeschreven testomstandigheden
(temperatuur, gewicht van de auto, type rollentestbank, enz.) en met een uiterst rustige rijstijl. In de praktijk zal het brandstofverbruik van uw auto van deze officiële waarden afwijken: het verbruik
wordt immers beïnvloed door het verkeer, de weersomstandigheden, de belading van de auto, uw rijstijl, de bandenspanning, de aanwezigheid van allesdragers (ook zonder belading), veelvuldig gebruik van de
airconditioning en/of de verwarming, de staat van de auto, enz. Zie voor meer informatie over het verbeteren van uw brandstofverbruik "Tips voor groen rijden" op driveDS.nl.



C R E A T I V I T E I T  A L S  L E I D R A A D

DS staat voor karakteristiek design, ultiem raffinement en

afwerking van het hoogste niveau.

EEN UNIEK
GAMMA



H E T  V E R H A A L  V A N  E E N  P A S S I E  V O O R  A U T O ' S

Op 6 oktober 1955 werd de DS 19 gepresenteerd in Parijs; met 12.000 verkopen op 

één dag was de auto een ongekend succes. Zijn stijl, gecombineerd met de nieuwste 

technologische snufjes, maakte van deze legendarische auto een icoon die nog altijd tot 

de verbeelding spreekt. Het spreekt voor zich dat de originele DS bij zijn 60ste verjaar-

dag in het zonnetje wordt gezet, als eerbetoon aan het bijzondere erfgoed van een merk 

dat opvallend design altijd op geraffineerde wijze heeft kunnen combineren met techno-

logie, comfort, rijsensaties, hoogwaardige materialen en oog voor detail.

DE OORSPRONG
VAN DS



d r i v e D S . c o m


