NOWY
CITROËN BERLINGO

zaprojektowany przez twórcę Berlingo
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Le Tone ze swoim przebojem
„Joli Dragon” okazał się w latach
90. odkryciem wśród wokalistów
gatunku French Touch. Muzyką
zajmował się przez piętnaście lat,
potem jednak coraz więcej uwagi
poświęcał grafice. Po 2011 roku wystawiał swoje
prace między innymi w Centrum Pompidou.
Le Tone, wielbiciel artystów budujących swoją
sztukę kolorem, sam ma raczej słabość do ilustracji
w czerni i bieli. Opowiada proste historie, szkicując
je pisakiem w swoich notesach.

2014

1934
Citroën rewolucjonizuje świat
motoryzacji za sprawą modelu
Traction Avant. Samochód
ten bierze swoją nazwę od
specyficznego rozwiązania,
które w nim zastosowano –
przedniego napędu.

Citroën C4 Cactus,
wyposażony w innowacyjne panele ochronne
Airbump®.

OBEJRZYJ
FILM,

1919
Odczytaj smartfonem kod QR, aby
poznać wyjątkowe modele tworzące
historię Marki Citroën od 1919
roku aż do dziś.
2

1939

Na rynku pojawia się pierwszy samochód Premiera Citroëna TUB, nowoczesnej
Citroëna, Typ A.
furgonetki z bocznymi drzwiami
przesuwnymi. Jej następca, Typ H,
pojawi się w 1948 roku.

1948
Citroën 2CV, zaprojektowany
jako „samochód, w którym
znajdzie się miejsce dla 4 osób
i 50 kg bagażu, ekonomiczny,
bezpieczny i wygodny”.

1968
Nadchodzi epoka lekkich, zwinnych
samochodów jak Ami 6 i Dyane.
Warto także pamiętać o Citroënie
Méhari, oryginalnym samochodzie do
wszystkiego i na każdą nawierzchnię.

1974
W latach 70. i 80. Marka nadal stawia na
zaawansowane technologie. Wprowadza
na rynek modele CX, BX, AX, a później
XM – luksusowy model z hydroaktywnym
zawieszeniem, łączącym hydraulikę
z inteligencją elektroniki.

2017
Z pięcioma zwycięstwami w Pucharze Świata rajdów terenowych
w kategorii Producentów (1993-1997), z ośmioma w WRC pomiędzy rokiem 2003 a 2012 i z trzema w WTCC (2014-2016),
Citroën może poszczycić się wyjątkowymi osiągnięciami. Gotowa na
wyzwania Marka powraca w 2017 roku do WRC z jednym celem:
znów stać się niedoścignioną.

ZOBACZ
POWRÓT
CITROËNA
DO RAJDÓW
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NOWY CITROËN BERLINGO

NIE WYMYŚLILIŚMY RODZINY, LECZ STWORZYLIŚMY
DLA NIEJ IDEALNY SAMOCHÓD!
CITROËN C1

CITROËN BERLINGO

CITROËN C3

CITROËN C-ELYSÉE

KOMPAKTOWY SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN DLA KAŻDEGO
Zarówno w mieście, jak i poza nim docenisz charakterystyczne cechy
samochodów Citroën: przyjazne wnętrze i komfortowe warunki jazdy.

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI
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GAMA

5

NOWY CITROËN BERLINGO
MOCNE STRONY
DESIGN
Nowy, łagodny styl z opływowymi liniami
i mocną sylwetką.
STRONY 10 - 17

DWIE DŁUGOŚCI

Wersja M i – od teraz – XL z większym
rozstawem osi i dłuższym zwisem tylnym.
Do wyboru, zależnie od potrzeb.
STRONY 14 - 15

DRZWI BOCZNE
PRZESUWNE

Bardzo funkcjonalne, ułatwiające dostęp
do samochodu.
STRONY 22 - 23

SIEDZENIA TYLNE
SKŁADANE

Trzy niezależne tylne fotele identycznej szerokości, które można niezależnie składać.
STRONY 24 - 25 i 28 - 29

Zeskanuj smartfonem kod,
aby obejrzeć filmy prezentujące
Nowego Citroëna Berlingo.

