
CITROËN DS4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ CITROEN

Έκδοση 1.6 VTi 120 CHIC 1.6 HDi 110 CHIC
1.6 e-HDi 110 MCP STT 

CHIC
Τελική Λιανική Τιμή 19.790,00 21.990,00 22.990,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.6 VTi 120 CHIC 1.6 HDi 110 CHIC
1.6 e-HDi 110 MCP STT 

CHIC ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l l
ABS με EBD και Brake Assist l l l
ESP με σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφορα (Hill Assist) l l l
ASR: Σύστημα αντιολίσθησης τροχών l l l
Σύστημα Έξυπνου Ελέγχου Πρόσφυσης (CTI: Contrôle de Traction Intelligent) l l l
6 αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, οροφής) l l l
Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l l
Προβολείς ομίχλης με λειτουργία Cornering Light l l l
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση - - l
Ηχομονωτικό παρμπρίζ ευρείας γωνίας 45ο l l l
Air Condition l l l
Ράδιο CD MP3 με 6 ήχεια και πρίζα Jack και χειριστήρια στο τιμόνι l l l

Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l l

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l l
Φυμέ τζάμια στις πίσω θέσεις και στην μονή πίσω πόρτα l l l
Πολυχρηστική κονσόλα με ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους και κεντρικό συρόμενο υποβραχιόνιο 
με αποθηκευτικό χώρο

l l l

Πολυχρηστική κονσόλα με ψυχώμενο αποθηκευτικό χώρο στο εμπρός μέρος και συρόμενο κάλλυμα 
και κεντρικό συρόμενο υποβραχιόνιο συρόμενο σε ύψος με αποθηκευτικό χώρο - - l

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος l l l
Δερμάτινο τιμόνι με διακοσμητικά σατινέ χρωμίου l l l
Καθίσματα οδηγού/συνοδηγού τύπου Confort l l l
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων LACINA l l l
Ζάντες αλουμινίου 16" Darwin l l l
Connecting Box: Bluetooth και θύρα USB m m m 420,00
Σύστημα Navigation e-MyWay bi-tuner με USB και Bluetooth m m m 1.450,00
Pack Style Connect: Ζάντες αλουμινίου 17" Canberra και εφεδρικός τροχός 16", μεταλλικά μαρσπιέ 
θυρών με λογότυπο DS, δερμάτινο τιμόνι μαλακής υφής, Ράδιο CD MP3 bi-tuner με 6 ηχεία θύρα 
USB, Bluetooth, πρίζα Jack και ενσωματωμένη κεραία στο πίσω τζάμι

m m - 600,00

Pack Style Connect (e-HDi MCP STT): Ζάντες αλουμινίου 17" Canberra και εφεδρικός τροχός 
ανάγκης, μεταλλικά μαρσπιέ θυρών με λογότυπο DS, δερμάτινο τιμόνι μαλακής υφής, Ράδιο CD MP3 - - m 600,00ανάγκης, μεταλλικά μαρσπιέ θυρών με λογότυπο DS, δερμάτινο τιμόνι μαλακής υφής, Ράδιο CD MP3 
bi-tuner με 6 ηχεία θύρα USB, Bluetooth, πρίζα Jack και κεραία ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι

- - m 600,00

Pack Auto: Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία REST, ατμοσφαιρικός φωτισμός στην 
κεντρική κονσόλα, Αυτόματη λειτουργία προβολέων και υαλοκαθαριστήρων, δυνατότητα 
προσωποποίησης πολυφωνικών ήχων ειδοποίησης, Αυτόματη λειτουργία Follow Me Home, 
Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου και ατμοσφαρικός φωτισμός LED στη βασή του εσωτερικού 
καθρέπτη

m m m 450,00

Pack City: Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω με οπτική και ηχητική ένδειξη, Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 
εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης LED, Πρίζα 12V και αποσπώμενος φακός στον χώρο 
αποσκευών και Διακοσμητικό χρωμίου στο κάτω μέρος του πίσω προφυλακτήρα

m m m 450,00

Pack Siege VIP: Επένδυση καθισμάτων Ύφασμα Maille Sao & Δέρμα Claudia Mistral, μπροστινά 
καθίσματα τύπου Dynamique ρυθμιζόμενα σε ύψος με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης και λειτουργία 
μασάζ. Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με θήκη σκι, συρτάρι κάτω από το κάθισμα του 
οδηγού και του συνοδηγού, θήκες αποθήκευσης στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων και 
μπροστινά προσκέφαλα τύπου "πορτοφόλι".

