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PRESSMEDDELANDE
 

Paris 13 september 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. 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. Den raffinerade stilen framhävs 

av ädla material som skinn och aluminium, och välgjorda detaljer som i sätenas unika sömmar. 

Överraskande, attraktiv och lockande – CITROËN DS5 har en naturlig dragningskraft. 

 

- Med sin konstruktion: En okonventionell bil som ger en ny vision av premiumbilen, med ett kompakt yttre 

men ändå en så rymliga kupé. Konstruktionen innebär att man har kunnat överge de vanliga 

kompromisserna mellan körglädje och välbefinnande. Här finns båda delarna. 

 

- Med sin teknik: Här finns den allra bästa av CITROËNs teknik som intelligent antispinnsystem, 

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 
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såväl prestanda (200 hk, 4-hjulsdrift), bästa körglädje (eldrift i stadstrafik, boost-funktion) som minskade 

koldioxidutsläpp på 99 g/km. 

 

 - Med sin väghållning: Precis som CITROËN DS3 och DS4 ger DS5 en körning som är både dynamisk 

och säker under alla förhållande. Dess unika väghållning ger en känsla av full kontroll. 

 

- 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. 

Från och med 2012 kommer Från och med 2012 kommer Från och med 2012 kommer Från och med 2012 kommer CITROËN DS5 också att säljas i Ryssland, Sydamerika och Kina.  
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DS-SERIEN: EN ATTRAKTIV SERIE 
 

 

TRADITION: I EN ANDA SOM ANDAS I EN ANDA SOM ANDAS I EN ANDA SOM ANDAS I EN ANDA SOM ANDAS FRAMTID FRAMTID FRAMTID 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 framhäver DS ett 

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

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 dem 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 innovativ och framsynt och bär med självklarhet sin speciella stil. 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 aerodynamFantastisk aerodynamFantastisk aerodynamFantastisk aerodynamik och naturlig skönhetik och naturlig skönhetik och naturlig skönhetik och naturlig skönhet    

 

CITROËN DS5 har hämtat sin inspiration från en magisk och djärv källa, konceptbilen 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 bekräftar dess tillhörighet till DS-serien, med ett stort luftintag, en bred kromad kylargrill med DS-

seriens emblem ovanför, och som kronan på verket den originella belysningen med LED-lampor.  

 

I profil framhävs den personliga stilen hos CITROËN DS5. Silhuetten ger löfte om prestanda men också om 

en lockande interiör. 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 annat av DS-seriens speciella 

kännetecken.  

 

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 sex ljusslingor.  

 

CITROËN DS5 utgör också en helt ny tanke inom bildesign – att kombinera en elegant exteriör med 

dynamisk prestanda. Luftintagen på sidorna av stötfångaren gör att fronten ser bredare ut samtidigt som 

luftströmmen runt hjulen leds ut. Bakrutan är gjord i ett enda stycke av polykarbonat och den har inbyggda 
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spoilers. Det är en effektiv konstruktion som innebär att CITROËN DS5 har ett Cx på endast 0,29 och ett 

SCx på 0,68 m2. 

 

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. 
 

 

Elegant in i minsta detaljElegant in i minsta detaljElegant in i minsta detaljElegant in i minsta detalj    

 

Kontrasten mellan de kromade detaljerna (sidolister, dubbla avgasrör m.m) och de i skimrande svart (lister i 

front och bakparti, skraplister i rutorna) och formen på de diamantprydda stora lättmetallfälgarna (mellan16 

och 19”) förstärker den starka känslan av rörelse i silhutten.  

 

CITROËN DS5 finns att få i åtta olika karossfärger och de kromade detaljerna kan fås i en rökfärgad 

kromfärg, ”dark chrome”.  

    

>> Mer information finns i bladet ”Färger och material” 

    

    

En högst personlig kupéEn högst personlig kupéEn högst personlig kupéEn högst personlig kupé    

    

Inne i bilen vet fantasin inga gränser. Här bekräftar CITROËN DS5 ännu en gång att den har något 

speciellt, och kupéns unika stil matchar exteriören perfekt.  