MODUŁOWOŚĆ

Inteligentna konstrukcja zaprojektowana
z myślą o współczesnej rodzinie.
STRONY 28 - 29

ŁĄCZNOŚĆ

Citroën Connect Navi z Info Trafic i funkcja
Mirror Screen. Pozostaniesz w kontakcie.
STRONY 38 - 41

ŁADOWANIE
SMARTFONA BEZ KABLA

Ładowarka indukcyjna smartfona na konsoli centralnej, zamiast kabla.
STRONY 40 - 41

SYSTEMY
WSPOMAGAJĄCE
PROWADZENIE

Technologie zapewniające wysoki poziom
bezpieczeństwa i ułatwiające codzienność.
STRONY 42 - 45

MODUTOP ®

Pomysłowe schowki o pojemności 92
litrów i panoramiczny, przeszklony dach
doświetlający wnętrze.
STRONY 26 - 27
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MOCNE STRONY

WYDAJNE
SILNIKI

Bogata gama silników
najnowszej generacji.
STRONY 46 - 47
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SPIS TREŚCI
STR. 10 – DESIGN
STR. 18 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®
STR. 32 – TECHNOLOGIE
STR. 48 – WYPOSAŻENIE
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SPIS TREŚCI
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DESIGN

WYRAZISTY CHARAKTER
Wysunięta przednia szyba, wysoko umieszczona maska silnika, charakterystyczny
szeroki pas przedni, panele Airbump®
i akcenty kolorystyczne, również wokół
świateł przeciwmgłowych…
Mocna sylwetka i opływowe linie Nowego
Citroëna Berlingo to prawdziwy powiew
świeżości. Nowoczesny, śmiały design
harmonizuje z zaawansowaniem technologicznym i komfortowym, funkcjonalnym
charakterem samochodu.
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NOWY
CITROËN
BERLINGO

LICZNE MOŻLIWOŚCI
PERSONALIZACJI

Nowy Citroën Berlingo zaprasza do podróży, przyciągając
wzrok spokojną tonacją pakietu Look Color White, z białymi
wstawkami wokół świateł przeciwmgłowych i na bocznych
panelach ochronnych. Białe akcenty doskonale harmonizują
z bogatą paletą kolorów nadwozia, między innymi z nowym,
niespotykanym odcieniem Aqua Green.

12 DESIGN

Nowy Citroën Berlingo wyróżnia się kolorystyką
w Pakiecie Look XTR. W pakiecie tym przewidziano
obudowę lusterek bocznych Noir Onyx, listwy ochronne
w kolorze nadwozia na zderzaku z przodu i z tyłu,
a także tonację kolorystyczną wnętrza Wild Green,
z pomarańczowymi paskami na tapicerce.
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M

DO 7 OSÓB

2 WERSJE

1

RÓŻNEJ DŁUGOŚCI

Zarówno w wersji M,
jak i XL samochód może
pomieścić do 7 osób.

XL

4,4 M

Kompaktowe, harmonijne nadwozie Nowego
Citroëna Berlingo zaprojektowano w dwóch
długościach, z pięcioma lub siedmioma miejscami siedzącymi. W obu wersjach pomyślano
o dogodnych rozwiązaniach, mając na uwadze
optymalny komfort jazdy pasażerów.

4,75 M

M
5 MIEJSC
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Odpowiedni rozstaw osi i dłuższy tylny zwis
sprawiają, że wersja XL jest dłuższa o 35 cm
w porównaniu z wersją M. W zależności od
potrzeb, fotele z trzeciego rzędu można przesunąć
lub wyjąć, co pozwala swobodnie wybierać między
komfortem pasażerów a większym bagażnikiem.

XL
7 MIEJSC

5 MIEJSC

7 MIEJSC
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NIEZASTĄPIONY
PARTNER
W KAŻDEJ SYTUACJI

FUNKCJONALNY I PRZESTRONNY
Nowy Citroën Berlingo to doskonały wybór dla wszystkich
wielbicieli aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,
pasjonatów jazdy na rowerze czy pieszych wędrówek.
Zwieńczona relingami dachowymi sylwetka doskonale
podkreśla nowoczesny, dynamiczny charakter samochodu.

16 DESIGN

17

FILTROWANIE

NAPŁYWAJĄCYCH INFORMACJI

UŁATWIENIA

DLA PODRÓŻUJĄCYCH

NADZWYCZAJNY KOMFORT
Marka Citroën opracowała spójny program, kompleksowo traktujący
kwestię komfortu każdego z pasażerów.
Pod nazwą CITROËN ADVANCED COMFORT® kryje się zestaw
nowoczesnych rozwiązań wspartych inteligentnymi technologiami.
Wprowadzenie programu ma zapewnić pasażerom komfortowy stan
ciała i ducha. Wzięto pod uwagę rozmaite oczekiwania użytkowników,
co dobitnie potwierdza stałą uwagę, kreatywność i innowacyjne podejście
Marki Citroën do kwestii komfortu jazdy. Priorytety, na których oparta jest
owa inżynieria dobrego samopoczucia w podróży, to: płynna jazda
i komfort akustyczny, łatwa i funkcjonalna obsługa samochodu, spokój
ducha wynikający z przyjaznej atmosfery wnętrza, a także użyteczne,
intuicyjne technologie.

