NOVÝ
CITROËN BERLINGO
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Multižánrový umělec Le Tone
se proslavil v devadesátých letech
elektronickým hitem ve stylu
French Touch „Joli Dragon“.
Skládání muziky se pak věnoval
15 let, ale postupně ho stále
více přitahovaly ilustrace. Jeho ilustrátorské práce
byly k vidění dokonce i v galerii Centre Pompidou.
Le Tone se obdivuje umělcům, kteří ovládají
barevnou malbu, ale přiznává, že má slabost
pro černobílé kresby, jimiž do svých zápisníků
zachycuje jednoduché příběhy.

2014

1934

CITROËN C4 CACTUS
s AIRBUMP® inovuje
z pohledu designu
i v oblasti ochrany.

CITROËN mění zažité
představy o automobilu a přichází
s revolučním modelem Traction
Avant. Již samotný název vypovídá
o novince, kterou tento model
přináší: pohon předních kol.

OBRAZEM:

Seznamte se
s historií modelové
řady CITROËN
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1919

1939

1948

1968

Je zahájena sériová výroba modelu
CITROËN Type A.

CITROËN na trh uvádí model Tub, který
v rámci své moderní koncepce nabízí mimo
jiné i boční posuvné dveře. Od roku 1948
se nástupcem stává model H.

Na trh přichází legendární
a nezapomenutelný 2 CV,
„... ekonomický a spolehlivý vůz,
jenž s maximálním komfortem
přepraví 4 osoby a 50 kg zavazadel“.

Doba si žádá lehké a obratné
vozy jako jsou Ami 6 a Dyane...,
ale objevuje se i originální Méhari,
vůz do náročného terénu vhodný
pro jakékoliv využití.

1974
70. a 80. léta kladou důraz na
technologické image značky. Přichází
modely CX, BX, AX a zástupce vyšší třídy
XM s elektronickými a hydraulickými
tlumiči Hydractive.

2017
CITROËN se může pochlubit skutečně úctyhodným výčtem
sportovních úspěchů: pětinásobný vítěz poháru konstruktérů
ve světovém šampionátu Rallye-Raid v letech 1993 až 1997,
v období 2003–2012 držitel 8 mistrovských titulů v šampionátu
WRC a 3 titulů mistra světa WTCC v letech 2014–2016.
Značka, známá svým výjimečným sportovním duchem, se do WRC
v roce 2017 vrací s jediným cílem: stanout opět na stupních vítězů!

VELKÝ
NÁVRAT
DO SVĚTA
RALLYE
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NOVÝ CITROËN BERLINGO

NEVYNALEZLI JSME RODINU,
ALE AUTO, CO SE K NÍ HODÍ.

CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI

CITROËN C1

CITROËN C3

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO

CITROËN PRO KAŽDÉHO
Ve městě i při výletech do přírody oceníte pohodlí a pohodu na cestách!
To všechno jsou hodnoty, které jsou značce Citroën vlastní.
CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE
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CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

MODELOVÁ ŘADA
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10 DŮVODŮ PROČ SI POŘÍDIT
NOVÝ CITROËN BERLINGO
DESIGN

Moderní silueta v kombinaci
s robustním a přitažlivým vzhledem.
STR. 10 – 17

2 DÉLKY

K běžné verzi M je k dispozici i druhá
délka XL s prodlouženým rozvorem
a delším zadním převisem.
STR. 14 – 15

POSUVNÉ
BOČNÍ DVEŘE

Praktické vybavení poskytující vynikající
přístup do vozu.
STR. 22 – 23

ZADNÍ
SKLOPNÁ SEDADLA

Tři samostatná stejně velká sedadla
se dají jednotlivě nebo všechna sklopit,
čímž vznikne rovná plocha.
STR. 24 – 25 A 28 – 29

MODUTOP ®

Multifunkční systém Modutop®
poskytuje více než 92 l promyšleného
odkládacího prostoru a prosvětlení
kabiny díky panoramatickému
střešnímu oknu.

Naskenujte si tento kód svým chytrým
telefonem a podívejte se na instruktážní
videa pro nové Berlingo.