 

Det cockpitinspirerade taket är den främsta symbolen för detta. Takfönstret har anpassats till den speciella 

stilen i CITROËN DS5 och utformats som tre ljusinsläpp (0,58m2 glasad yta) som skapar en ljus kupé men 

som också kan skärmas av om man vill det. 

 

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

välvd instrumentbräda, ratt med en stor plan yta, displayer riktade mot föraren, en bred mittkonsol med en 

liten växelspak som sitter bekvämt inom räckhåll vid förarens underarm. Den höga körställningen ger föraren 

full kontroll och full uppsikt över vägen. 
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De främsta reglagen sitter samlade längs bilen mittlinje på två mittkonsoler, en låg och en i takhöjd – 

tryckknappar, vridhjul och speciella brytare.  

 

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

material av bästa kvalitet som läder (slätt skinn) och aluminium i detaljerna, liksom de välsydda sätena, 

Sportlounge och Bracelet, som har blivit DS-seriens speciella signatur och är unikt på marknaden. x. 

Återigen märks Citroëns stora sakkunskap i den extrema omsorgen om varje detalj. 
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GLÖM KOMGLÖM KOMGLÖM KOMGLÖM KOMPROMISSERNAPROMISSERNAPROMISSERNAPROMISSERNA 

 

Bilisterna av idag vill 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. 

 

    

Kompakt men äKompakt men äKompakt men äKompakt men ändå rymligndå rymligndå rymligndå rymlig    

 

CITROËN DS5 är framför allt 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. 

 

- Längd 4,52 m (dvs. 25 cm kortare än en CITROËN C5 sedan), bredd 1,85 m och höjd 1,51 m ger en 

stilren och kompakt kaross. Det kompakta formatet ger framför allt två fördelar: en smidigare och 

reaktionssnabbare bil men också lägre bränsleförbrukning och lägre koldioxidutsläpp. Dess vändradie på 

11,2 m placerar den bland de mest lätt manövrerade i klassen. 

 

- Det kompakta ytterformatet har på intet sätt inkräktat på utrymmet inne i bilen. Snarare tvärtom. Det 

generösa bagageutrymmet (upp till 465 liter VDA) påminner om det i en kombi. CITROËN DS5 har också 

fem riktiga sittplatser, fem dörrar och är lika lättillgänglig och rymlig som en sedan.  

 

- Förutom de vanliga förvaringsutrymmena, så som handskfack och dörrfack, innehåller mittkonsolen ett 

dubbelt förvaringsfack på hela 13 liter under armstödet. I den övre delen av detta utrymme finns jack-uttag 

och USB-uttag där man kan ansluta bärbara apparater. Den nedre delen, som har kylning och belysning, är 

tillräckligt långt för att rymma en 1,5-liters flaska. Slutligen finns det i den övre konsolen vid taket, två 

glasögonfack som öppnas med ett tryck, och vid förarplatsen, nära till hands på vänster sida, finns ett öppet 

förvaringsfack.  

    
 
En En En En sann körupplevelsesann körupplevelsesann körupplevelsesann körupplevelse     

 

Belysningen i CITROËN DS5 spelar en viktig roll. Dess LED-lampor tänds successivt. När du har installerat 

dig på förarplatsen trycker du en gång på START-knappen i det nyckelfria startsystemet och kupén väcks till 
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liv. Den genomskinliga skivan i head up-displayen viks ut, de digitala visarna och nålarna i instrumenttavlan 

får liv och stämningen känns ljus och behaglig. En svag belysning lyser över förarplatsen och det syns 

punkter i rött för radio, navigation och dörreglage och i vitt för cockpitkonsolen, luftkonditionering och 

vridhjulet till hybridlägena … resan har redan börjat. 

    

    

En ombonad En ombonad En ombonad En ombonad miljömiljömiljömiljö    

 

Den speciella körupplevelsen förstärks ytterligare av den ombonade och ljuddämpade miljön inne i 

CITROËN DS5. Ljudisoleringen är helt i linje med den i de senaste Citroën-modellerna: god isolering mot 

ljud utifrån, filtrering av ljud från vägen och dämpning av brus från luftmotstånd.  