PRZYJAZNA
ATMOSFERA

PŁYNNOŚĆ
JAZDY
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GOŚCINNE
WNĘTRZE

ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O WYGODZIE
Nowy Citroën Berlingo to pomysłowa konstrukcja stworzona
z myślą o komforcie wszystkich pasażerów i podróży
w przyjemnej atmosferze. Wysunięta przednia szyba i stylowa,
oszczędna w formie deska rozdzielcza zapewniają więcej przestrzeni i lepsze doświetlenie wnętrza. Miękkie i miłe w dotyku
materiały, zainspirowane światem mebli i podróży, poprawiają
samopoczucie. Pomyślano także o rozwiązaniach poprawiających
komfort akustyczny.

W zmodernizowanym wnętrzu Citroëna Berlingo pasażerowie
mogą przetestować przyjazne i funkcjonalne rozwiązania. Po stronie
pasażera, w górnej części deski rozdzielczej znajduje się obszerny,
zamykany i klimatyzowany schowek Top Box. Duży schowek w konsoli środkowej (15 litrów) wyposażono w wentylatory, poprawiające
działanie klimatyzacji w tylnej części samochodu. Przewidziano także
pomysłowe schowki na smartfona i osobiste drobiazgi,
a także uchwyty na kubki. Nowy Citroën Berlingo jest wyposażony
w elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu.
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DRZWI
BOCZNE
PRZESUWNE

I UCHYLNA TYLNA SZYBA

22 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Praktyczny Nowy Citroën Berlingo jest
wyjątkowo łatwy w użytkowaniu, dzięki
drzwiom bocznym przesuwnym. Szerokość
drzwi została zoptymalizowana, aby ułatwić
dostęp do wnętrza samochodu. Tylną szybę
można uchylić, co maksymalnie upraszcza
dostęp do części bagażowej samochodu.
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3

NIEZALEŻNE
FOTELE

IDENTYCZNEJ SZEROKOŚCI
Z tyłu każdy może cieszyć się podobnym komfortem
jazdy, dzięki trzem niezależnym fotelom identycznej szerokości. W obu wersjach długości, zarówno
pięcio, jak i siedmioosobowej, pasażerowie siedzący
z tyłu mają dużo miejsca na wysokości kolan. Każdy
z trzech tylnych foteli można indywidualnie złożyć
równo z podłogą. Wszystkie są wyposażone w system
mocowania Isofix i-size.
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MODUTOP ®

POMYSŁOWE SCHOWKI
I PRZESTRZEŃ PEŁNA ŚWIATŁA
Wielofunkcyjny dach, charakterystyczny dla kombivana, w Nowym Citroënie Berlingo zachował
wszystkie zalety poprzednich generacji tego modelu,
zapewniając jeszcze lepsze doświetlenie wnętrza.
Schowek podsufitowy, będący częścią systemu
Modutop®, dostępny jest dla pasażerów siedzących
z tyłu i od strony bagażnika. Przezroczystą, podwieszoną na całej długości półkę, rozjaśnia nastrojowe
oświetlenie, pozwalające łatwiej znaleźć odłożone
tam przedmioty. Elementem systemu Modutop®
doświetlającym wnętrze jest także duże okno
dachowe, ze sterowaną elektrycznie roletą
przeciwsłoneczną.
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M

XL

775 LITRES SOUS
TABLETTE EN 5 PLACES

1050 LITRES SOUS
TABLETTE EN 5 PLACES

PŁASKA PODŁOGA
OPTYMALNA KONFIGURACJA

Aby dopasować wnętrze Nowego Citroëna Berlingo do
aktualnych potrzeb, tylne fotele można złożyć osobno
lub razem, uzyskując płaską podłogę. W długości XL,
przy złożonym fotelu pasażera z przodu, uzyskuje się
w ten sposób 4000 litrów pojemności ładunkowej
i ponad 3 metry długości użytkowej. Tylną półkę
osłaniającą bagażnik montuje się na jednym z dwóch
poziomów. Pierwszy z nich to klasyczna, wysoka pozycja,
drugi – niższy – umożliwia dogodny podział przestrzeni
bagażowej. Półka znosi obciążenie do 25 kg i jest łatwo
dostępna dzięki uchylnej szybie w pokrywie bagażnika.
Zdemontowaną półkę ustawia się pionowo za tylnym
rzędem foteli.
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DWIE DŁUGOŚCI
MIESZCZĄCE DO 7 OSÓB