m m m 750,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Mistral, μπροστινά καθίσματα τύπου Dynamique με 
ανάγλυφο λογότυπο DS στο πάνω μέρος, ρυθμιζόμενα σε ύψος, με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης και 
λειτουργία μασάζ. Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων με θήκη σκι, συρτάρι κάτω από το 
κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού, θήκες αποθήκευσης στις πλάτες των μπροστινών 
καθισμάτων και μπροστινά προσκέφαλα τύπου "πορτοφόλι" και πατάκια με διακοσμητικές ραφές 
Mistral.

m m m 1.600,00

Ζάντες αλουμινίου 17" Canberra και εφεδρικός τροχός 16" m m - 350
Ζάντες αλουμινίου 17" Canberra και εφεδρικός τροχός ανάγκης - - m 350
Μεταλλικό χρώμα m m m 520,00
Χρώμα Blanc Nacre m m m 620,00
Χρώμα Rouge Babylon m m m 620,00

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι 
ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως 

ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 
Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



CITROËN DS4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ CITROEN

Έκδοση 1,6 VTi 120 SO CHIC 1,6 THP 155 MCP SO CHIC 1,6 HDi 110 SO CHIC 1,6 e-HDi 110 MCP STT SO CHIC
Τελική Λιανική Τιμή 22.100,00 25.780,00 24.490,00 25.490,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1,6 VTi 120 SO CHIC 1,6 THP 155 MCP SO CHIC 1,6 HDi 110 SO CHIC 1,6 e-HDi 110 MCP STT SO CHIC ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l l l l
ABS με EBD και Brake Assist l l l l
ESP με σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφορα (Hill Assist) l l l l
ASR: Σύστημα αντιολίσθησης τροχών l l l l
Σύστημα Έξυπνου Ελέγχου Πρόσφυσης (CTI: Contrôle de Traction Intelligent) l l l l
6 αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, οροφής) l l l l
Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l l l l
Προβολείς ομίχλης με λειτουργία Cornering Light l l l l
Citroen e-Touch l l l l
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση l l l l
Ηχομονωτικό παρμπρίζ ευρείας γωνίας 45ο l l l l

Pack Auto: Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία REST, Αυτόματη λειτουργία προβολέων 
και υαλοκαθαριστήρων, δυνατότητα προσωποποίησης πολυφωνικών ήχων ειδοποίησης, Αυτόματη 
λειτουργία Follow Me Home, Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

l l l l

Ράδιο CD bituner MP3 με 6 ήχεια, θύρα USB, Bluetooth, χειριστήρια στο τιμόνι και κεραία 
ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι

l l l l

Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l l l l

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l l l l
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l l l l

Pack City: Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω με οπτική και ηχητική ένδειξη, Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 
εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης LED, Πρίζα 12V και αποσπώμενος φακός στον χώρο 
αποσκευών και διακοσμητικό χρωμίου στο κάτω μέρος του πίσω προφυλακτήρα

l l l l

Ατμοσφαιρικός φωτισμός στα πόδια των μπροστινών επιβατών, στην πρόσοψη της κεντρικής 
κονσόλας και  στη βασή του εσωτερικού καθρέπτη

l l l l

Φυμέ τζάμια στις πίσω θέσεις και στην μονή πίσω πόρτα l l l l

Πολυχρηστική κονσόλα με ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους και κεντρικό συρόμενο υποβραχιόνιο 
ρυθμιζόμενο σε ύψος με αποθηκευτικό χώρο l l l -

Πολυχρηστική κονσόλα με ψυχώμενο αποθηκευτικό χώρο στο εμπρός μέρος και συρόμενο κάλλυμα 
και κεντρικό συρόμενο υποβραχιόνιο ρυθμιζόμενο σε ύψος με αποθηκευτικό χώρο - - - l

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων και θήκη σκι, Θήκες αποθήκευσης στις πλάτες των 
μπροστινών καθισμάτων και συρτάρι κάτω από το κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού l l l l