 

Detta har blivit möjligt genom att ljudisoleringen och ljuddämpningen sker så nära ljudkällorna som möjligt. 

Alla bilens delar har behandlats i detta syfte: 

- Karossen och alla öppningar (karossens styvhet, bakrutan i polykarbonat, de ljudisolerande rutorna, 

förstärkning av strukturen vid vindrutestolparna). 

- Motorrummet (ljudabsorberande material under luftledningsrör, på innerskärmen, på 

fjädringsfästena, på bromsförstärkaren, under motorn) 

- Kupén (ljudabsorberande material i instrumentbrädan, på luftkonditioneringen, i hela 

luftutsugningskretsen, tätningsmaterial i inredningssnickerier). 

 

    

Teknik som ger komfort Teknik som ger komfort Teknik som ger komfort Teknik som ger komfort  

 

Förutom den rena komfortutrustningen som helautomatisk klimatanläggning med tre nivåer för 

luftströmmen (lätt, medel, intensiv) erbjuder CITROËN DS5 också en komplett ljud- och 

telematikanläggning som förgyller resan: 

 

- USB- och Jack-uttag sitter inbyggda i mittarmstödet där bärbara apparater diskret kan anslutas. 

Kringutrustningen styrs med hjälp av regelgen till ljudanläggningen. CITROËN DS5 kan också fås med ett 

12 V-uttag i bakre delen av mittkonsolen. 

 

- Ljudsystemet med surroundljud ARKAMYS. Det ger mycket god ljudåtergivning där ljudet fördelas väl i 

hela kupén. 
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- Ett HiFi-system som utvecklats i samarbete med DENON kan skapa ännu starkare musikupplevelser. Det 

består av 10 högtalare (varav en subwoofer i bagageutrymmet, en centralhögtalare i instrumentbrädan och 

två diskanthögtalare i bakdörrarna) och en digitalförstärkare. Det ger en mycket god och trogen 

ljudåtergivning. . 

 

- Slutligen kan CITROËN DS5 utrustas med ett inbyggt navigationssystem av senaste generationen. 

Navigationssystemet eMyWay har en stor 7-tums högupplöst färgskärm, internminne där alla kartdata lagras, 

påminnelse om hastighetsskyltarna och strömmande ljud via Bluetooth, vilket innebär att du kan lyssna på 

musikfiler som sparats på en mobiltelefon. 

 

 

Tillbehör som förströr på resan    

 

Det finns en mängd tillbehör som kan förströ passagerarna på resan: 

 

- Ett 230 V-uttag/USB-uttag beroende på utförandenivå, där man kan ladda en bärbar dator, musikspelare, 

kamera eller mobiltelefon. 

 

- CITROËN WiFi On Board ger tillgång till Internet under resan. WiFi-boxen ger trådlös anslutning för fyra 

apparater på en gång och fungerar med ett SIM-kort i ett 3G/3G+-modem som kunden köper hos valfri 

operatör. Alla passagerare kan då läsa e-post, skicka meddelanden, söka information, spela on line-spel osv. 

samtidigt. 

 

- En dubbel DVD-läsare Philips med två oberoende skärmar med fästen gör att även långa resor blir lugna 

då baksätespassagerarna kan roa sig med film. 

 

- Slutligen finns ett multimediastöd som passar till de flesta skärmar upp till 13 tum eller 330 mm (perfekt 

för iPad, DVD-läsare, Netbook, osv.). De kan installeras på stöden till nackstöden på framsätena och lutas. 
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TEKNIK OCH PRESTANDATEKNIK OCH PRESTANDATEKNIK OCH PRESTANDATEKNIK OCH PRESTANDA    

 

CITROËN DS5 har utrustats med den allra bästa tekniken för att underlätta körningen och ge bästa 

trygghet, men naturligtvis också för att ge bästa möjliga körglädje! 