NA WSPÓLNE PODRÓŻE

Nowego Citroëna Berlingo zaprojektowano w dwóch wersjach: M i XL.
Obie są doskonale dostosowane do codziennych potrzeb. Każdą może
wygodnie podróżować do 7 osób. Siedzenia w trzecim rzędzie daje się
z łatwością złożyć lub zdemontować. Dłuższa wersja XL ma dodatkowo
regulację wzdłużną położenia foteli w trzecim rzędzie.

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA

DO

322 l
W WERSJI XL
Z 7 PASAŻERAMI
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INTELIGENTNE
TECHNOLOGIE

WIĘKSZA ŁĄCZNOŚĆ ZE ŚWIATEM
I BEZPIECZEŃSTWO
Idąc z duchem czasu, Nowego Citroëna Berlingo wyposażono
w wiele systemów wspomagających prowadzenie i systemy
łączności, wśród których jest indukcyjna ładowarka do
smartfona i nawigacja 3D online z funkcją rozpoznawania
głosu. Oferta usług Citroën Connect Box, Połączenie
Alarmowe z Lokalizacją i Połączenie Assistance z Lokalizacją,
zapewnia większe bezpieczeństwo w podróży.
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JAZDA
POD KONTROLĄ

GRIP CONTROL Z HILL ASSIST
DESCENT I KONTROLĄ
STABILNOŚCI PRZYCZEPY

W Nowym Citroënie Berlingo zastosowano
rozwiązania pozwalające kierowcy zoptymalizować trakcję samochodu. Służy do tego między
innymi technologia Grip Control z funkcją Hill
Assist Descent. Zapewnia ona kontrolę nad
prędkością i poprawia właściwości trakcyjne,
bez względu na stan nawierzchni
i stopień nachylenia drogi. Kontrola stabilizacji
toru jazdy przyczepy, będąca dodatkową funkcją systemu stabilizacji toru jazdy ESP, wykrywa
ruchy wahadłowe przyczepy w samochodzie
z fabrycznym hakiem. Działa też na hamulce
w celu ustabilizowania toru jazdy przyczepy.

34 TECHNOLOGIE

GRIP CONTROL
Z HILL ASSIST DESCENT
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KOLOROWY
EKRAN
HEAD-UP DISPLAY
Użyteczne informacje wyświetlane są w kolorze na składanej płytce, w polu widzenia
kierowcy. Pozwala mu to skoncentrować się
na prowadzeniu.
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EKRAN DOTYKOWY 8”
I FUNKCJA MIRROR SCREEN

Wśród nowoczesnych technologii Nowego
Citroëna Berlingo znajduje się 8” ekran dotykowy. Umożliwia on powiększanie obrazu ruchem
palców, podobnie jak w smartfonie. Pozwala
zarządzać funkcjami samochodu – daje dostęp
do systemów wspomagających prowadzenie,
klimatyzacji i radia. Funkcja Mirror Screen
(dostępna z technologiami Apple CarPlay™,
MirrorLink® i Android Auto), umożliwia
bezpieczne korzystanie na ekranie dotykowym
samochodu z aplikacji i innych kompatybilnych
plików zainstalowanych w smartfonie.
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CITROËN CONNECT NAVI
I INDUKCYJNA ŁADOWARKA
DO SMARTFONA
Citroën Connect Navi, system nawigacji 3D najnowszej generacji,
dostarcza w czasie rzeczywistym informacji o ruchu drogowym,
lokalizacji i cenach na stacjach paliw, a także o dostępnych miejscach parkingowych. Indukcyjna ładowarka wykorzystująca pole
elektromagnetyczne pozwala naładować telefon, bez konieczności
podłączania go za pomocą kabla.
ŁADOWANIE SMARTFONA BEZ KABLA

40 TECHNOLOGIE
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19 SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
I WSPOMAGAJĄCYCH PROWADZENIE

HEAD-UP
DISPLAY
Rozwiązanie to pozwala
kierowcy skupić się na drodze.
W polu jego widzenia, na
przeziernym ekranie ukazują
się podstawowe informacje
niezbędne do prowadzenia
samochodu (aktualna i zalecana prędkość, wartość zadana
regulatora prędkości/
ogranicznika prędkości,
instrukcje nawigacyjne i ostrzeżenie o ryzyku kolizji).

