
 
 
 
 

 

CITROËN SVERIGE AB – INFORMATIONSAVDELNINGEN 

Pressmeddelande 30 augusti 2010 

1(10) 

 PRESSMEDDELANDE

 
Kort introduktion + lång version 

Paris 30 augusti 2010 

CITROËN DS4 FÅR VÄRLDSPREMIÄR PÅ BILSALONGEN I PARIS 

Citroën avslöjar nu de första detaljerna på den nya DS4, en unik och attraktiv 

blandning av kreativitet, dynamik och exklusiv design. Bilen får världspremiär på 

bilsalongen i Paris som öppnar sina dörrar den 2 oktober. DS4 är den andra modellen 

i Citroëns nya DS-serie med distinkt styling. Tidigare i år lanserade Citroën sin DS3, 

en färgstark småbil med oändliga möjligheter till personlig utformning och som redan 

blivit en försäljningssuccé. 

CITROËN DS4 – En unik skapelse med vacker och praktisk utformning 

Citroën DS4 ingår i DS-serien och kommer att lanseras under andra kvartalet 2011. Den 

presenteras för första gången på bilsalongen i Paris och utgör ännu ett bevis på märkets kreativa 

teknologi. CITROËN DS4 är en bil som har något extra i fråga om design, stil, körupplevelse och 

elegans. Den tillgodoser kundernas många praktiska behov samtidigt som den är snygg och 

dynamisk. 

Citroën DS4 vänder upp och ner på de traditionella värdena i olika bilsegment och resultatet blir en 

ny och okonventionell bil. En helt ny silhuett som förenar dynamik och elegans med kompakta mått 

och praktiska funktioner. Med den moderata längden (4,27 m), en lätt förhöjd kupé och eleganta 

linjer utlovar Citroën DS4 redan från utsidan en ny och fantastisk körupplevelse.  

 

Citroën DS4 har attraktiva linjer som samtidigt utlovar körglädje. Redan vid lanseringen erbjuds två 

dieselmotorer på HDi110 (bl a en version som microhybrid e-HDi med Stop&Start) resp HDi160 hk 

och tre bensinmotorer VTi120 hk, THP 155 hk och THP200 hk, alla motorer med Euro V-standard. 
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Den måttanpassade förarplatsen och panoramavindrutan ger fantastisk god sikt. Väghållningen 

lever upp till det som designen lovar. 

 

Med 4,27 m längd, 1,81 m bredd och 1,53 m höjd är Citroën DS4 onekligen en kompakt bil, 

elegant och samtidigt praktisk. Den har lyckats med det som verkade som en omöjlig utmaning – att 

kombinera mångsidighet och praktiska funktioner med en dynamisk silhuett. Den har tre riktiga 

sittplatser i baksätet, ett rymligt bagageutrymme och många praktiska förvaringsfack. 

 

Citroën DS4 imponerar med sin lediga elegans. Allting är noga genomtänkt och framtaget för att 

skapa en sammanhållen och exklusiv helhet, från sätena i skinn av bästa kvalitet, via LED-

belysningen fram och bak, till de kromade detaljerna. 

 

En lång detaljerad version av pressmeddelandet samt foton finns på Cision Wire och Newsdesk. Ett 

större urval av bilder finns att ladda ner på www.citroen-presse.com 

 

För ytterligare information välkommen att kontakta: 

 

CITROËN SVERIGE AB 

INFORMATIONSAVDELNINGEN 

Lena Rönnelius Ericson 

PR- och Informationschef 

E-mail: lena.ericson@citroen.com 

Tel: 08-474 53 07/ Mobil: 070-575 06 99 

www.citroen-presse.com och www.citroen.se 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

CITROËN SVERIGE AB – INFORMATIONSAVDELNINGEN 

Pressmeddelande 30 augusti 2010 

3(10) 

Lång version 

 

CITROËN DS4 – EN BIL UTÖVER DET VANLIGA 

CITROËN DS4 ingår i DS-serien och kommer att lanseras under andra kvartalet 2011. Den 

presenterades för första gången på bilsalongen i Paris och den utgör ännu ett bevis på märkets 

kreativa teknologi. CITROËN DS4 är en bil som har något extra i fråga om design, stil, 

körupplevelse och elegans, och den kan tillgodose kundernas många praktiska behov samtidigt som 

den är snygg och dynamisk. 