VARIABILITA

Důmyslné uspořádání splní veškeré
nároky moderní rodiny.
STR. 28 – 29

KONEKTIVITA

3D Navigace Citroën vás dopraví bezpečně
k cíli a funkce Mirror Screen umožní
ovládat aplikace vašeho telefonu.
STR. 38 – 41

BEZDRÁTOVÉ
DOBÍJENÍ TELEFONU

Podložka pro bezdrátové dobíjení
umístěná do středové konzole umožňuje
snadnější nabíjení telefonu.
STR. 40 – 41

19 ASISTENČNÍCH
SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

Soubor technologií, které zaručují
vysokou úroveň bezpečnosti
a usnadňují ovládání vozu.
STR. 42 – 45

VÝKONNÉ
MOTORY

Nový Citroën Berlingo nabízí širokou
škálu motorů poslední generace.
STR. 46 – 47

STR. 26 – 27
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
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OBSAH
STR. 10 – DESIGN
STR. 18 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®
STR. 32 – INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE
STR. 48 – VÝBAVA

Naskenujte si tento kód svým chytrým
telefonem a podívejte se na videa modelu
Nový Citroën Berlingo.
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DESIGN

VYHRANĚNÁ OSOBNOST
Nový Citroën Berlingo zaujme na
první pohled. Třetí generace přichází
se změnou v podobě robustnějšího
vzhledu s elegantními liniemi. Vyšší
a kratší kapota, výrazná rozšířená
přední maska a předsunuté čelní sklo
a systém Airbump®*, který váš nový vůz
spolehlivě odliší. Nový Citroën Berlingo
je modernější, praktičtější, pohodlnější
a důvtipnější.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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NOVÝ
CITROËN
BERLINGO
PODLE VAŠICH
PŘEDSTAV

Personalizujte svůj nový Citroën Berlingo pomocí paketu
Color White*. Bílé prvky kolem mlhových světlometů*
a na bočních ochranných lištách dokonale ladí se širokou
paletou barev karosérie, zejména pak s novou exkluzivní
barvou zelená Aqua.

Rozhodnete-li se pro paket XTR**, získáte navíc k paketu
Color Orange s charakteristickými oranžovými prvky také
hliníková 17" kola SPIN, zpětná zrcátka v barvě černá Onyx,
deflektor předního a zadního nárazníku v barvě karoserie
a navíc specifický interiér Wild Green s oranžovým pruhem
a palubní deskou v odstínu Resada Green.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
** K dispozici na přání.
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M

AŽ

2 DÉLKY

1

PRO CELOU RODINU

Obě verze jsou velmi
prostorné a mohou
přepravit až 7 osob*, což
zajisté ocení vaše rodina
i přátelé.

XL

4,4 M

Nový Citroën Berlingo se nově vyrábí
ve dvou délkách. Obě verze existují
v 5místném i 7místném* provedení
a nabízejí optimální úroveň pohodlí.

4,75 M

M
5 MÍST

14 DESIGN
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Velikost XL je proti velikosti M delší o 35 cm
díky většímu rozvoru a prodlouženému
zadnímu převisu. Třetí řada sedadel* je
vyjímatelná i posuvná** a ponechává možnost
volby mezi pohodlím pro cestující a větším
objemem zavazadlového prostoru.

XL
7 MÍST

5 MÍST

7 MÍST

* K dispozici na přání. ** V délce XL.
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NEPOSTRADATELNÝ
SPOLEČNÍK PRO VÁŠ
VOLNÝ ČAS

VÍCEÚČELOVÝ, PRAKTICKÝ A PROSTORNÝ
Nový Citroën Berlingo je dokonalým vozem pro sportovně
založené rodiny, cyklisty, turisty a jednoduše pro všechny,
kdo mají rádi výlety do přírody. Praktické střešní tyče*
navíc zdůrazňují jeho moderní a dynamickou siluetu.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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ODSTRANIT
NEPŘÍJEMNÉ VJEMY

USNADNIT
ŽIVOT NA PALUBĚ

PRO JEDINEČNÉ KOMPLETNÍ POHODLÍ
CITROËN vytvořil všechny podmínky pro to, aby měl každý
z cestujících ve vozidle nejvyšší možné pohodlí. Pod označením
CITROËN ADVANCED COMFORT® přináší nová inovativní řešení
a inteligentní technologie, které si kladou za cíl zajistit celkovou
fyzickou i psychickou pohodu posádky.
Zvážena byla všechna očekávání uživatelů, byl potvrzen správný
směr, odvaha a pokrok značky CITROËN z hlediska komfortu
poskytovaného automobilem. Zaměřuje se na čtyři základní oblasti:
dotykový a akustický komfort, praktické uspořádání interiéru ve
všech situacích, pohodové, mysl uklidňující prostředí a uživatelsky
vstřícné technologie s intuitivním ovládáním.