Καθίσματα οδηγού/συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε ύψος, με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης και λειτουργία 
μασάζ

l l l l

Μπροστινά προσκέφαλα τύπου "πορτοφόλι" l l l l

Δερμάτινο τιμόνι μαλακής υφής με διακοσμητικά σατινέ χρωμίου l l l l

Καθίσματα οδηγού/συνοδηγού τύπου Dynamique l l l l

Επένδυση καθισμάτων Ύφασμα Maille Sao & Δέρμα Claudia Mistral l l l l

Ζάντες αλουμινίου 17" Canberra και εφεδρικός τροχός ανάγκης l l l l

Σύστημα Navigation e-MyWay bi-tuner με USB και Bluetooth m m m m 1.100,00
Σύστημα Hi-Fi m m m m 800,00
Pack Detection 1: Σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας (SAM), Ανίχνευση πίεσης ελαστικών και Pack Detection 1: Σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας (SAM), Ανίχνευση πίεσης ελαστικών και 
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με σύστημα υπολογισμού διαθέσιμης θέσης 
παρκαρίσματος (MPD) και εξωτερικοί καθρέπτες με ρύθμιση parking, μνήμη θέσης και με οπτική 
ένδειξη συστήματος επόπτευσης νεκρής γωνίας

m m m m 650,00

Pack Detection 2: Ενεργοί προβολείς bi-Xenon κατευθυνόμενης δέσμης με σύστημα πλύσης προβολέων και Pack 
Detection 1:

m m m m 1.400,00

Pack Securite: Σύστημα ειδοποίησης παρέκλησης πορείας (AFIL), θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα 
και Pack Detection 2 (Διαθέσιμο μόνο με δερμάτινες επενδύσεις)

m m m m 1.780,00

Επένδυση καθισμάτων Ύφασμα Maille Sao & Δέρμα Claudia Habana m m m m 0,00
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Mistral m m m m 1.100,00
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων bi-ton Claudia Mistral / Club Habana m m m m 1.500,00
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων bi-ton Claudia Mistral / Club Blanc m m m m 1.500,00
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων bi-ton Claudia Mistral / Club Rouge m m m m 1.500,00
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Cuir Club Habana σε σχήμα μπρασελέ (περιλαμβάνει κάθισμα 
οδηγού με ηλεκτρικές ρυθμίσεις και λειτουργία μνήμης, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και 
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με MPD: Σύστημα υπολογισμού διαθέσιμης θέσης 
παρκαρίσματος και εξωτερικούς καθρέπτες με ρύθμιση parking και μνήμη θέσης - καταργεί το συρτάρι 
κάτω απο το κάθισμα του οδηγού)

m m m m 2.800,00

Εσωτερικό πακέτο Cuir Club Integral Habana: δερμάτινη επένδυση ταμπλό, θυρών, κεντρικής 
κονσόλας και τιμονιού Club Habana. (Συνδυάζεται μόνο με την Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Cuir 
Club Habana σε σχήμα μπρασελέ)

m m m m 1.500,00

Ζάντες αλουμινίου 18" Brisbane και εφεδρικός τροχός ανάγκης (μέχρι εξάντλήσης του υπάρχοντος 
stock)

m m m m 400,00

Ζάντες αλουμινίου 18" Brisbane, εφεδρικός τροχός ανάγκης και πλαïνά προστατευτικά στο χρώμα του 
αμαξώματος με διακοσμητική ένθεση χρωμίου (Διαθέσιμο με τα χρώματα Noir Perla Nera, Brun 
Hickory, Bourrasque, Gris Thorium)

m m m m 650,00

Ζάντες αλουμινίου 18" Brisbane, εφεδρικός τροχός ανάγκης και πλαïνά προστατευτικά σε χρώμα Noir 
Perla Nera με διακοσμητική ένθεση χρωμίου (Διαθέσιμο με τα χρώματα Blanc Banquise, Blanc Nacre, 
Gris Aluminium, Gris Fluid, Rouge Babylon)

m m m m 650,00

Ζάντες αλουμινίου 18" Brisbane, εφεδρικός τροχός ανάγκης και Pack Dark Chrome: Διακοσμητική 
λωρίδα προφυλακτήρα σε χρώμα Gris Shark, Λοχιόσημα και πλάισιο κεντρικού αεραγωγού 
προφυλακτήρα σε χρώμα Dark Chrome, περίβλημα προβολέων ομίχλης Gris Shark Mat, πλαïνά 
προαστευτικά σε χρώμα Gris Shark Mat με ενθέσεις Dark Chrome, χρωμιομένο κάλυμα και βάση 
εξωτερικών καθρεπτών, αεροτομή σε χρώμα Gris Shark Mat, διακοσμητικές ενθέσεις πίσω 
προφυλακτήρα Dark Chrome και Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με σύστημα 
υπολογισμού διαθέσιμης θέσης παρκαρίσματος (MPD) (Διαθέσιμο με τα χρώματα Blanc Nacre, Noir 
Perla Nera) 

m m m m 1.250,00

Μεταλλικό χρώμα m m m m 520,00
Χρώμα Blanc Nacre m m m m 620,00
Χρώμα Rouge Babylon m m m m 620,00