- En unik kreation 

CITROËN DS4 vänder upp och ner på de traditionella värdena i olika bilsegment och resultatet blir 

en ny och okonventionell bil. En helt ny silhuett som förenar dynamik och elegans med kompakta 

mått och praktiska funktioner. Med den moderata längden (4,27 m), en lätt förhöjd kupé och 

eleganta linjer utlovar CITROËN DS4 redan från utsidan en ny och fantastisk körupplevelse.  

- En modern och dynamisk vision 

CITROËN DS4 är attraktiv och fylld av körglädje. Redan vid lanseringen erbjuds två dieselmotorer på 

HDi110 (bl a en version som microhybrid e-HDi med Stop&Start) resp HDi160 hk och tre 

bensinmotorer VTi120 hk, THP 155 hk och THP200 hk, alla motorer med Euro V-standard. Den 

måttanpassade förarplatsen och panoramavindrutan ger fantastisk god sikt. Väghållningen lever upp 

till det som designen lovar. 

- Elegant och samtidigt praktisk 

Med 4,27 m längd, 1,81 m bredd och 1,53 m höjd är CITROËN DS4 onekligen en kompakt bil. 

Den har lyckats med det som verkade som en omöjlig utmaning – att kombinera mångsidighet och 

praktiska funktioner med en dynamisk silhuett. Den har tre riktiga sittplatser i baksätet, ett rymligt 

bagageutrymme och många praktiska förvaringsfack. 

- Oslagbart raffinemang 

CITROËN DS4 imponerar med sin lediga elegans. Allting är noga genomtänkt och framtaget för att 

skapa en sammanhållen och exklusiv helhet, från sätena i skinn av bästa kvalitet, via LED-

belysningen fram och bak, till de kromade detaljerna. 
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EXKLUSIV ELEGANS  

 

En unik silhuett 

CITROËN DS4 är ett något av ett konstverk, man har hämtat inspiration på många håll och sedan 

skapat ett alldeles nytt bilkoncept. Djärvt och utan tvekan blandas designkoder som hittills har 

verkat helt oförenliga. Marc Pinson, ansvarig stylist i projektet, säger: – Att göra en nytolkning av 

gamla koder är något som skapar nya perspektiv och ger konkreta och överraskande lösningar kring 

bilen och mobilitet.  

Redan vid första ögonkastet förstår du att CITROËN DS4 kan försvara sin plats i den nyskapande 

modellserien. Bilens exklusiva karaktär framhävs av emblemets placering i kylargallret, DS-logon på 

motorhuven och LED-belysningen som syns i både ljus och mörker. De tonade sidorutorna ramas in 

av en kromad list. Hjulhusen har gott om plats för stora hjul – upp till 19 tum. Den sluttande 

taklinjen mynnar ut i en spoiler som förstärker det dynamiska intrycket.  

Bakpartiet på CITROËN DS4 stämmer väl överens med bilens exklusiva silhuett – på en och samma 

gång både kompakt och kraftfullt. De kromade listerna på stötfångarens underdel och den 

permanent tända LED-belysningen framhäver baklyktorna och skapar effekt. 

 
En specialanpassad interiör 

Interiören i CITROËN DS4 utstrålar samma kraft, dynamik och raffinemang som utsidan. 

Förarplatsen är skön och välkomnande. De kromkantade mätartavlorna bryter fram ur 

instrumentbrädan på ett effektfullt sätt. Den vackert formade instrumentbrädan är klädd med ett 

material med mycket mjuk yta. Kupén domineras av den stora panoramavindrutan som går över i ett 

mörkt tak. 