ULEVIT

OD PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE

POUŽÍVAT
INTUITIVNĚ
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JEŠTĚ POHODLNĚJŠÍ
INTERIÉR

STVOŘEN PRO POHODLÍ

Nový Citroën Berlingo nabízí svým cestujícím výjimečné
pohodlí a dokonalou pohodu. Předsunuté čelní sklo spolu
s přehlednou ergonomickou palubní deskou zajišťují větší
prostor a prosvětlení interiéru. Měkké a hřejivé materiály,
inspirované světem nábytku a cestování, přispívají k posílení
pohody na palubě. Nový Citroën Berlingo zaručuje rovněž
výjimečný akustický komfort.

Moderní interiér nového vozu Citroën Berlingo působí vyrovnaným
a praktickým dojmem.
Na straně spolujezdce nabízí schránka Top Box v horní části
palubní desky velký uzavřený a chlazený odkládací prostor. Další
velkorysý odkládací prostor v horní středové konzole* (15 l) je
vybaven větracími otvory pro lepší klimatizaci zadní části vozu.
Ve voze naleznete velké množství dalších důmyslných schránek
a přihrádek, kam je možné uložit například chytrý telefon, pohárky
s nápoji či drobné osobní věci. Nový Citroën Berlingo je nově
vybaven předními i zadními okny s elektrickým ovládáním**.

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

* K dispozici na přání. ** Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

21

POSUVNÉ
BOČNÍ DVEŘE

A OTEVÍRACÍ ZADNÍ OKNO

Nový Citroën Berlingo je díky svým dvěma
dostatečně širokým posuvným bočním
dveřím s elektricky ovládanými okny
dokonale přístupný a velmi praktický vůz.
Pro usnadnění přístupu do zavazadlového
prostoru je víko zavazadlového prostoru
vybaveno otevíratelným oknem*.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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3

PLNOHODNOTNÁ
ZADNÍ SEDADLA
STEJNÉ VELIKOSTI

Tři samostatná zadní sedadla* stejné velikosti
poskytují v obou délkách karoserie cestujícím
ve druhé řadě pohodlí a velkorysý prostor
v úrovni kolen, ať se jedná o 5místné či 7místné*
provedení. Sedadla jsou vybavena úchyty Isofix
i-Size. Každé zadní sedadlo lze sklápět zvlášť
pomocí ovladačů Magic flat®*, které jsou přístupné
ze zavazadlového prostoru.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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MODUTOP ®*

92 L ÚLOŽNÉHO PROSTORU
A POZORUHODNÁ SVĚTELNOST
Symbol velkoprostorových vozů, multifunkční
přepravní systém Modutop® nové generace, přebírá
to nejlepší od předchozích generací, přičemž nabízí
ještě více prostoru a světla. Systém Modutop®
představuje unikátní střešní úložný prostor přístupný
ze zadních sedadel nebo ze zavazadlového prostoru
a nově zahrnuje i průsvitný oblouk s přepážkami,
osvícený po celé délce tlumeným vnitřním
osvětlením, díky němuž můžeme vidět odložené věci.
Velké panoramatické střešní okno poskytuje v kabině
ještě více světla a může být v případě potřeby
zacloněno elektricky ovládanou sluneční clonou.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

27

M

XL

775 LITRES SOUS
TABLETTE EN 5 PLACES

1050 LITRES SOUS
TABLETTE EN 5 PLACES

PLOCHÁ PODLAHA
PRO OPTIMÁLNÍ VARIABILITU

Uspořádejte zavazadlový prostor podle svých potřeb
pomocí zadních sedadel, které je možné jednotlivě
nebo všechna najednou velmi snadno sklopit do
podlahy*, čímž vznikne dokonale rovná plocha.
Sklopíme-li sedadlo spolujezdce, nový Citroën Berlingo
nabídne v délce karoserie XL až 4 000 l objemu
zavazadlového prostoru a více než 3 m délky pro
dlouhé předměty. V zavazadlovém prostoru se nachází
praktický dvoupolohový kryt zavazadel* s mezipolohou,
která ho umožňuje rozdělit. Kryt unese až 25 kg
nákladu, je snadno přístupný přes otevírací zadní
okno* a v případě potřeby se snadno uloží za sedadla
druhé řady.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