42 TECHNOLOGIE

PARK ASSIST
To aktywna pomoc przy
parkowaniu równoległym
i prostopadłym. Na polecenie
kierowcy system znajduje
wolne miejsce, a następnie
parkuje samochód w sposób
automatyczny. Wystarczy tylko
wrzucić wsteczny bieg,
a następnie przyspieszać
i hamować w odpowiednich
momentach.

COFFEE
BREAK ALERT
System ten zaleca kierowcy
przerwę w podróży
po 2 godzinach nieprzerwanej
jazdy z prędkością ponad
65 km/h.

SYSTEM
KONTROLI UWAGI
KIEROWCY

SYSTEM
KONTROLI
MARTWEGO POLA

System ten wykrywa
zmęczenie kierowcy poprzez
analizę odchylenia toru jazdy
w stosunku do linii na jezdni.
Ostrzeżenie wyjątkowo
przydatne na drogach
szybkiego ruchu, przy
prędkości powyżej 65 km/h.

System kontroli martwego
pola ostrzega kierowcę o pojawieniu się innego samochodu
w martwym polu widzenia za
pomocą pomarańczowych
piktogramów wbudowanych
w lusterka boczne. Podnosi
bezpieczeństwo jazdy na
drogach szybkiego ruchu
i na autostradach.

ALARM
NIEZAMIERZONEGO
PRZEKROCZENIA
LINII
System ten współpracuje
z kamerą, rozpoznającą linie
ciągłe i przerywane. Po zarejestrowaniu niezamierzonej
zmiany toru jazdy układ kierowniczy przechodzi stopniowo
do manewru korygującego tak,
by utrzymać samochód na
pierwotnym torze jazdy.
Korekta zostaje przerwana
natychmiast po włączeniu
kierunkowskazu.

ROZSZERZONY
SYSTEM
MONITOROWANIA
OGRANICZEŃ
PRĘDKOŚCI
System ten rozpoznaje znaki
ograniczenia prędkości za
pośrednictwem kamery
i przekazuje te informacje
kierowcy. Właściwa prędkość
może zostać zapisana jako
zadana dla regulatora /
ogranicznika prędkości.

OSTRZEŻENIE
O KOLIZJI

ACTIVE
SAFETY BRAKE

Funkcja ostrzegająca o niebezpieczeństwie kolizji
pozwala na uprzedzenie
kierowcy o ryzyku kolizji jego
samochodu z pojazdem
poprzedzającym go na
drodze. Działa za pośrednictwem czujników, przy
prędkości powyżej 30 km/h.

Układ hamowania w sytuacjach
awaryjnych, który pozwala
uniknąć kolizji. Funkcjonuje
przy prędkości od 5 km/h
w przypadku ryzyka kolizji
z obiektem nieruchomym lub
poruszającym się pojazdem,
także w przypadku ryzyka
kolizji z pieszymi. W razie
wykrycia ryzyka kolizji system
informuje o tym kierowcę.
W przypadku braku reakcji
ze strony kierowcy system
powoduje automatyczne
wyhamowanie samochodu.
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WSPOMAGANIE
RUSZANIA
NA WZNIESIENIU

KAMERA COFANIA
Z FUNKCJĄ
TOP REAR VISION

GRIP CONTROL
Z HILL ASSIST
DESCENT

AUTOMATYCZNE
PRZEŁĄCZANIE
ŚWIATEŁ

System zapobiega
niezamierzonemu cofnięciu się
samochodu na pochyłej
drodze po zwolnieniu pedału
hamulca. Uruchamia się
automatycznie na drogach
o nachyleniu przekraczającym
3% i utrzymuje samochód
w miejscu przez około dwie
sekundy. Jest to wystarczający
czas, aby kierowca mógł
przełożyć nogę z pedału
hamulca na pedał gazu.

Kamera cofania aktywuje się
automatycznie przy włączeniu
wstecznego biegu. Zapewnia
panoramiczny widok w polu
180° strefy znajdującej się
bezpośrednio za samochodem, przekazując obraz na
ekran dotykowy samochodu.
Na obrazie widoczne są kolorowe linie naprowadzające.
Z chwilą wykrycia przeszkody
funkcja zoom automatycznie
pokazuje zbliżenie danej strefy.

