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PRESSMEDDELANDE
 

Spånga den 18 april 2011 

 

CITROËN DS5 – ÖVERRASKANDE OCH ATTRAKTIV 

 

SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning 
 

Med 90 års innovation bakom sig har CITROËN nu utökat sitt utbud och utvecklat en ny produktserie som 

komplement till huvudprogrammet. Det är DS-serien. Denna serie som idag består av CITROËN DS3 och 

DS4 vänder sig till kunder som vill ha något extra, något med en speciell stil. Kunder på jakt efter 

modern design men samtidigt yppersta kvalitet. 

 

CITROËN DS5 börjar säljas i slutet av 2011 och utgör en ny etapp i utvecklingen av DS-serien. Den är 

nyskapande och passar perfekt in märkets signatur CREATIVE TECHNOLOGIE. Den har något extra i 

fråga om design, konstruktion, körupplevelse och elegans. CITROËN DS5 ger dig glädjen att köra en 

mycket ovanlig bil, men den är också ett tydligt och tidsenligt statusuttryck. En originell skapelse och en 

verklig teknisk innovation.  

 

CITROËN DS5 överraskar och lockar: 

 

- Med sin stil: CITROËN DS5 är ett ovanligt objekt. Djärv i formerna, inspirerande i designen och med en 

fantastisk aerodynamik som ger uttryck för märkets allra främsta sakkunskap. Överraskande, attraktiv och 

lockande – CITROËN DS5 har en naturlig dragningskraft.  

 

- Med sin konstruktion: CITROËN DS5 är en fröjd för ögat. Den har en helt ny konstruktion som innebär att 

man har kunnat överge de vanliga kompromisserna och faktiskt lyckats kombinera körglädje och 

välbefinnande. Här finns den allra bästa av CITROËNS teknik som ett intelligent antispinnsystem, 
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avåkningsvarnare med videosystem samt automatisk växling till hel-/halvljus beroende på omgivande 

trafik. CITROËN DS5 blir den första av märkets bilar som får tekniken fullhybrid diesel, Hybrid4, som ger 

såväl prestanda (200 hk, fyrhjulsdrift), bästa körglädje (eldrift i stadstrafik, boost-funktion) som minskade 

koldioxidutsläpp på 99 g/km. 

 

 – Med sin trivsel: CITROËN DS5 är som en dröm och ger sina passagerare en unik upplevelse, med en 

förarplats som är utformad som en cockpit.  

 

DS-serien består av CITROËN DS3, DS4 och snart också DS5. Den tillverkas i Frankrike och säljs i Europa. 

Som ett internationellt märke kommer CITROËN också att distribuera den nya produktserien internationellt, 

bland annat i Kina från och med 2012.  
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DS-SERIEN: EN ATTRAKTIV SERIE 

 

 

TRADITION: I EN ANDATRADITION: I EN ANDATRADITION: I EN ANDATRADITION: I EN ANDA SOM ANDAS FRAMTID SOM ANDAS FRAMTID SOM ANDAS FRAMTID SOM ANDAS FRAMTID  
 

DS. Två bokstäver som väcker starka känslor och som rymmer en stor del av märkets tradition eftersom de 

först bars av en bil som var revolutionerande för sin tid. Två bokstäver som ger uttryck för kreativitet, högt 

ställda krav och djärvhet. Som en symbol för innovation och sakkunskap, stil och teknologi visar DS ett nytt 

sätt att tänka sig bilens framtid. En framtid som låter sig inspireras av ett traditionsfyllt arv men också rymmer 

innovation och distinktion. 

    

DSDSDSDS----SERIEN: EN NY KVALITSERIEN: EN NY KVALITSERIEN: EN NY KVALITSERIEN: EN NY KVALITETSSTRATEGIETSSTRATEGIETSSTRATEGIETSSTRATEGI 

 

Med 90 års innovation bakom sig utökar CITROËN nu sitt modellprogram mot nya områden och utvecklar 

en ny serie med premiumprodukter, som komplement till huvudprogrammet – det är DS-serien.  