29

DVĚ DÉLKY
V 7MÍSTNÉM PROVEDENÍ

PRO SPOLEČNÉ CESTOVÁNÍ

Nový Citroën Berlingo je nově vyráběn ve dvou délkách karosérie,
v klasické velikost M a prodloužené XL. Obě varianty plně uspokojí
každodenní potřeby a pohodlně přepraví až 7 cestujících*. Sedadla ve
třetí řadě jsou demontovatelná a ve verzi XL jsou navíc posuvná.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

OBJEM
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

AŽ

322 L
V DÉLCE XL
SE 7 OSOBAMI
NA PALUBĚ
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KONCENTRACE
TECHNOLOGIÍ
PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST
A KONEKTIVITU

Nový Citroën Berlingo nezaostává za konkurencí a je vybaven
celou řadou moderních technologií, které pomáhají v každodenním
provozu. Jedná se o 19 asistenčních systémů řízení*, které zaručují
vysokou úroveň bezpečnosti, a dále o 4* novinky využívající
mobilní připojení jako je bezdrátové nabíjení telefonu či navigace
3D s hlasovým ovládáním. Pro ještě větší pohodlí na cestách je
nový Citroën Berlingo vybaven zařízením Citroën Connect Box
s paketem SOS a Asistence.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

32 INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE
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PŘÍKLADNÉ
JÍZDNÍ VLASTNOSTI
GRIP CONTROL
S FUNKCÍ HILL ASSIST
A ŘÍZENÍM STABILITY PŘÍVĚSU

Nový Citroën Berlingo poskytuje vynikající jízdní
vlastnosti mimo jiné díky systému Grip Control
(řízení prokluzu)* s asistencí pro jízdu ve svahu.
Tento systém umožňuje zvládat tažnou sílu
a rychlost vozu za jakýchkoliv podmínek a na
všech typech povrchů, dokonce i v prudkém
svahu.
Doplňkovou funkcí k ESP je systém kontroly
stability přívěsu, který sleduje oscilační
pohyby přívěsu, působí na brzdy, aby přívěs
stabilizoval, a v případě potřeby snižuje výkon
motoru, aby vůz zpomalil.
* K dispozici na přání.
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GRIP CONTROL
S FUNKCÍ HILL ASSIST
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HEAD-UP DISPLAY
S BAREVNÝM
ZOBRAZENÍM
Informace potřebné k řízení jako je rychlost,
nastavení tempomatu a omezovače rychlosti,
jsou trvale barevně promítány na výsuvný
panel* v zorném poli řidiče, aby nebylo
nutné spouštět zrak z vozovky.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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DOTYKOVÝ DISPLEJ 8"
A FUNKCE MIRROR SCREEN

Nechte se hýčkat nejmodernějšími vymoženostmi
z oblasti konektivity. Aplikace svého chytrého
telefonu kompatibilní s Apple CarPlayTM,
MirrorLink® nebo Android Auto můžete díky
funkci Mirror Screen* zobrazovat a ovládat
přímo na dotykovém 8" displeji* vozu. Přes tento
displej se ovládají všechny funkce vozu, asistenční
systémy řízení, klimatizace i autorádio.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
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3D NAVIGACE
A BEZDRÁTOVÉ
NABÍJENÍ TELEFONU
Nejnovější navigační systém 3D s hlasovým ovládáním*, Citroën
Connect Nav. Zbavte se překážejících kabelů díky novince umožňující
indukční nabíjení** široké škály chytrých telefonů nebo přístrojů
kompatibilních se systémem Standard Qi, pomocí nabíjecí podložky
umístěné ve středové konzoli.
* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.
** K dispozici na přání.
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BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ TELEFONU
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19 ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ
PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ BEZPEČÍ

BAREVNÝ
HEAD-UP DISPLAY*
Díky tomuto zařízení může
řidič neustále sledovat dění na
vozovce, zatímco vidí ve svém
zorném poli na průhledné
lamele základní informace
související s jízdou (aktuální
a doporučená rychlost, údaje
o regulátoru/omezovači
rychlosti, pokyny navigace
a výstrahu na riziko kolize).
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PARK ASSIST**
Aktivní systém, který
usnadňuje podélné parkování
i parkování do řady. Systém
pomáhá řidiči najít parkovací
místo vyhovující rozměrům
vozu a po jeho nalezení
provede zcela bezpečně
automatické zaparkování.
Zbývá jen zařadit zpátečku,
akcelerovat a brzdit.