System antypoślizgowy, poprawiający trzymanie się drogi i regulujący obroty przednich kół
w zależności od nawierzchni.
Za pomocą specjalnego
pokrętła można wybrać jeden
z pięciu trybów jazdy: Standard,
Śnieg, Piasek, Błoto i ESP OFF.
Współpracująca funkcja Hill
Assist Descent pomaga utrzymać niewielką prędkość jazdy
nawet na drodze o dużym
nachyleniu.

System automatycznego
przełączania świateł zapewnia
automatyczną zmianę świateł
z drogowych na mijania (i odwrotnie) w zależności od natężenia ruchu drogowego,
gdy zostaną wykryte pojazdy
nadjeżdżające z przeciwka.

WSPOMAGANIE
PARKOWANIA
CZUJNIKI Z PRZODU,
Z TYŁU I Z BOKU
System informuje kierowcę
o bliskości przeszkody poprzez
sygnał dźwiękowy i dzięki
wizualizacji strefy manewru,
wyświetlanej na 8” ekranie
dotykowym.

BEZKLUCZYKOWY
DOSTĘP
I URUCHAMIANIE
System zdalnego dostępu
i uruchamiania pozwala na
zdalne otwarcie lub zamknięcie
oraz uruchomienie samochodu.

STATYCZNE
DOŚWIETLANIE
ZAKRĘTÓW

ELEKTRYCZNY
HAMULEC
POSTOJOWY

AKTYWNY REGULATOR
PRĘDKOŚCI
Z FUNKCJĄ STOP

STABILIZACJA
TORU JAZDY
PRZYCZEPY

Reflektory emitują dodatkową
wiązkę światła na skrzyżowaniach lub łukach drogi, co
poprawia widoczność i pozwala
uniknąć przeszkód.

Elektryczny hamulec postojowy
ma dwojakie zastosowanie.
Automatycznie włącza
hamulce po wyłączeniu silnika
oraz zwalnia je, kiedy
samochód rusza z miejsca.
Hamulec ten można także
włączyć i wyłączyć manualnie.

Aktywny regulator prędkości
wykrywa obecność pojazdu
jadącego z przodu dzięki
umieszczonej z przodu kamerze i automatycznie utrzymuje
uprzednio określoną przez
kierowcę bezpieczną odległość, odpowiednio sterując hamowaniem bądź przyspieszaniem. Funkcja Stop, współpracująca wyłącznie ze skrzynią
biegów EAT8, pozwala wyhamować samochód aż do jego
całkowitego zatrzymania
(funkcja dostępna pod koniec
2018 r.).

Kontrola stabilizacji toru jazdy
przyczepy – dodatkowa funkcja
systemu stabilizacji toru jazdy
ESP – wykrywa ruchy wahadłowe przyczepy w samochodach z fabrycznym hakiem
i działa na hamulce pojazdu
w celu ustabilizowania toru
jazdy przyczepy.
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SILNIKI

NOWOCZESNE
I WYDAJNE
Nowy Citroën Berlingo oferowany jest z bogatą gamą
wydajnych silników o doskonałych osiągach. Są to jednostki
benzynowe i Diesla, sprawdzające się zarówno podczas jazdy
po mieście, jak i poza nim.
Niektóre silniki Nowego
Citroëna Berlingo współpracują
z 8-przełożeniową automatyczną
skrzynią biegów EAT8.
Zapewnia ona płynną zmianę
biegów, pozwala także zredukować
emisję dwutlenku węgla i obniżyć
poziom zużycia paliwa.
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PODSTAWOWE
WYPOSAŻENIE
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ROUGE ARDENT

NOWY CITROËN BERLINGO LIVE
¿

NOWY CITROËN BERLINGO FEEL
¿

NOWY CITROËN BERLINGO SHINE
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

SABLE (M)

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿

¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿

zamykane w
desce rozd
zielczej po
Półka przykr
stronie pasa
ywająca prze
żera
strzeń baga
żo
wą
(ty
lko dla dług
Roleta przy
oś
krywająca pr
ci M)
zestrzeń ba
gażową (tylko
Pakiet Safe
dla długości
ty:
XL)
aktywny syste
m
system rozp monitorowania pasa
ruch
oz
system auto nawania znaków ograni u,
matyczneg
o hamowan czeń prędkości,
ia Active Sa
fety Brake
Kierownica
regulowana
w dwóch pł
aszczyznac
h
Kierownica
wielofunkcyjn
a (VCI)
Kierownica
skórzana wi
elofunkcyjn
a (VCI)
Zegary anal
ogowe z wy
świetlaczem
matrycowym
Wyświetlacz
3,5”
w polu widz
enia drogi VT
H (Head up
Klimatyzacja
display)
manualna
Klimatyzacja
automatyczn
a dwustrefo
wa
System audi
o RD6
Citroën Con
nect Radio
(RCC A2)
Gniazdo 12
V na desce
rozdzielczej
Fotel kierowc
y z regulacją
na wysokość
, wzdłużnie
Kanapa w dr
i pochylenia
ugim rzędzie
oparcia
składana 2/
3 - 1/3
Trzy indywidu
alne fotele
w drugim rz
ędzie(R2)
Felgi alumin
iowe 16” ST
ARLIT
Tapicerka m
ateriałowa M
ica Green