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν 
υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται 

στον φόρο αυτόν. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



CITROËN DS4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ CITROEN
Έκδοση 2,0 HDi 160 SO CHIC
Τελική Λιανική Τιμή 27.990,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2,0 HDi 160 SO CHIC ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l
ABS με EBD και Brake Assist l
ESP με σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφορα (Hill Assist) l
ASR: Σύστημα αντιολίσθησης τροχών l
Σύστημα Έξυπνου Ελέγχου Πρόσφυσης (CTI: Contrôle de Traction Intelligent) l
6 αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, οροφής) l
Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l
Προβολείς ομίχλης με λειτουργία Cornering Light l
Citroen e-Touch l
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση l
Ηχομονωτικό παρμπρίζ ευρείας γωνίας 45ο l

Pack Auto: Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία REST, Αυτόματη λειτουργία προβολέων 
και υαλοκαθαριστήρων, δυνατότητα προσωποποίησης πολυφωνικών ήχων ειδοποίησης, Αυτόματη 
λειτουργία Follow Me Home, Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

l

Ράδιο CD bituner MP3 με 6 ήχεια, θύρα USB, Bluetooth, χειριστήρια στο τιμόνι και κεραία 
ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι

l

Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l

Pack City: Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω με οπτική και ηχητική ένδειξη, Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι 
εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης LED, Πρίζα 12V και αποσπώμενος φακός στον χώρο 
αποσκευών και διακοσμητικό χρωμίου στο κάτω μέρος του πίσω προφυλακτήρα

l

Ατμοσφαιρικός φωτισμός στα πόδια των μπροστινών επιβατών, στην πρόσοψη της κεντρικής 
κονσόλας και  στη βασή του εσωτερικού καθρέπτη

l

Φυμέ τζάμια στις πίσω θέσεις και στην μονή πίσω πόρτα l
Πολυχρηστική κονσόλα με ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους και κεντρικό συρόμενο υποβραχιόνιο 
ρυθμιζόμενο σε ύψος με αποθηκευτικό χώρο l

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων και θήκη σκι, Θήκες αποθήκευσης στις πλάτες των 
μπροστινών καθισμάτων και συρτάρι κάτω από το κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού l

Καθίσματα οδηγού/συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε ύψος, με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης και λειτουργία lΚαθίσματα οδηγού/συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε ύψος, με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης και λειτουργία 
μασάζ

l

Μπροστινά προσκέφαλα τύπου "πορτοφόλι" l
Δερμάτινο τιμόνι μαλακής υφής με διακοσμητικά σατινέ χρωμίου l
Καθίσματα οδηγού/συνοδηγού τύπου Dynamique l
Επένδυση καθισμάτων Ύφασμα Maille Sao & Δέρμα Claudia Mistral l
Ζάντες αλουμινίου 17" Canberra και εφεδρικός τροχός ανάγκης l
Σύστημα Navigation e-MyWay bi-tuner με USB και Bluetooth m 1.230,00
Σύστημα Hi-Fi m 880,00
Pack Detection 1: Σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας (SAM), Ανίχνευση πίεσης ελαστικών και 
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με σύστημα υπολογισμού διαθέσιμης θέσης 
παρκαρίσματος (MPD) και εξωτερικοί καθρέπτες με ρύθμιση parking, μνήμη θέσης και με οπτική 
ένδειξη συστήματος επόπτευσης νεκρής γωνίας

m 720,00

Pack Detection 2: Ενεργοί προβολείς bi-Xenon κατευθυνόμενης δέσμης με σύστημα πλύσης 
προβολέων και Pack Detection 1:

m 1.550,00

Pack Securite: Σύστημα ειδοποίησης παρέκλησης πορείας (AFIL), θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα 
και Pack Detection 2 (Διαθέσιμο μόνο με δερμάτινες επενδύσεις)