VAROVÁNÍ PŘED
RIZIKEM OSPALOSTI
(COFFEE BREAK
ALERT)

VAROVÁNÍ PŘED
SNÍŽENÍM
POZORNOSTI
ŘIDIČE**

Systém po 2 hodinách
nepřetržitého řízení při
rychlosti převyšující 65 km/h
vyzve řidiče, že je čas udělat si
přestávku.

Systém sleduje chování řidiče
pomocí multifunkční kamery
umístěné v horní části čelního
skla a zjišťuje případné
odchylky od dráhy vozu od
vodorovného značení na silnici.
Tato funkce je zvláště vhodná
na dálnicích při rychlostech
nad 65 km/h.

AKTIVNÍ SYSTÉM
SLEDOVÁNÍ
MRTVÉHO ÚHLU**
Tento systém, který je velmi
užitečný na rychlostních
silnicích a dálnicích,
upozorňuje řidiče pomocí
kontrolky ve vnějších zpětných
zrcátkách na přítomnost jiného
auta v mrtvém úhlu.

AKTIVNÍ SYSTÉM
VAROVÁNÍ PŘED
NEÚMYSLNÝM
OPUŠTĚNÍM
JÍZDNÍHO PRUHU
Systém rozpoznávající pomocí
kamery vodorovné značení na
silnici dokáže zjistit neúmyslné
opuštění jízdního pruhu.
Jakmile systém zjistí riziko
překročení dělicí čáry,
postupně stáčí řízení
v opačném směru, aby vůz
udržel ve správném pruhu.
Úpravě dráhy se zabrání
pevným držením volantu
a zcela se přeruší po zapnutí
směrových světel.

SYSTÉM
ROZPOZNÁVÁNÍ
DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ
S DOPORUČENOU
RYCHLOSTÍ**
Tento systém přináší řidiči
v jakémkoliv okamžiku
informace o rychlostních
limitech, které je třeba
dodržovat. Jakmile je dopravní
značka s omezením rychlosti
detekována kamerou, řidič
může přijmout doporučení
k povolené rychlosti a upravit
tempomat nebo omezovač.

NOUZOVÉ
AUTOMATICKÉ
BRZDĚNÍ ACTIVE
SAFETY BREAK
Systém nouzového
automatického brzdění se
zvukovou a vizuální
výstrahou snižuje riziko
vzniku kolize. Multifunkční
kamera umístěná v horní
části čelního skla detekuje
překážky. Je-li zjištěno riziko
kolize, systém řidiče upozorní
a pokud řidič nereaguje,
systém automaticky vozidlo
zastaví.

VÝSTRAHA
NA RIZIKO KOLIZE
Systém, který varuje řidiče
před možností kolize s před
ním jedoucím vozem,
funguje od rychlosti 30 km/h
díky radaru nacházejícímu se
v přední části vozu.

* Podle zvolené verze
a úrovně výbavy.
** K dispozici na přání.
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19 ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ
PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ BEZPEČÍ

ASISTENT
PRO ROZJEZD
VE SVAHU

ZPĚTNÁ
PARKOVACÍ
KAMERA**

GRIP CONTROL
S FUNKCÍ HILL
ASSIST**

Systém usnadňující rozjezd
do svahu, který zabrání
nežádoucímu posunu vozu po
uvolnění brzdového pedálu.
Funguje při sklonu větším
než 3 %, kdy udržuje vůz
na místě po dobu dvou vteřin.

Systém umožňující zobrazit
na dotykovém displeji pomocí
180° panoramatické kamery
bezprostřední okolí vozu.
Při přiblížení se k překážce
kamera automaticky zoomuje.