GRIS PLATINIUM (M)
AQUA GREEN

Dwa schowk
i

GRIS ACIER (M)

White + re
flektory prze
ciwmgłowe
Klamki wewn
ętrzne w R1
chromowan
e
Półka pods
ufitowa, lam
pki podsufi
towe dla R1
, R2 i w ba
Modutop®
gażniku (R3)
(tylko dla dł
ugości M)
Wykładzina
na podłodze
i w bagażniku

BLANC BANQUISE

Pakiet Look
Color

ESP (ABS +
AFU + ESC
+ ASR + H
ill Assist)
Hamulec po
stojowy ręcz
ny
Hamulec po
stojowy elek
tryczny
Czujniki sp
adku ciśnien
ia w ogumie
niu bezpoś
rednie
4 uchwyty do
zabezpiecz
enia bagażu
Sześć podu
szek bezpie
czeństwa
Wspomagan
ie parkowan
ia - czujniki
z tyłu
Drzwi przesu
wne z praw
ej i lewej str
ony
Klapa tylna
z ogrzewan
ą szybą i wy
cieraczką
Centralny za
mek
Zabezpiecz
enie elektry
czne otwarc
ia drzwi prze
Szyby bocz
z dzieci
ne przednie
(R1) sterowa
ne elektrycz
Szyby w drzw
nie, sekwen
cyjne
iach przesu
wnych stero
wane elektry
Otwierana
cz
ni
e
sekwencyjn
szyba w po
e
krywie baga
żnika
Lusterka ze
wnętrzne ste
rowane elek
trycznie, po
Lusterka ze
dgrzewane
wnętrzne sk
ładane elek
trycznie
Lusterko we
wnętrzne el
ektrochrom
atyczne
Reflektory pr
zeciwmgłow
e z funkcją
statycznego
Światła dzie
doświetlani
nne LED
a zakrętów
Automatyc
zny włącznik
reflektorów
(czujnik zm
ierzchu)
System Mag
ic Wash Prem
ium
Pakiet Widoc
zność
Relingi dach
owe podłuż
ne czarne
Pakiet Look
LIVE

KOLORY NADWOZIA
PAKIETY KOLORYSTYCZNE

NOIR ONYX

DEEP BLUE (M)

¿
¿
¿
¿

¿
¿

¿
¿
¿

TONACJE WNĘTRZA

WHITE

TAPICERKA MICA GREEN

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿

¿

¿
¿

TONACJA METROPOLITAN GREY

ORANGE

TONACJA WILD GREEN

(M) : metalizowany
Samochody Citroën, które sprzedawane są w Unii Europejskiej, mogą różnić się wersjami
wyposażenia oferowanego w poszczególnych krajach. Zaprezentowane i opisane
w katalogu elementy wyposażenia występują w zależności od poziomu wyposażenia
lub jako opcja. Szczegółowe informacje uzyskać można w salonach sprzedaży
oraz na www.citroen.pl.
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OFERTA
AKCESORIÓW

ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 NEDC*

BAGAŻNIK KUFROWY

UCHWYT NA ROWERY

OBRĘCZE KÓŁ
I KOŁPAKI
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ANTYPERFORACYJNA :

12 lat dla samochodów osobowych, 5 lat dla samochodów dostawczych.

1.2 PureTech 110 S&S

6,7

5,1

5,7

130

1.2 PureTech 130 EAT8

ND

ND

ND

ND

1.5 BlueHDi 75

4,6

3,9

4,2

110

1.5 BlueHDi 100

4,8

4,0

4,3

113

1.5 BlueHDi 130 S&S

4,8

4,1

4,4

115

ESSENTIALDRIVE :

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8

4,6

4,2

4,3

115

EASYDRIVE :

GWARANCJA

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy skontaktować się z Punktem Sprzedaży Citroëna.