 

Världen förändras och med den våra behov. Utbudet av bilar måste därför anpassas och erbjuda olika 

lösningar. DS-serien är en. Den erbjuder ett betydligt radikalare utbud till kunder som söker något alldeles 

extra vad gäller design, konstruktion, körupplevelse och finess. Kunder som också vill ha överraskning och 

attraktion.  

 

Kunderna av idag söker bilar som ger en fantastisk körupplevelse och de vill samtidigt ha en bil som skiljer 

sig från mängden. Unika och annorlunda bilar som inte efterliknar de exklusiva modellernas traditionella stil. 

En modern premiumbil. 

 

DS-serien består idag av CITROËN DS3, DS4 och DS5, och den kännetecknas av sin unika och lätt 

igenkännbara design, med exceptionell kvalitet, fantastisk körglädje och verklig prestanda. Djärvhet, högt 

ställda krav, kreativitet och den bästa tekniken. CITROËN. 
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CITROËN DS5: ÖVERRASKANDE MEN ALLTID LIKA ATTRAKTIV 

 

CITROËN DS5 är överraskande, attraktiv och har sin egen unika personlighet. Den passar perfekt in 

märkets signatur CREATIVE TECHNOLOGIE. Den utgör en ny etapp i utvecklingen av DS-serien, på väg 

mot nya områden. 

 

CITROËN DS5 är innovativ och framsynt och bär med självklarhet sin speciella stil och sin status som 

exceptionell bil. En bil att glädjas över, som framkallar starka känslor och kan stimulera fantasin. Den gör 

varje resa till en unik upplevelse. 

    

    

EN UNIK KREATIONEN UNIK KREATIONEN UNIK KREATIONEN UNIK KREATION    

 

Fantastisk aerodynamik och naturlig skönhetFantastisk aerodynamik och naturlig skönhetFantastisk aerodynamik och naturlig skönhetFantastisk aerodynamik och naturlig skönhet    

 

CITROËN DS5 har hämtat inspiration från en magisk och djärv källa, konceptbilen CITROËN C-

Sportlounge, med målet att gå ännu längre – med en kommersiell bil.  

 

CITROËN DS5 överraskar. Den överraskar med sin design men också med sina unika proportioner och sin 

speciella silhuett som är så lätt att känna igen. En silhuett som skiljer sig från mängden, som liknar 

en shooting break men ändå med drag av en stor landsvägsbil.  

 

En unik och djärv skapelse – CITROËN DS5 framträder som ett aerodynamiskt under med sin följsamma 

silhuett och ger redan vid första anblicken löfte om en dynamisk körupplevelse.  

 

Fronten framhäver den personliga stilen men bekräftar dess tillhörighet till DS-serien. Den har ett stort 

luftintag, en bred kromad kylargrill med DS-seriens emblem ovanför, och som kronan på verket den 

originella belysningen med LED-lampor.  

 

De vackert formade sidorna drar blickarna till sig. Ljuset återspeglas i en smal kromad list som går från 

strålkastarna till framrutorna. Ett veck på framskärmen är ett av DS-seriens speciella kännetecken.  
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Bakpartiet förstärker det stabila intrycket som CITROËN DS5 ger på vägen. I den bakre stötfångaren sitter 

två avgasrör inbyggda och det framhäver bakpartiets speciella stil med 6 ljusslingor.  

 

En bedårande bil men med vass blick. Otroligt attraktiv med sina raffinerade detaljer. Verkligt överraskande 

med sin djärva silhuett. CITROËN DS5 drar blickarna till sig med sin naturliga skönhet. 
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En högst personlig kupéEn högst personlig kupéEn högst personlig kupéEn högst personlig kupé    

    

Inne i kupén bekräftar CITROËN DS5 ännu en gång att den har något speciellt, och kupéns unika stil 

matchar exteriören perfekt.  