Systém Grip Control umožňuje
jízdu za jakýchkoliv podmínek
a upravuje pohyblivost předních
kol podle terénu. Stačí si pomocí
ovládacího kolečka na středové
konzole zvolit jeden z 5 režimů
(Standard, Sníh, Bláto, Písek,
ESP OFF). Se systémem Grip
Control je spojena funkce Hill
Assist Descent, která auto udrží
v nízké rychlosti i na velmi
strmých svazích. Tato technologie
umožňuje zachovat dráhu vozu
a snižuje riziko proklouznutí nebo
rychlého rozjetí při cestě dolů,
a to při jízdě vpřed i při couvání.
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AUTOMATICKÉ
PŘEPÍNÁNÍ
DÁLKOVÝCH
SVĚTEL**
Systém funguje při jízdě ve
tmě a automaticky přepíná
dálková světla na potkávací
a naopak podle okolního
světla a provozu.

PARKOVACÍ ASISTENT**
Systém informuje zvukovým
signálem a pomocí vizuálních
značek zobrazovaných na
dotykovém 8" displeji o blízkosti
překážek na úrovni nárazníků
parkujícího vozu díky ukládání dat
spojených s dráhou vozidla, která
zaznamenají čidla umístěná na
předním a zadním nárazníku.

HANDS-FREE
OVLÁDÁNÍ**
Systém umožňuje zamknout,
odemknout a nastartovat vůz
a ponechat si přitom klíč v kapse.
Vůz řidiče rozpozná, jakmile
přiblíží ruku k některé klice
předních dveří nebo k otevírání
zavazadlového prostoru.

PŘISVÍCENÍ
DO ZATÁČEK*

ELEKTRICKÁ
PARKOVACÍ BRZDA*

Systém funguje podle úhlu
otočení volantu v rychlosti
do 40 km/hod. Přední mlhový
světlomet umožňuje za pomoci
dodatečného světelného
paprsku přisvítit pravotočivou
nebo levotočivou zatáčku
až do úhlu 75°.

Systém umožňuje automatické
zatažení při vypnutí motoru
a automatické uvolnění po
rozjetí vozu (standardní
aktivace) nebo manuální
ovládání páčkou.

ADAPTIVNÍ
TEMPOMAT
S FUNKCÍ STOP**

ŘÍZENÍ
STABILITY
PŘÍVĚSU**

Systém pomocí kamery
detekuje před ním jedoucí
vozidlo a automaticky udržuje
bezpečnou vzdálenost
používáním brzd
a akcelerátoru podle
parametrů dříve
nastavených řidičem.
Funkce STOP, která je
k dispozici výhradně
s převodovkou EAT8,
umožňuje vozidlo zastavit.
(K dispozici koncem
roku 2018.)

V případě vozu s tažným
zařízením** je nový Citroën
Berlingo vybaven stabilizátorem
přívěsu. Tato funkce doplňující
ESP® sleduje oscilační pohyby
přívěsu, působí na brzdy, aby
přívěs stabilizovala, a v případě
potřeby snižuje výkon motoru,
aby vůz zpomalila.

* Podle zvolené verze
a úrovně výbavy.
** K dispozici na přání.
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MOTORY

VÝKONNÁ ŘADA
POSLEDNÍ GENERACE
Nový Citroën Berlingo je nabízen s výkonnými
benzínovými i dieselovými motory šetrnými k životnímu
prostředí a vhodnými do jakékoliv situace, k provozu ve
městě i mimo něj.
S vybranými
motorizacemi je nabízena
nová automatická
převodovka EAT8
pro ještě větší komfort
a požitek z jízdy, která
zajišťuje plynulé řazení
rychlostních stupňů
a optimalizuje spotřebu
a emise CO2.
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HLAVNÍ
SÉRIOVÁ VÝBAVA
PODLE VERZE
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NOVÝ CITROËN BERLINGO LIVE
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2 BAREVNÉ PAKETY

ČERNÁ ONYX (O)

DEEP BLUE (N)
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Výškově a po
délně nasta
vitelný vola
nt

SABLE (N)