KO N T R A KT

REALDRIVE :
FREEDRIVE :

Citroën Assistance 24 godz./7 dni w tygodniu. Usługi mobilności w przypadku unieruchomienia pojazdu.
Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych włącznie z częściami i robocizną.
Citroën Assistance 24 godz./7 dni w tygodniu. Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas
przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.
Zawiera w sobie zakres umów EssentialDrive + EasyDrive.
Zawiera w sobie zakres umowy RealDrive + pokrycie kosztów wymiany części eksploatacyjnych.

** Dostępny od 06/2019

POBIERZ NOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ MY CITROËN
aby korzystać ze spersonalizowanych usług Citroëna za pomocą smartfona.

WYMIARY

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ SCAN MY CITROËN
aby mieć stały dostęp do instrukcji użytkownika samochodu. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości
skanujesz wybrany element samochodu i przechodzisz bezpośrednio do jego opisu.

citroen.pl

OBRĘCZ ALUMINIOWA 17”
SPIN DIAMENTOWANA

3 lata dla samochodów osobowych, 2 lata dla samochodów dostawczych.

Emisja
CO2 (g/km)

opinie
klientów

KOŁPAK 16”
TWIRL

LAKIER :

Cykl
mieszany
(l/100 km)

* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO 2 są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego NEDC (WE) NR 715/2007, z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu
pojazdów silnikowych i rozporządzeniem (WE) nr 692/2008 (odpowiednio R (WE) nr 715/2007
i R (WE) nr 692/2008), co umożliwia porównywalność z innymi pojazdami. Od 1 września 2017 r.
wartości zużycia paliwa i emisji CO2 dla niektórych nowych pojazdów ustalane są na podstawie
nowego rozporządzenia (WLTP), a uzyskane wartości przeliczane są na NEDC w celu zapewnienia
porównywalności. Warto zwrócić się do autoryzowanego punktu sprzedaży, aby uzyskać więcej
informacji i sprawdzić, czy te wartości nie uległy zmianie. Wartości te nie uwzględniają warunków
użytkowania, stylu jazdy, wyposażenia lub opcji i mogą się różnić w zależności od typu opon.
Więcej informacji na temat zużycia paliwa i emisji CO2 można znaleźć w ADEME – Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004
Angers Cedex 01) lub na stronie internetowej http://www.carlabelling.ademe.fr/

HAK HOLOWNICZY DEMONTOWANY BEZ NARZĘDZI

2 lata na usterki mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, hydrauliczne, Citroën Assistance.

Cykl
pozamiejski
(l/100 km)

ND - Dane niedostępne

POKROWIEC

UMOWNA :

Cykl
miejski
(l/100 km)

Silniki
(Euro 6.2)

WYRAŻAJ SWOJĄ OPINIĘ O SAMOCHODZIE LUB PUNKCIE SPRZEDAŻY
i dziel się nią po zakupie lub wizycie w serwisie. Opinie i oceny są publikowane na stronie Citroëna.

OBRĘCZ ALUMINIOWA 16”
STARLIT DIAMENTOWANA

wartości w milimetrach

– AUTOMOBILES CITROËN – Spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 159 000 000 euro, z siedzibą pod adresem: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17, numer wpisu do Rejestru Handlowego: RCS Paris 642 050 199. Niniejszy
dokument dotyczy wyłącznie pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej. Dane na temat modeli i ich parametrów odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie wydania katalogu i nie mogą być traktowane jako postanowienia umowne. Citroën zastrzega
sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów przedstawionych modeli, bez obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu. Samochody Citroën podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Marka
Citroën zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Przedstawione kolory nadwozia, tapicerek i innych elementów samochodu są przybliżone, gdyż techniki druku nie
pozwalają na wierną reprodukcję barw. Jeżeli pomimo starań zapewnionych w czasie przygotowania katalogu stwierdzą Państwo, że zawiera on jakikolwiek błąd prosimy o kontakt. Wszelkie informacje są udzielane przez dział obsługi klienta Citroëna pod numerem telefonu
+ 48 (22) 458 46 85 oraz są dostępne pod adresem internetowym: www.citroen.pl. Informacje na temat serwisu są udzielane przez salony sprzedaży sieci w Polsce. Citroën Assistance: 800 12 07 07 (połączenie bezpłatne na terenie całego kraju, tylko dla telefonów
stacjonarnych) lub + 48 664 12 07 07 (połączenie dla telefonów komórkowych i stacjonarnych, płatne zgodnie z cennikiem operatora).
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