 Siktvinkeln uppåt genom panoramavindrutan är hela 45°. Hela bilen är lätt upphöjd vilket 

förbättrar sikten och ger en dynamisk och effektiv körning, inte minst i tät och ibland kaotisk 

stadstrafik. Vindrutan släpper in massor av milt ljus som förgyller alla färger och material i kupén. 

Både förare och passagerare har tillgång till en styv solskyddsgardin med individuella nedfällbara 

solskydd.  

Raffinemang, kvalitet och exklusivitet har varit ledorden vid arbetet med delarna i kupén. Den som 

köper en CITROËN DS4 kan välja mellan fem olika skinnkombinationer till sätena. I det exklusivaste 

utförandet är säten, instrumentbräda och dörrpaneler klädda i äkta läder. Mittpartiet på sätena är 

sytt i ett vackert mönster med kantstickningar som förstärker det lyxiga intrycket.  
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Kromade lister och detaljer, till exempel runt fläktmunstyckena, tillför ytterligare lite lyx till kupén. 

Denna omsorg om detaljerna bekräftar definitivt att CITROËN DS4 är en exklusiv och dynamisk bil. 

Pedalstället i aluminium, skinnets prägling i dörrpanelerna och stämningsbelysningen är bara 

ytterligare bevis på det. 
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DYNAMISK OCH SMIDIG  

 

CITROËN DS4 ger ordet dynamik en ny innebörd. Den höga, kompakta men så energiska stilen är 

första beviset på det. Körningen stämmer helt med det som utsidan lovar. 

 

En modern och dynamisk vision 

Väghållningen hos CITROËN DS4 överensstämmer med det smidiga och stabila intryck som bilen 

ger. 

Den sportiga stilen ger en dynamisk körning – perfekt för den som söker en körupplevelse utöver det 

vanliga. Jérémie Maestracci, projektledare för CITROËN DS4, säger: - Vi har strävat efter att föraren 

ska få en känsla av omedelbar och unik kontakt med vägen. 

CITROËN DS4 ger verkligen intryck av närkontakt med vägbanan, och passagerarna har hela tiden 

en känsla av fullständig säkerhet. Bilen har en framvagn av typen pseudo-McPherson, en halvstel 

bakvagn och servostyrning med elpump. Det är väl beprövade lösningar som är speciellt avpassade 

för denna speciella bil. Detsamma gäller den anpassade hjulupphängningen som ska ge god 

stötdämpning och smidighet.  

Beroende på motorval har CITROËN DS4 stora ventilerade bromsskivor fram (340 mm diameter) 

och som standard bromskontrollsystem (bromskraftfördelning, nödbromssystem), hjälpsystem 

(intelligent antispinnsystem) och stabilitetssystem (ABS, ESP). Det ger optimal kontroll över fordonet 

även i svåra situationer.  

Vid lanseringen erbjuds denna nya modell med två olika dieselmotorer med Euro V-standard, med 

partikelfilter som standard: HDi 110 (finns i en e-HDi-version) och HDi 160. Den kan också fås med 

tre olika bensinmotorer med Euro V-standard, vilka har utvecklats i samarbete med BMW: VTi 120, 

THP 155 och slutligen nya THP 200 hk. Den senare bygger på 1.6 liters-motorn och med en effekt 

på 147 kW, vridmoment på 275 Nm vid 1 700 varv/min och CO2-utsläpp på endast 149 g ger 

den prestanda och körglädje på mycket hög nivå! Alla motorerna har sexväxlad, manuell eller 

elstyrd manuell växellåda. 

Ljudisoleringen i bilen är mycket speciell. Vibrationer och buller från motor, luftdrag, stötdämpning 

och däck dämpas så nära ljudkällan som möjligt och ljudnivån i kupén blir mycket behaglig:  

- Ljudisolerad panoramavindruta med ett lager dämpande film. 

- Tätningslager på karossen och dörrarna och ett utvändigt tätningslager som vanligtvis bara 

förekommer på de mest exklusiva tyska bilarna. 