Paket Color
White
Paket Bezpeč
nost: Nouzo
vé automatick
před neúmys
é brzdění - Sy
lným opuště
stém varová
ním jízdního
ospalosti - Ro
ní
pruhu - Varo
zpoznávání
vání před riz
do
pr
avního znač
ikem
Kontrolka na
en
í s doporuče
nezapnutí/
nou rychlos
rozepnutí be
tí zpečnostních
Střecha s od
pásů řidiče a
kládacím pr
spolujezdců
ostorem na
d čelním sk
Vnější kliky
lem
dveří v barv
ě karoserie
Světlomety
do mlhy se
statickým př
isvětlováním
Regulátor a
do zatáček
omezovač
rychlosti
Elektrochro
matické vnitř
ní zpětné zr
cátko
Vnější elektri
cky ovládaná
a vyhřívaná
zpětná zrcá
Vnější elektri
tka
cky sklopná
zpětná zrcá
tka
Sedadlo řid
iče s nastavit
elnou bede
rní opěrkou
Přední seda
dlo spolujez
dce sklopné
Audiosystém
se 6 reprod
uktory a pros
torovým rozd
Dvoupoloh
ělením zvuk
ový kryt zava
u
zadlového
prostoru (kr
om
Stolky na op
ě délky XL)
ěradlech př
edních seda
del
Tónovaná sk
la zadních
bočních ok
en a výklopn
Kožený vola
ého okna vík
nt
a kufru

AQUA GREEN (O)

Modutop® (2)
(kromě velik
osti XL)
Palubní počít
ač

brzda
Sada pro do
časnou opra
vu pneumat
ik
Hands-free
sada Blueto
oth* se zásu
vkou USB
Elektrické ov
ládání před
ních oken
Elektrické a
sekvenční ov
ládání před
ních a zadn
Otevíratelné
ích oken
zadní okno
Mirror Scre (1)
en

Elektrická pa
rkovací

ČERVENÁ ARDENT (O)

TWIRL
Automatick
é přední stě
rače
Denní světla
LED

ŠEDÁ ACIER (M)

Kryty kol 16
"

ŠEDÁ PLATINIUM (M)

asistent
Airbagy čeln
í, přední bo
ční a hlavov
é
Zadní sklopn
á lavice 2/
3 – 1/3
Podélné stř
ešní nosiče
černá Brilla
nt
Manuální kli
matizace
Automatick
á dvouzóno
vá klimatiza
ce
Hliníkové di
sky kol 16"
STARLIT
Citroën Con
nect Radio
na dotykovém
displeji 8”
Centrální za
mykání s dá
lkovým ovlá
dáním
Krytky vnějšíc
h zpětných
zrcátek v ba
rvě karosérie
Detekce po
klesu tlaku
v pneumatiká
ch
Posilovač říz
ení

BÍLÁ BANQUISE (O)

Zadní parkov
ací

2 boční po
suvné dveře
3 samostatn
á a sklopná
zadní sedadl
a
ABS, AFU,
ESP, ESC,
ASR
Barevný he
ad-up displa
y
Hill Assist

8 BAREV KAROSERIE
3 PROVEDENÍ INTERIÉRU

BÍLÁ

LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ ŠEDÁ/LAURIER

¿

¿
¿

¿
¿

LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ METROPOLITAN GREY

ORANŽOVÁ

LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ WILD GREEN

* Pouze s kompatibilním typem telefonu.
(1) Kompatibilní se systémem Android Auto, Apple CarPlay™ a MirrorLink®.
(2) Prosklené střešní okno s úložnými prostory a elektrickou sluneční clonou.
(M): metalický lak – (N): perleťový lak – (O): standardní lak.
Výbava a technologie popsané v tomto katalogu se týkají modelu nový Citroën Berlingo.
Provedení vozidel CITROËN prodávaných v EU se v jednotlivých členských zemích může lišit.
Podrobné informace o sériovém nebo doplňkovém vybavení jednotlivých modelů řady
CITROËN naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení“ na stránkách www.citroen.cz.
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NABÍDKA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

město
(l/100 km)

mimo
město
(l/100 km)

smíšený
(l/100 km)

emise
CO2 (g/km)

PureTech 110 S&S MAN6

6,7

5,1

5,7

130

BlueHDi 75 MAN

4,6

3,9

4,2

110

BlueHDi 100 MAN

4,8

4,0

4,3

114

BlueHDi 130 S&S MAN6

4,8

4,1

4,4

115

BlueHDi 130 S&S EAT8

4,6

4,2

4,3

115

Motorizace

STŘEŠNÍ BOX

ZÁKLADNÍ:	
2 ROKY, bez omezení počtu ujetých km. Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2 (SMÍŠENÝ) NEDC* (G/KM)

NOSIČ KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

* Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 odpovídají homologaci NEDC R (EU) č. 715/2007
a R (EU) č. 692/2008 v použitelném znění) umožňují porovnání s dalšími vozidly. Od 1. září 2017
jsou pro některá nová vozidla hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 určovány na základě nových
předpisů (WLTP) a tyto údaje byly přepočítány na NEDC, aby je bylo možno porovnávat. Obraťte se,
prosím, na své prodejní místo, kde vám poskytnou nejnovější informace a ověříte si, zda nedošlo ke
změně hodnot. Tyto hodnoty nezohledňují zejména podmínky používání vozidla, způsob jízdy,
výbavu nebo doplňky na přání a mohou se měnit podle typu pneumatik.