m 1.970,00

Επένδυση καθισμάτων Ύφασμα Maille Sao & Δέρμα Claudia Habana m 0,00
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Mistral m 1.250,00
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων bi-ton Claudia Mistral / Club Habana m 1.700,00
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων bi-ton Claudia Mistral / Club Blanc m 1.700,00
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων bi-ton Claudia Mistral / Club Rouge m 1.700,00
Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Cuir Club Habana σε σχήμα μπρασελέ (περιλαμβάνει κάθισμα 
οδηγού με ηλεκτρικές ρυθμίσεις και λειτουργία μνήμης, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και 
Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με MPD: Σύστημα υπολογισμού διαθέσιμης θέσης 
παρκαρίσματος και εξωτερικούς καθρέπτες με ρύθμιση parking και μνήμη θέσης - καταργεί το 
συρτάρι κάτω απο το κάθισμα του οδηγού)

m 3.150,00

Εσωτερικό πακέτο Cuir Club Integral Habana: δερμάτινη επένδυση ταμπλό, θυρών, κεντρικής 
κονσόλας και τιμονιού Club Habana. (Συνδυάζεται μόνο με την Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Cuir 
Club Habana σε σχήμα μπρασελέ)

m 1.700,00

Ζάντες αλουμινίου 18" Brisbane, εφεδρικός τροχός ανάγκης και πλαïνά προστατευτικά στο χρώμα του 
αμαξώματος με διακοσμητική ένθεση χρωμίου (Διαθέσιμο με τα χρώματα Noir Perla Nera, Brun 
Hickory, Bourrasque, Gris Thorium)

m 730,00

Ζάντες αλουμινίου 18" Brisbane, εφεδρικός τροχός ανάγκης και πλαïνά προστατευτικά σε χρώμα Noir 
Perla Nera με διακοσμητική ένθεση χρωμίου (Διαθέσιμο με τα χρώματα Blanc Banquise, Blanc Nacre, 
Gris Aluminium, Gris Fluid, Rouge Babylon)

m 730,00

Ζάντες αλουμινίου 18" Brisbane, εφεδρικός τροχός ανάγκης και Pack Dark Chrome: Διακοσμητική 
λωρίδα προφυλακτήρα σε χρώμα Gris Shark, Λοχιόσημα και πλάισιο κεντρικού αεραγωγού 
προφυλακτήρα σε χρώμα Dark Chrome, περίβλημα προβολέων ομίχλης Gris Shark Mat, πλαïνά 
προαστευτικά σε χρώμα Gris Shark Mat με ενθέσεις Dark Chrome, χρωμιομένο κάλυμα και βάση 
εξωτερικών καθρεπτών, αεροτομή σε χρώμα Gris Shark Mat, διακοσμητικές ενθέσεις πίσω 
προφυλακτήρα Dark Chrome και Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με σύστημα 
υπολογισμού διαθέσιμης θέσης παρκαρίσματος (MPD) (Διαθέσιμο με τα χρώματα Blanc Nacre, Noir 
Perla Nera) 

m 1.400,00

Μεταλλικό χρώμα m 560,00
Χρώμα Blanc Nacre m 680,00
Χρώμα Rouge Babylon m 680,00

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 
*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. *Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. 

Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου 
συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να 

επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



CITROËN DS4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ CITROEN

Έκδοση
1,6 THP 200 SPORT 

CHIC
Τελική Λιανική Τιμή 27.990,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1,6 THP 200 SPORT 

CHIC ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l

ABS με EBD και Brake Assist l

ESP με σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφορα (Hill Assist) l

ASR: Σύστημα αντιολίσθησης τροχών l

Σύστημα Έξυπνου Ελέγχου Πρόσφυσης (CTI: Contrôle de Traction Intelligent) l

6 αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, οροφής) l

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l

Προβολείς ομίχλης με λειτουργία Cornering Light l

Σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας (SAM: Surveillance Angle Mort) l

Citroen e-Touch l

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση l

Ηχομονωτικό παρμπρίζ ευρείας γωνίας 45ο l

Pack Auto: Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία REST, Αυτόματη λειτουργία προβολέων και 
υαλοκαθαριστήρων, δυνατότητα προσωποποίησης πολυφωνικών ήχων ειδοποίησης, Αυτόματη 
λειτουργία Follow Me Home, Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

l

Ράδιο CD bituner MP3 με 6 ήχεια, θύρα USB, Bluetooth, χειριστήρια στο τιμόνι και κεραία 
ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι l

Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l
Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης LED, ρύθμιση parking, μνήμη 
θέσης και με οπτική ένδειξη Συστήματος επόπτευσης νεκρής γωνίας l

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με Σύστημα υπολογισμού διαθέσιμης θέσης παρκαρίσματος 
(MPD) l

Πρίζα 12V και αποσπώμενος φακός στον χώρο αποσκευών και διακοσμητικό χρωμίου στο κάτω μέρος 
του πίσω προφυλακτήρα

l

Πρίζα 230V lΠρίζα 230V l
Ατμοσφαιρικός φωτισμός στα πόδια των μπροστινών επιβατών, στην πρόσοψη της κεντρικής κονσόλας 
και  στη βασή του εσωτερικού καθρέπτη

l

Φυμέ τζάμια στις πίσω θέσεις και στην μονή πίσω πόρτα l

Πλαινά προστατευτικά στο χρώμα του αμαξώματος και διακοσμητική ένθεση χρωμίου (Διαθέσιμο με τα 
χρώματα Gris Shark, Noir Perla Nera, Brun Hickory, Bourrasque, Gris Thorium l

Πλαινά προστατευτικά σε χρώμα Noir Perla Nera και διακοσμητική ένθεση χρωμίου (Διαθέσιμο με τα 
χρώματα Blanc Banquise, Blanc Nacre, Gris Aluminium, Gris Fluid, Rouge Babylon) l

Πολυχρηστική κονσόλα με ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους και κεντρικό συρόμενο υποβραχιόνιο 
ρυθμιζόμενο σε ύψος με αποθηκευτικό χώρο l

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων και θήκη σκι, Θήκες αποθήκευσης στις πλάτες των μπροστινών 
καθισμάτων και συρτάρι κάτω από το κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού l

Καθίσματα οδηγού/συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε ύψος, με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης και λειτουργία μασάζ l

Μπροστινά προσκέφαλα τύπου "πορτοφόλι" l

Δερμάτινο τιμόνι μαλακής υφής με διακοσμητικά σατινέ χρωμίου l

Καθίσματα οδηγού/συνοδηγού τύπου Dynamique l

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Mistral l

Ζάντες αλουμινίου 18" Brisbane και εφεδρικός τροχός ανάγκης l

Pack Dark Chrome: Διακοσμητική λωρίδα προφυλακτήρα σε χρώμα Gris Shark, Λοχιόσημα και πλάισιο 
κεντρικού αεραγωγού προφυλακτήρα σε χρώμα Dark Chrome, περίβλημα προβολέων ομίχλης Gris 
Shark Mat, πλαïνά προαστευτικά σε χρώμα Gris Shark Mat με ενθέσεις Dark Chrome, χρωμιομένο 
κάλυμα και βάση εξωτερικών καθρεπτών, αεροτομή σε χρώμα Gris Shark Mat, διακοσμητικές ενθέσεις 
πίσω προφυλακτήρα Dark Chrome (Διαθέσιμο με τα χρώματα Blanc Nacre, Noir Perla Nera)

m 350,00

Σύστημα Navigation e-MyWay bi-tuner με USB και Bluetooth m 1.100,00

Σύστημα Hi-Fi (καταργεί την Πρίζα 12V και τον αποσπώμενο φακό στον χώρο αποσκευών) m 800,00

Ενεργοί προβολείς bi-Xenon κατευθυνόμενης δέσμης με σύστημα πλύσης προβολέων και ανίχνευση 
πίεσης ελαστικών

m 1.150,00

Pack Securite: Σύστημα ειδοποίησης παρέκλησης πορείας (AFIL), θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα  
και Ενεργοί προβολείς bi-Xenon κατευθυνόμενης δέσμης με σύστημα πλύσης προβολέων και ανίχνευση πίεσης 
ελαστικών

m 1.550,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων bi-ton Claudia Mistral / Club Habana m 0,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων bi-ton Claudia Mistral / Club Blanc m 0,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων bi-ton Claudia Mistral / Club Rouge m 0,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Cuir Club Habana σε σχήμα μπρασελέ (περιλαμβάνει κάθισμα οδηγού 
με ηλεκτρικές ρυθμίσεις και λειτουργία μνήμης και θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα  - καταργεί το 
συρτάρι κάτω απο το κάθισμα του οδηγού)

m 1.500,00

Εσωτερικό πακέτο Cuir Club Integral Habana: δερμάτινη επένδυση ταμπλό, θυρών, κεντρικής κονσόλας 
και τιμονιού Club Habana. (Συνδυάζεται μόνο με την Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Cuir Club 
Habana σε σχήμα μπρασελέ)

m 1.500,00

Ζάντες αλουμινίου 19" Cairns και kit επισκευής ελαστικού m 350,00
Μεταλλικό χρώμα m 520,00
Χρώμα Blanc Nacre m 620,00
Χρώμα Rouge Babylon m 620,00

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμόςm Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 
*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. 

Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου 
συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να 

επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 



CITROËN DS4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ CITROEN

Έκδοση 2,0 HDi 160 SPORT CHIC
Τελική Λιανική Τιμή 29.990,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2,0 HDi 160 SPORT CHIC ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης l

ABS με EBD και Brake Assist l

ESP με σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης στην ανηφορα (Hill Assist) l

ASR: Σύστημα αντιολίσθησης τροχών l

Σύστημα Έξυπνου Ελέγχου Πρόσφυσης (CTI: Contrôle de Traction Intelligent) l

6 αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, οροφής) l

Προγραμματιζόμενος περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας l

Προβολείς ομίχλης με λειτουργία Cornering Light l

Σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας (SAM: Surveillance Angle Mort) l

Citroen e-Touch l

Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα Drive Away και αυτόματη ενεργοποίηση l

Ηχομονωτικό παρμπρίζ ευρείας γωνίας 45ο l

Pack Auto: Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με λειτουργία REST, Αυτόματη λειτουργία προβολέων και 
υαλοκαθαριστήρων, δυνατότητα προσωποποίησης πολυφωνικών ήχων ειδοποίησης, Αυτόματη λειτουργία Follow Me Home, 
Εσωτερικός καθρέπτης ηλεκτροχρωμίου

l

Ράδιο CD bituner MP3 με 6 ήχεια, θύρα USB, Bluetooth, χειριστήρια στο τιμόνι και κεραία 
ενσωματωμένη στο πίσω τζάμι l

Ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά συνεχόμενης λειτουργίας και με σύστημα ανίχνευσης εμποδίου l

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες l

Πίσω θερμαινόμενο τζάμι με υαλοκαθαριστήρα l

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φωτισμό προσέγγισης LED, ρύθμιση parking, 
μνήμη θέσης και με οπτική ένδειξη Συστήματος επόπτευσης νεκρής γωνίας l

Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω με Σύστημα υπολογισμού διαθέσιμης θέσης παρκαρίσματος 
(MPD) l

Πρίζα 12V και αποσπώμενος φακός στον χώρο αποσκευών και διακοσμητικό χρωμίου στο κάτω μέρος 
του πίσω προφυλακτήρα l

Πρίζα 230V l

Ατμοσφαιρικός φωτισμός στα πόδια των μπροστινών επιβατών, στην πρόσοψη της κεντρικής κονσόλας 
και  στη βασή του εσωτερικού καθρέπτη lκαι  στη βασή του εσωτερικού καθρέπτη

Φυμέ τζάμια στις πίσω θέσεις και στην μονή πίσω πόρτα l

Πλαινά προστατευτικά στο χρώμα του αμαξώματος και διακοσμητική ένθεση χρωμίου (Διαθέσιμο με τα 
χρώματα Gris Shark, Noir Perla Nera, Brun Hickory, Bourrasque, Gris Thorium l

Πλαινά προστατευτικά σε χρώμα Noir Perla Nera και διακοσμητική ένθεση χρωμίου (Διαθέσιμο με τα 
χρώματα Blanc Banquise, Blanc Nacre, Gris Aluminium, Gris Fluid, Rouge Babylon) l

Πολυχρηστική κονσόλα με ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους και κεντρικό συρόμενο υποβραχιόνιο 
ρυθμιζόμενο σε ύψος με αποθηκευτικό χώρο l

Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω καθισμάτων και θήκη σκι, Θήκες αποθήκευσης στις πλάτες των 
μπροστινών καθισμάτων και συρτάρι κάτω από το κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού l

Καθίσματα οδηγού/συνοδηγού ρυθμιζόμενα σε ύψος, με ηλεκτρική ρύθμιση μέσης και λειτουργία 
μασάζ l

