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Bezpečnejší.
Vďaka predným
svetlometom do hmly
s prídavným svetlom
do zákruty.

štýlovejší.
Vďaka novému,
expresívnejšiemu
vybaveniu Black Pack.

MODERNEJŠÍ.
Vďaka novým šípom
a denným LED
svetlám.
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+++
NAJVÄČŠIE
VYLEPŠIENIA
PRINÁŠATE VY
A VAŠA RODINA
+++

Nový Citroën Berlingo Multispace vám uľahčí každú činnosť – ná-
kupy, prepravu nákladu, rodinný výlet alebo dovolenku… Citroën
Berlingo Multispace bude vaším partnerom, ktorý sa vám prispô-
sobí v každej situácii. Nový vzhľad predstavujú nové šípy integro-
vané do prednej masky, prepracovaný tvar spätných zrkadiel či
denné LED svetlá, ktoré podčiarkujú elegantný moderný dizajn.
Vozidlo je nielen sympatické, ale aj praktické a jednoducho ovlá-
dateľné. Prispôsobí sa potrebám zákazníka, disponuje veľkým
počtom úložných priestorov. Jeho špeciálne vybavenie Modutop je
najlepším dôkazom tejto ergonómie.

Vybavenie, opísané v tomto katalógu, zobrazuje kompletnú technológiu, využitú
v modeli Citroën Berlingo Multispace. Katalóg sa týka vozidiel CITROËN, ktoré
sú v ponuke v Európskej únii a ich denícia sa môže líšiť v závislosti od krajiny.
Detailnejšie informácie o sériovomapríplatkovomvybavení nájdete v dokumente
„Cenník a technické charakteristiky”, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky www.ci-
troen.sk.
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viac
technológie.
S vybavením
Connecting Box máte
k dispozícii USB
a zásuvku Jack,
integrovanú
do palubnej dosky.

viac pÔŽitKU.
Dva kvalitné prenosné
DVD prehrávače,
dva páry kvalitných
slúchadiel pre
cestujúcich na
zadných miestach
(v ponuke
príslušenstva).

Za volantom modelu Citroën Berlingo
Multispace oceníte kvalitné spracovanie
palubnej dosky a čalúnenia. Dôraz sa
kladie na pohodlie, čo odráža vybave-
nie celého interiéru. Volant je nasta-
viteľný výškovo i pozdĺžne. Výškovo na-
staviteľné môže byť aj sedadlo vodiča (v
závislosti od úrovne výbavy). Vo verzii
vybavenej automatickou dvojzónovou
klimatizáciou, si vodič a spolujazdec
môžu nezávisle nastaviť požadovaný te-
plotný komfort.
Berlingo Multispace, vybavené manuál-
nou robotizovanou prevodovkou, pri-
náša moderné spracovanie palubnej
dosky bez bežnej radiacej páky, vďaka
čomu pribudol voľný priestor na pred-
ných miestach.
Navigačný systém MyWay ponúka ši-
rokú paletu funkcií od autorádia cez fa-

rebnú navigáciu až po hands-free sadu
Bluetooth. Audiosystém CD RDS MP3
so štyrmi reproduktormi poskytuje ešte
väčší hudobný komfort. V modeli Ber-
lingo Multispace je cesta veľmi príjem-
ná. Aby ste vždy trali do cieľa, navi-
gačný systém MyWay so 7-palcovým fa-
rebným displejom formátu 16:9 obsa-
huje mapy Európy, ktoré sa zobrazujú z
vtáčej perspetívy. Sú uložené na SD kar-
te. Navyše, audiofunkcie CD prehráva-
ča sú kompatibilné s formátmi MP3
WMA.
V ponuke príslušenstva je aj navigačný
systém Garmin s moderným vzhľadom,
ktorý sa môže stať vaším verným spo-
jencom na cestách.
Po pripojení MP3 prehrávača alebo
USB kľúča si môžete prehrať svoju
obľúbenú hudbu, a to vďaka vybaveniu

Connecting Box (hands-free sada Blue-
tooth, USB a prípojka Jack), ktoré je in-
tegrované do stredovej konzoly. Do
ponuky príslušenstva patrí aj drobné za-
riadenie, ktoré sa montuje do úložného
priestoru pred spolujazdcom. Cez USB
rozhranie umožňuje pripojiť váš pre-
nosný hubobný prehrávač (iPod®, kla-
sický MP3 prehrávač alebo dokonca
USB kľúč s MP3 skladbami). Prostred-
níctvom multifunkčného displeja au-
diosystému a jeho reproduktorov si tak
môžete vo vozidle užívať svoje obľú-
bené skladby.