- Ljudabsorberande material i motorrummet.  
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En respektingivande bil 

Den imponerar på alla sätt, inte minst med sin miljövänlighet.  

- CITROËN DS4 har redan vid lanseringen mikrohybridtekniken e-HDi på motorn HDi 110 hk. Det 

originella med detta system är att det kombinerar flera olika tekniker:  

- En HDi-motor, en av de kraftfullare på marknaden. 

- Ett Stop & Start-system som innebär att motorn ögonblickligen stängs av i alla situationer då 

bilen står still (trafikljus, stockningar osv.), med en startgenerator av andra generationen och ett 

e-booster-system som gör att motorn omedelbart kan startas igen (0,4 sekunder),  

- Ett elektroniskt styrsystem för generatorn, vilket innebär att energin kan återvinnas när bilen 

saktar in. 

- En elstyrd manuell växellåda med optimerade växellägen. 

De främsta komfortfunktionerna (klimatanläggning, radio osv.) bibehålls naturligtvis när motorn 

stängs av. Detta minskar bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen med upp till 15 % på HDi-

motorerna.  

- CITROËN DS4 har ända sedan designstadiet haft som mål att minska det ekologiska fotavtrycket, 

framför allt genom användningen av s.k. gröna material. Det betyder att bilen byggs av material som 

är av naturligt ursprung eller återvunnet. Av de ungefär 200 kg plastmaterial som finns på bilen 

utgörs cirka 15 % av gröna material. 

- CITROËN C4 minskar också sitt ekologiska fotavtryck genom kvaliteten på delarna och även 

genom tillverkningsprocessen. Tillverkningsanläggningen i Mulhouse i Frankrike där nya CITROËN 

C4 tillverkas, ligger verkligen på hög nivå när det gäller miljöskydd. Sedan flera år tillbaka arbetar 

man på att minska sin miljöpåverkan, framför allt genom minskad el- och vattenförbrukning per 

fordon, 1/14 jämfört med för 30 år sedan (9,5 m3/fordon 2009), och minskade CO2- och VOC-

utsläpp (lättflyktiga organiska ämnen) som är 1/10 jämfört med för 10 år sedan. 
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VARDAGSGLÄDJE 

För att öppna vägen till nya användningsområden och ny körglädje har CITROËN DS4 ambitionen 

att skapa en ny och dynamisk bilvision. Med 4,27 m längd, 1,81 m bredd och 1,53 m höjd är 

CITROËN DS4 onekligen en kompakt bil. Den har lyckats med det som kunde verka som en omöjlig 

utmaning – att kombinera mångsidighet och praktiska funktioner med en dynamisk silhuett.  

Något som ofta kritiseras i denna typ av bilar är att det är svårt att komma in på baksätesplatserna. 

För att motverka detta har CITROËN DS4 fått perfekt integrerade bakdörrar vilket gör det lätt att 

stiga in och ur. Dörrarna märks knappt förrän man tar i dörrhandtaget som sitter infällt i dörramen. 

På grund av denna anpassning av bakdörrarna är framdörrarna något mindre, men också lättare i 

vikt. Därmed blir de enklare att hantera när man stiger in i framsätet. 

En annan stor fördel hos CITROËN DS4 är det rymliga bagageutrymmet. Med en volym på mer än 

370 liter VDA är detta bagageutrymme helt i klass med det i en traditionell sedan. 

Slutligen finns det en mängd förvaringsutrymmen som underlättar tillvaron i bilen: ett stort 

handskfack med belysning, fack i framdörrarna med plats för en 1,5 liters flaska och en utdragslåda 

under passagerarsätet fram. I versionerna med manuell elstyrd växellåda finns en hög mittkonsol 

som erbjuder imponerande förvaringsutrymmen. I det första, med kylning och belysning, finns plats 

för inte mindre än fyra stycken 50 cl flaskor och där finns en anslutningszon skyddad av en 

skjutlucka. Där finns ett jackuttag, ett USB-uttag och ett 12 V-uttag. I det stora facket under 

armstödet fram finns också ett 230 V-uttag. 
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE 

Kupén i CITROËN DS4 är full av utrustning, funktioner och innovationer – alla märkta Créative 

Technologie.  