Förarplatsen är uppbyggd med tanke. Den har drag från både coupén och den stora landsvägsbilen: ratten 

har en stor plan yta, golvet är upphöjt, den breda mittkonsolen har växelreglage som sitter bekvämt inom 

räckhåll vid förarens underarm. 

 

CITROËN DS5 har fått ta del av märkets stora sakkunskap vad gäller kvalitet och raffinemang. Varje detalj 

är noga genomtänkt. Utsökta material som läder (slätt skinn av bästa kvalitet) och metall, exklusiva mönster 

(Bracelet) i sätena, något som har blivit DS-seriens speciella signatur och är unikt på marknaden. 

 

CITROËN DS5, en unik, sofistikerad och raffinerad bil … en intensiv upplevelse i vardagen. 

 

GLÖM KOMGLÖM KOMGLÖM KOMGLÖM KOMPROMISSERNAPROMISSERNAPROMISSERNAPROMISSERNA    

 

CITROËN DS5 är ett ovanligt objekt. Men framför allt är det en okonventionell bil vars helt nya konstruktion 

gav möjlighet att överge de vanliga kompromisserna mellan körglädje och välbefinnande för alla. Ett vågat 

försök som gav ett ojämförligt resultat. 

 

En helt ny konstruktionEn helt ny konstruktionEn helt ny konstruktionEn helt ny konstruktion    

 

Bilisterna av idag vill alltmer kunna njuta av sin bil i vardagen, utan försakelser eller kompromisser. En 

kombination av körglädje och välbefinnande, skönhet och funktion, prestanda och driftsnålhet – allt förenat i 

en perfekt helhet. 

Med sin intelligenta konstruktion öppnar CITROËN DS5 nya horisonter. Den har en helt ny uppbyggnad: 

- En stilren och kompakt kaross (längd 4,52 m, bredd 1,85 m) och en förarplats som är värdig den 

exklusivaste landsvägsbil. 

- Ett generöst bagageutrymme (upp till 465 liter VDA) som påminner om det i en kombi. 

- Fem riktiga sittplatser, fyra dörrar men ändå sedanens lättillgänglighet och flexibilitet. 
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Det är definitivt en unik bil.  

    

TeknTeknTeknTeknik ik ik ik som ger komfort som ger komfort som ger komfort som ger komfort  

 

CITROËN DS5 har utnyttjat tekniken för att kunna ge alla passagerare samma komfort: trivsel, körglädje 

men naturligtvis också säkerhet och trygghet. 

För att få stabil och effektiv väghållning är bilen utrustad med en innovation från CITROËN: ett intelligent 

antispinnsystem kopplat till ett antisladdsystem (ESP). Den har också tjänsten CITROËN eTouch, en 

säkerhetstjänst som numera finns i de flesta länder där märket säljs och som bland annat omfattar 

nödsamtal och lokaliserad assistans.  

 

CITROËN DS5 har två helt nya funktioner. Den första är en minikamera som sitter inbyggd i backspegeln i 

kupén och som gör att bländningen helljus/halvljus sker automatiskt beroende på ljusförhållanden och 

omgivande trafik. Den andra är en ny generation avåkningsvarnare (AFIL med videosystem).  

 

Den förstaDen förstaDen förstaDen första CITROËN CITROËN CITROËN CITROËN----modellen med Hybrid4modellen med Hybrid4modellen med Hybrid4modellen med Hybrid4----teknikteknikteknikteknik    

 

CITROËN DS5 får alltså inviga Hybrid4-tekniken inom märket. Det är en drivlina med fullhybrid som 

kombinerar prestandan hos dieselmotorn HDi med eldriftens effektivitet. Det blir en lyckad hybrid som ger 

såväl kraftfull körning (200 hk, fyrhjulsdrift, eldrift i stadstrafik, boost-funktion) som mycket låga 

koldioxidutsläpp (99 g/km). 