 

    

Teknik som underlättTeknik som underlättTeknik som underlättTeknik som underlättar körningenar körningenar körningenar körningen     

 

För att väghållningen ska bli stabil och effektiv har CITROËN DS5 elektronisk bromskraftsfördelning, 

nödbromshjälp, ABS men även en innovation från CITROËN: ett intelligent antispinnsystemintelligent antispinnsystemintelligent antispinnsystemintelligent antispinnsystem kopplat till ett 

antisladdsystem (ESP) som ger optimal kontroll över fordonet i de svåraste situationer.  

 

Den har också tjänsten CITROËN eTouchCITROËN eTouchCITROËN eTouchCITROËN eTouch, en kostnadsfri säkerhetstjänst tillgänglig dygnet runt sju dagar i 

veckan. Den omfattar nödsamtal och assistanssamtal med lokalisering (beroende på land) med hjälp av ett 

inbyggt SIM-kort. Det innebär att hjälpen snabbt kan vara på plats när du behöver det. Ytterligare två 

tjänster att erbjudas på Internet: en servicebok och en Eco Driving-tjänst. Med dem kan du få 

meddelande om mekaniska eller säkerhetsmässiga problem och hålla koll på vilka serviceåtgärder som ska 

genomföras. Du kan också följa bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. 

 

CITROËN DS5 är ett verkligt koncentrat av ny och användbar teknik – helt i märkets anda! Bilen är 

konstruerad i innovationens tecken och full av bra teknik som underlättar körningen. Förutom de mest 

kända och spridda funktionerna som starthjälp i backe, elmanövrerad parkeringsbroms och programmerbar 

farthållare och hastighetsbegränsare, har CITROËN DS5 och helt ny utrustning som följande:  

 

- Automatisk omkoppling helljus/halvljusAutomatisk omkoppling helljus/halvljusAutomatisk omkoppling helljus/halvljusAutomatisk omkoppling helljus/halvljus. En minikamera sitter inbyggd i backspegeln i kupén och gör 

att bländningen helljus/halvljus sker automatiskt beroende på ljusförhållanden och omgivande trafik.  

 

- Andra generationens avåkningsvarnareavåkningsvarnareavåkningsvarnareavåkningsvarnare. Om föraren oavsiktligt korsar en streckad eller heldragen linje 

utlöses en vibration i förarsätet. Avläsningen sker med hjälp av en osynlig miniatyrkamera som sitter inbyggd 

i backspegeln och med teknik som känner av linjerna utifrån digital bilder. x. 

 

- Head upHead upHead upHead up----ddddisplay i färg.isplay i färg.isplay i färg.isplay i färg. 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). I Hybrid4-versionen ändras visningsfärgen från blått till vitt när bilen körs enbart på 
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el, utan att dra något bränsle. Det är alltså en indikator på miljövänlig körning. Föraren kan nu koncentrera 

sig på det som är viktigast. 

 

- Backningskamera.Backningskamera.Backningskamera.Backningskamera. Tillsammans med navigationssystemet eMyWay skickar kameran en färgbild till 

navigationsskärmen. Med hjälp av tydliga markeringar (röda streck som visar stötfångarna bak och blå streck 

för maximal vändradie) kan föraren manövrera bilen i full säkerhet.  

 

- Dimstrålkastare fram med statiska kurvljus.Dimstrålkastare fram med statiska kurvljus.Dimstrålkastare fram med statiska kurvljus.Dimstrålkastare fram med statiska kurvljus. De här strålkastarna ger en extra ljusstråle som ökar 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°. 

 

- Nyckelfri upplåsning och startNyckelfri upplåsning och startNyckelfri upplåsning och startNyckelfri upplåsning och start. Öppna och starta bilen med endast några enkla rörelser – och med nyckeln 

kvar i fickan. Den elektroniska nyckeln känner när du närmar dig bilen och du öppnar och låser dörrarna 

genom att bara snudda vid dörren. Du startar den genom att trycka på knappen START.  

 

 

Dynamisk väghållningDynamisk väghållningDynamisk väghållningDynamisk väghållning    

    

En unik körupplevelse kräver dynamisk väghållning utan kompromisser med komforten. CITROËN DS5 ger 

dig en helt ny körupplevelse:  

 

- Fjädring och stötdämpning är av en typ som läser av vägen perfekt men är ändå mycket lätta att styra. 