ZÁRUKA

NA LAK:

3 ROKY pro osobní vozy. 2 ROKY pro užitkové vozy.

PROTI PROREZIVĚNÍ:

12 LET pro osobní vozy. 5 LET pro užitkové vozy.

Pro více informací se seznamte s podrobnými podmínkami ve svém prodejním místě CITROËN.

EssentialDrive:	OD 3 DO 5 LET dodatečné záruky, od 40 000 do 150 000 km. Prodloužení základní záruky.
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V celé servisní síti CITROËN vás ihned identifikují.

SMLOUVY

IdealDrive:

OD 2 DO 5 LET dodatečné záruky, od 40 000 km do 200 000 km. Prodloužení základní záruky.
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. V celé servisní síti CITROËN
vás ihned identifikují.

FreeDrive: 	OD 2 DO 5 LET dodatečné záruky, od 40 000 km do 200 000 km. Prodloužení základní záruky.
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Výměna opotřebovaných dílů.
V celé servisní síti CITROËN vás ihned identifikují. Pravidelné servisní prohlídky.

POTAH DO GARÁŽE

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
DEMONTOVATELNÉ BEZ NÁŘADÍ

HLINÍKOVÁ KOLA
A OZDOBNÉ KRYTY KOL

ROZMĚRY

STÁHNĚTE SI NOVOU MOBILNÍ APLIKACI MY CITROËN,
abyste mohli využívat sledování provozu svého automobilu na míru a měli přístup ke všem službám
CITROËN ze svého chytrého telefonu.
názory klientů
citroen-advisor.cz

KRYT KOLA 16"
TWIRL

HODNOŤTE, TVOŘTE A SDÍLEJTE SVŮJ NÁZOR NA SVÉ VOZIDLO
nebo na prodejní místo CITROËN po nákupu nebo po zásahu provedeném ve vašem servisu.
Poznámky a příspěvky jsou zveřejňovány na stránkách Citroën.

HLINÍKOVÉ KOLO 16"
STARLIT BROUŠENÉ

Více
informací
naleznete
na citroen.cz
Financování
a nabídky
služeb

doporučuje

C AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

HLINÍKOVÉ KOLO 17"
SPIN BROUŠENÉ
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Hodnoty uvedeny v mm.

Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v EU. Provedení vozidel CITROËN, prodávaných v EU, se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o vybavení jednotlivých modelů výrobní řady CITROËN naleznete v dokumentu
„Ceník“ na stránkách www.citroen.cz. Informace o modelech a jejich parametrech odpovídají jejich definici v době výtisku tohoto dokumentu; nemohou být považovány za smluvně závazné. CITROËN si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění
charakteristiky představených modelů a služeb, aniž by byl povinen aktualizovat tento dokument. Soubor prvků výbavy popsaných v této brožuře představuje veškerou technologii použitou u modelu nový CITROËN BERLINGO. Tyto prvky mohou být součástí
standardní, nebo doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla. AUTOMOBILES CITROËN potvrzuje, že v souladu s právními předpisy týkajícími se nakládání s vozidly po ukončení jejich životnosti, plní stanovené cíle a že při výrobě produktů, které prodává,
jsou používány recyklovatelné materiály. Zobrazené barevné odstíny karoserie jsou pouze orientační, protože tiskařská technika neumožňuje přesnou reprodukci barev. Přípravě tohoto katalogu byla věnována velká péče, jestliže se však domníváte, že obsahuje
chybný údaj, neváhejte nás na něj upozornit. Pro získání bližších informací nás kontaktujte na Infolince +420 222 352 277 nebo na adrese www.citroen.cz. Pro získání veškerých informací o Službách CITROËN se obraťte na prodejní místa naší sítě v ČR.
CITROËN ASSISTANCE: 800 10 12 10. Bezplatné volání v rámci ČR.
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