 

 

SSSSTTTTIMULERAR FANTASIN IMULERAR FANTASIN IMULERAR FANTASIN IMULERAR FANTASIN  

 

Slutligen är CITROËN DS5, tack vare utformningen och designen, en mycket inspirerande bil. 

 

En En En En speciell atmosfärspeciell atmosfärspeciell atmosfärspeciell atmosfär    
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CITROËN DS5 överraskar, inspirerar och lockar redan vid första anblicken. När du stiger in i bilen hamnar 

du i en atmosfär som närmast för tankarna till flygmiljö. Cockpit-taket är den främsta symbolen för detta. 

Det är uppdelat i tre takfönster som skapar en ljus och personlig atmosfär, både dag och natt. 

De främsta reglagen sitter samlade på två mittkonsoler längs bilens mittlinje, en låg och en i takhöjd. Det är 

tryckknappar, vridhjul och speciella brytare.  

 

En En En En fantastisk miljöfantastisk miljöfantastisk miljöfantastisk miljö     

 

CITROËN DS5 erbjuder en verkligt ovanlig interiör. Belysningen inne i kupén tänds successivt. Tryck en 

gång på START-knappen i det nyckelfria startsystemet och kupén väcks till liv. Den genomskinliga skivan i 

head up-displayen viks ut och visar i färg viktig information i förarens synfält (hastighet, inställd hastighet i 

farthållare/-begränsare och navigationsinstruktioner). De digitala visarna och nålarna i instrumenttavlan får 

liv. En svag belysning med punkter i rött och vitt lyser över förarplatsen … resan har redan börjat. 
 
    

CITROËN DS5 WHITE PEARL CITROËN DS5 WHITE PEARL CITROËN DS5 WHITE PEARL CITROËN DS5 WHITE PEARL –––– EN EXCEPTIONELL SKAPELSE EN EXCEPTIONELL SKAPELSE EN EXCEPTIONELL SKAPELSE EN EXCEPTIONELL SKAPELSE    

    

CITROËN DS5 får till premiärvisningen vid bilsalongen i Shanghai en alldeles speciell skepnad, en unik 

kreation, ett uttryck för märkets hela sakkunskap.  

 

CITROËN DS5 är ett verkligt konstverk, en skulptur klädd i en silverfärgad dräkt med pärlemorskimrande 

reflexer. Den eleganta silhuetten framhävs av ett spel av kromade grå nyanser och en antydan om mörkare 

lack. Längs hela sidan glimmar den kromade listen som verkligt smycke ända fram till strålkastaren. 

CITROËN DS5 White Pearl har 20 tums hjul med ett specifikt mönster och DS-märke, polerad yta och lack 

i håligheterna som ger en oefterhärmelig djupkänsla. 

 

Kupén i CITROËN DS5 White Pearl är utformad som en lounge med varma färgnyanser. En raffinerad men 

ändå trivsam atmosfär, med ädla material och äkta hantverkskunskap i utförandet. 

 

Kupén är helt klädd i skinn av bästa kvalitet, i en ebenholstfärgad nyans med en subtilt kontrasterande 

stickning med silvertråd. Sidopanelerna pryds av veck och i sätena framträder DS i relief. 
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Alla detaljer i kupén är fint arbetade och i de allra finaste material, till exempel infällningar i ädlaste 

ebenholst, och teknikfasaden med metallicreflexer som har uppnåtts med hjälp av flera lager lack. 

 

Förvisso något speciellt. Som överraskar och lockar.  

 

 

CITROËN DS5 är en nyskapande bil för den som vill har körglädje och gläjden att köra en ovanlig bil. Det 

är en bil som ska upplevas. Med alla sinnen. Ren skönhet som tar begreppen design, komfort, raffinemang 

och teknik en bit längre. CITROËN DS5 ger definitivt en ny syn på premiumbilen. 

 

 

 