CITROËN DS5 ligger stadigt på vägen och passagerarna har hela tiden en känsla av fullständig säkerhet. 

  

- Styrningen i CITROËN DS5 är exakt och direkt. Tillsammans med servostyrning med elpump ger den 

progressivt svar utan att vara för känslig, särskilt på rak väg. 

 

- Slutligen har la CITROËN DS5 som komplement till den aktiva säkerhetsutrustningen (REF, AFU, ABS, 

ESP, intelligent antispinnsystem) ett kraftfullt bromssystem med fast respons, främst tack vare skivorna fram, 

340 mm i diameter (på de flesta versioner). 

    

 

    

Fyra förbränningsmotorerFyra förbränningsmotorerFyra förbränningsmotorerFyra förbränningsmotorer    
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Vid lanseringen erbjuds CITROËN DS5 med två olika dieselmotorer Euro V, som standard utrustade med 

partikelfilter: e-HDi 110 Airdream (elstyrd 6-växlad manuell växellåda) med ett Stop & Start-system av 

senaste generationen, vilket minskar koldioxidutsläppen med upp till 15 %, och HDi 160 (elstyrd 6-växlad 

manuell växellåda eller sexväxlad automatlåda) med fantastisk prestanda för behaglig och säker körning.  

 

Det finns också två bensinmotorer med turbo och direktinsprutning, Euro V, som har utvecklats i samarbete 

med BMW: THP 155 (sexväxlad automatlåda) och THP 200 (sexväxlad manuell växellåda). Den 

sistnämnda ger mycket god prestanda tack vare den höga effekten (147 kW) och det maximala 

vridmomentet (275 Nm vid 1770 varv/min).  

 

 

Den första CITROËNDen första CITROËNDen första CITROËNDen första 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). 

 

Denna nyskapande fullhybridteknik är resultatet av en kombination av flera olika tekniker: 

- Förbränningsmotor 2.0 HDi 160 med partikelfilter. 

- Stop & Start-system av andra generationen med startgenerator. 

- Elstyrd manuell 6-växlad växellåda med optimerade växellägen. 

- Synkronmotor med permanentmagnet som sitter på en speciell bakaxel med multilänk, med en effekt på 

27 kW (37 hk). 

- Elektronisk övervakning, Power Train Management Unit, som automatiskt hanterar de två motorernas olika 

funktionslägen för att ge så låg bränsleförbrukning som möjligt. 

 

Hybrid4 erbjuder körning i olika lägen. Med hjälp av ett vridhjul i mittkonsolen kan föraren välja mellan fyra 

olika funktionslägen: Auto, ZEV, fyrhjulsdrift och Sport. 

- Auto är det läge som aktiveras vid start. För att bränsleförbrukningen ska optimeras sker övergångarna 

mellan förbränningsmotorn och elmotorn automatiskt. 
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- I läget Zero Emission Véhicle (noll utsläpp) används enbart elmotorn om hastigheten inte överstiger 60 

km/h. Räckvidden i läget ZEV är mellan två och tre kilometer. När denna sträcka har körts återgår bilen till 

läget Auto. 

- I läget Fyrhjulsdrift främjas framdrivning på låg växel med alla fyra hjulen: framhjulen drivs med 

förbränningsmotorn och bakhjulen med elmotorn. Perfekt i svår terräng med dåligt grepp (djup snö, lera, 

sand). 

- Läget Sport ger reaktionssnabbhet och dynamik genom att elmotorn används maximalt med stöd av 

förbränningsmotorn. Tack vare den elektriska boosteffekten blir acceleration och växling mer dynamiska.  

 

 

>> Mer information finns i de tekniska specifikationerna (motorer, utrust>> Mer information finns i de tekniska specifikationerna (motorer, utrust>> Mer information finns i de tekniska specifikationerna (motorer, utrust>> Mer information finns i de tekniska specifikationerna (motorer, utrustning, Hybrid4ning, Hybrid4ning, Hybrid4ning, Hybrid4----teknik)teknik)teknik)teknik)    

 