Μπροστινά προσκέφαλα τύπου "πορτοφόλι" l

Δερμάτινο τιμόνι μαλακής υφής με διακοσμητικά σατινέ χρωμίου l

Καθίσματα οδηγού/συνοδηγού τύπου Dynamique l

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Claudia Mistral l

Ζάντες αλουμινίου 18" Brisbane και εφεδρικός τροχός ανάγκης l

Pack Dark Chrome: Διακοσμητική λωρίδα προφυλακτήρα σε χρώμα Gris Shark, Λοχιόσημα και πλάισιο 
κεντρικού αεραγωγού προφυλακτήρα σε χρώμα Dark Chrome, περίβλημα προβολέων ομίχλης Gris 
Shark Mat, πλαïνά προαστευτικά σε χρώμα Gris Shark Mat με ενθέσεις Dark Chrome, χρωμιομένο 
κάλυμα και βάση εξωτερικών καθρεπτών, αεροτομή σε χρώμα Gris Shark Mat, διακοσμητικές ενθέσεις 
πίσω προφυλακτήρα Dark Chrome (Διαθέσιμο με τα χρώματα Blanc Nacre, Noir Perla Nera)

m 390,00

Σύστημα Navigation e-MyWay bi-tuner με USB και Bluetooth m 1.230,00

Σύστημα Hi-Fi m 880,00

Ενεργοί προβολείς bi-Xenon κατευθυνόμενης δέσμης με σύστημα πλύσης προβολέων και ανίχνευση 
πίεσης ελαστικών m 1.270,00

Pack Securite: Σύστημα ειδοποίησης παρέκλησης πορείας (AFIL), θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα  
και Ενεργοί προβολείς bi-Xenon κατευθυνόμενης δέσμης με σύστημα πλύσης προβολέων και ανίχνευση 
πίεσης ελαστικών

m 1.700,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων bi-ton Claudia Mistral / Club Habana m 0,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων bi-ton Claudia Mistral / Club Blanc m 0,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων bi-ton Claudia Mistral / Club Rouge m 0,00

Δερμάτινη επένδυση καθισμάτων Cuir Club Habana σε σχήμα μπρασελέ (περιλαμβάνει κάθισμα οδηγού 
με ηλεκτρικές ρυθμίσεις και λειτουργία μνήμης και θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα  - καταργεί το 
συρτάρι κάτω απο το κάθισμα του οδηγού)

m 1.700,00

Εσωτερικό διακοσμητικό πακέτο Cuir Club Integral Habana: δερμάτινη επένδυση ταμπλό, θυρών, 
κεντρικής κονσόλας και τιμονιού Club Habana. (Συνδυάζεται μόνο με την Δερμάτινη επένδυση 
καθισμάτων Cuir Club Habana σε σχήμα μπρασελέ)

m 1.700,00

Ζάντες αλουμινίου 19" Cairns και kit επισκευής ελαστικού m 390,00

Μεταλλικό χρώμα m 560,00

Χρώμα Blanc Nacre m 680,00

Χρώμα Rouge Babylon m 680,00

l Βασικός εξοπλισμός
m Προαιρετικός εξοπλισμόςm Προαιρετικός εξοπλισμός

  -       Δεν διατίθεται
Οι προτεινόμενες τιμές που αναγράφονται στο τιμοκατάλογο είναι ενδεικτικές*. 

*Στον παρόντα τιμοκατάλογο, ο φόρος πολυτελείας έχει συμπεριληφθεί στις τιμές των εκδόσεων εκείνων που υπόκεινται στον εν λόγω φόρο όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία εκδόσεως του παρόντος. 
Σημειώνεται, ότι η προσθήκη εξοπλισμού ή χρώματος, είναι ενδεχόμενο να επιφέρει την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που καταρχήν, δεν υπόκεινται σε τέτοιο φόρο ή την επιβολή μεγαλύτερου 

συντελεστή από αυτόν στον οποίο υπόκεινται το όχημα χωρίς τον εξοπλισμό αυτό (π.χ.30% αντί 10%). Σημειώνεται επίσης, πως ενδεχόμενη αλλαγή στην εργοστασιακή τιμή μοντέλων είναι δυνατόν να επιφέρει 
την επιβολή φόρου πολυτελείας σε μοντέλα που στον παρόντα τιμοκατάλογο δεν υπόκεινται στον φόρο αυτόν. 

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο 