 
Créative Technologie – utrustning 

Resan i CITROËN DS4 är mycket bekväm med en mängd nyskapande utrustning: 

- Ett ljudsystem med ett särskilt dataprogram för ljudbehandling som innebär att ljudet 

fördelas efter var passagerarna sitter. Det ger mycket god ljudåtergivning där ljudet fördelas väl i 

hela kupén. 

- Säten med massagefunktion och elstyrt svankstöd för både förare och framsätes-

passagerare. 

- Anpassningsbar utrustning utöver det vanliga. Ägaren kan välja inredning efter sin egen stil 

och smak, till exempel finns det fyra olika polyfoniska ljud att välja mellan till sidoblinkers och 

varningssignaler, tre nivåer på luftströmmens intensitet i klimatanläggningen och olika 

bakgrundsfärger till displayerna. 

Körreglagen och komfortfunktionerna som föraren ofta använder sitter bekvämt placerade i ratten 

och tack vare bakgrundsbelysningen är de lätta att se även i mörker.  

 
Ökad säkerhet 

Det är svårt att känna körglädje om man inte känner sig trygg och i CITROËN DS4 finns därför 

följande säkerhetsfunktioner: 

- CITROËN eTouch. Detta är ett system som automatiskt, eller på passagerarnas initiativ, 

sänder lokaliserade nöd- och assistanssamtal (beroende på land) med hjälp av ett inbyggt SIM-kort. 

Tjänsterna är kostnadsfria och tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan. Det innebär att bilen vid 

ett tillbud eller en olycka kan lokaliseras exakt och då kan räddningstjänsten snabbt vara på plats. 

Citroën eTouch är ej tillgängligt i Sverige för närvarande, men förberedelser pågår. 

- Dimstrålkastare fram med statiska kurvljus. De här strålkastarna ger en extra ljusstråle för 

att öka sikten i kurvor och vägkorsningar. De kan lysa upp i en vinkel på upp till 75° åt höger eller 

vänster om bilen. Strålkastaren aktiveras automatiskt när föraren sätter på blinkersen eller vrider 

ratten i en vinkel på 60°. 

- Dödavinkeln-varnare. Detta system bygger på samma princip som en backradar och 

fungerar med fyra ultraljudssensorer (mellan 12 och 140 km/h). En symbol i sidospeglarna anger 
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om det finns ett fordon i de dolda vinklarna. Systemet övervakar alltså ett område på ungefär 5 

meter bakom den bakre stötfångaren och 3,5 meter åt sidan. 

 

- Programmerbar fartbegränsare/farthållare som ger möjlighet att ställa in olika hastigheter. 

Sedan kan föraren enkelt välja dem beroende på hastighetsbegränsningarna.  

 

Foton och mer information finns på Cision Wire och Newsdesk samt på www.citroen-presse.com 

 

CITROËN SVERIGE AB 

INFORMATIONSAVDELNINGEN 

Lena Rönnelius Ericson 

PR- och Informationschef 

E-mail: lena.ericson@citroen.com 

Tel: 08-474 53 07/ Mobil: 070-575 06 99 

www.citroen-presse.com och www.citroen.se 

 

CITROËN 

Det dynamiska och kreativa märket CITROËN lanserar under 2010 den första modellen i den nya serien: 

CITROËN DS3. Med över 90 års erfarenhet av ”Créative Technologie” ger CITROËN konkreta lösningar på 

miljöproblemen genom att under 2010 lansera två elbilar och införa Stop & Start som standard. CITROËN 

har 8 000 kontaktpunkter för kunder, 11 500 medarbetare, representation i närmare 80 länder och sålde 

under 2009 hela 1 346 000 fordon. 


