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NOWY DS 4 I DS 4 CROSSBACK: POLSKA PREMIERA NA FLEET MARKET 2015
DS4 oraz DS4 Crossback - podwójna oferta DS Automobiles dla klientów segmentu kompaktowych
modeli Premium, już 2 miesiące po premierze na Salonie we Frankfurcie, będą miały polską premierę
na targach Fleet Market w dniu 24 listopada 2015r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie.
Jeden model, dwa rodzaje nadwozia do tego zupełnie nowa stylistyka przodu wykorzystująca charakterystyczne
dla stylu marki DS elementy. Ta podwójna oferta stanowi odpowiedź marki DS na oczekiwania klientów
szukających samochodów z segmentu kompaktowych modeli premium. Crossovery stanowią obecnie 30% rynku
kompaktowych samochodów premium.

DS4
Marka DS ma na swoim koncie 115 tys. sprzedanych modeli samochodów DS4. Prezentując nową edycję DS 4
marka zaproponuje również nową, oryginalną wersję nadwozia – DS 4 Crossback – o wyglądzie eleganckiego
samochodu off -roadowego ze zwiększonym prześwitem.
Cechą wyróżniającą wszystkie modele DS są szerokie możliwości personalizacji. Nowy DS 4 proponuje własną
wizję dwukolorowego nadwozia dzięki wyborowi czterech kolorów dachu i spojlerów z możliwością połączenia
ich z odpowiednimi elementami nadwozia: obudowami lusterek. Oferowane kolory lakieru dachu i pozostałej
części nadwozia dają łącznie 38 różnych kombinacji, już z uwzględnieniem 4 nowych kolorów: granatowego Bleu
Encre, pomarańczowego Orange tourmaline, grafitowego Gris Artense i czerwonego Rouge Rubis. Ta unikalna w
segmencie kompaktowych aut premium oferta daje klientowi możliwość stworzenia swojego własnego
samochodu, dostosowanego do jego osobowości i stylu.

DS 4 Crossback
DS 4 Crossback zwraca uwagę swoją uniwersalną konstrukcją i stylistyką. Został zaprojektowany z myślą o
klientach poszukujących przygody, zarówno na ulicach miasta, jak i poza nim. Na rasowy wygląd terenowego
auta z klasą składają się wyraziste stylistycznie elementy: zwiększony o 30 mm prześwit, szerokie czarne koła,
nakładki na nadkola, grill i czarne spojlery, relingi dachowe, panoramiczna przednia szyba zapewniająca
doskonałą widoczność do góry (45°), czarne obudowy lusterek bocznych, specjalne nakładki na progi i dywaniki.
Nowy kolorowy tablet dotykowy najnowszej generacji o przekątnej 7’’ umożliwia łatwy dostęp do wszystkich
funkcjonalności pojazdu (rezygnacja z 12 przełączników na desce rozdzielczej), a przede wszystkim pozwala na
korzystanie z usługi New Mirror Screen, tj. wyświetlania ekranu smartfona (Androida oraz iOS) na dotykowym
tablecie. Dzięki temu kierowca może w bezpieczny sposób i w dowolnym momencie skorzystać z niektórych
aplikacji. DS proponuje np. redagowanie wiadomości SMS za pomocą funkcji rozpoznania głosu.
Nowy DS 4 oraz DS4 Crossback będą wyposażone w gamę turbodoładowanych silników PureTech oraz THP oraz
renomowaną gamą jednostek wysokoprężnych z rodziny BlueHDi. Dzięki tej ofercie moc ulega zwiększeniu i
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będzie się mieścić w przedziale od 120 do 210 KM. Wzrasta również moment obrotowy, który będzie się wahał
od 230 do 400 Nm. Rezultat: Nowy DS 4 i DS 4 Crossback zajmą optymalną pozycję wśród samochodów swojego
segmentu. Oba modele będą dostępne w sprzedaży na polskim rynku już w 1 kwartale 2015 roku.
Nowy DS 4 i DS 4 Crossback idealnie uosabiają styl DS Automobiles.

VII Ogólnopolskie Targi Motoryzacyjne i Biznesowe Fleet Market - odbędą się 24 listopada 2015r. (wtorek) w Centrum
EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. To wyjątkowe wydarzenie skupia corocznie przedstawicieli blisko
5 000 firm z całej Polski, reprezentujących zarówno sektor MŚP, jak i duże międzynarodowe korporacje. Podczas Fleet
Market importerzy motoryzacyjni zaprezentują łącznie około 100 najnowszych modeli samochodów osobowych i
dostawczych przeznaczonych dla biznesu. Fleet Market to także aktualne oferty leasingowe i kredytowe, praktyczne
rozwiązania prawne i podatkowe z zakresu podatku VAT, dochodowego, prawa pracy i rozliczeń samochodów firmowych.
Nie zabraknie również ofert firm ubezpieczeniowych, sieci serwisowych i oponiarskich, firm z branży IT, nowoczesnych
technologii czy paliwowych. Organizatorem targów Fleet Market jest firma Fleet Meetings Sp. z o.o. – wydawca magazynu
„Fleet”.
Szczegóły dotyczące targów znajdują się na stronie: www.fleetmarket.pl
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