VYDARENÉ SPOJENIE
KOMFORTU
A TECHNOLÓGIE
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Nové možnosti cestovania sa vám ot-
várajú aj vďaka 7-miestnej verzii modelu
Citroën Berlingo Multispace. Model je
priestranný, každý cestujúci si nájde do-
statok miesta. Tretí rad sedadiel je prí-
stupný cez široké bočné posuvné dvere.

Dve nezávislé zadné sedadlá je možné
preklopiť alebo vybrať z vozidla. Sú rov-
nako veľké ako sedadlá v druhom rade,
čo zaručuje optimálny komfort sedenia.
Podlaha batožinového priestoru ukrýva
množstvo dômyselných úložných pries-

torov, napríklad aj miesto na kryt bato-
žinového priestoru.

7-MIESTNA VERZIA
PLNÁ DOBRÝCH NÁPADOV

dÔMyselnejší.
Vďaka optimálne
rozmiestneným
úložným priestorom
pohodlne uložíte
všetko potrebné.

FUnKčnejší.
Citroën Berlingo
Multispace sa vďaka
modulovateľným
sedadlám prispôsobí
každej situáci.
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Vďaka veľkolepému
batožinovému
priestoru, ktorý môže
dosiahnuť až �m�,
odveziete bicykel
priamo vo svojom
vozidle Citroën
Berlingo Multispace.

Medzi dômyselné
úložné priestory
patrí aj vybavenie
Modutop.
Aj najneobyčajnejšie
veci si nájdu
svoje miesto.

A čo tak
snowboardová
doska? Stačí ju
zasunúť do galérie
v interiéri vozidla.
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šiKovnejší.
V priesvitnom
úložnom priestore
pod strechou sa
nič nestratí.
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Citroën Berlingo Multispace predsta-
vuje predovšetkým vynikajúci vzhľad a
modernú, dynamickú líniu. Široké čelné
sklo a veľkorysé bočné presklenie po-
núkajú celej rodine vynikajúci výhľad z
vozidla. Kto hovorí svetlo, myslí pôži-
tok.
Citroën Berlingo Multispace je však aj
veľmi praktický, a to vďaka širokej pa-
lete úložných priestorov. Vybavenie Mo-
dutop bolo inšpirované leteckou dopra-
vou. Každý, aj malý priestor je optima-
lizovaný z hľadiska ergonómie a účelu.

Zadný úložný priestor disponuje obje-
mom až 60 litrov. Cez priesvitný úložný
priestor vstupuje do kabíny svetlo, čo
ešte zväčšuje komfort vozidla. Trojica vý-
duchov ventilácie zabezpečuje, pomo-
cou integrovaného osviežovača vzdu-
chu, tepelný a čuchový komfort po-
sádky. Po celej šírke vozidla sa nacháza
nad čelným sklom odkladacia polička.
Novinkou je odkladacia schránka iba
pre vodiča !
Dômyselný úložný tunel pod strechou
je v ponuke príslušenstva určený pre vo-

zidlo bez vybavenia Modutop. Tunel
umožňuje prepravu dlhých predmetov
aj pri zatvorených dverách batižinového
priestoru.
Stolík s dvomi výliskami na poháre, zá-
suvka pod sedadlom vodiča, úložné
priestory v podlahe – kabína ponúka
množstvo úložných priestorov potreb-
ných na pohodlné cestovanie.

MODUTOP
MODERNÝ ŠTÝL SPOJENÝ
S DÔMYSEĽNOSŤOU

originálnejší.
Stolíky s výliskami
na poháre inšpirované
leteckou dopravou.

dÔMyselnejší.
Úložné priestory
v podlahe, kam
môžete ukryť
menšie predmety.
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prístUpnejší.
Zadné, sklopiteľné
a vyberateľné sedadlá
vytvoria priestor na
prepravu objemného
nákladu.

Multispace je komfortný, príjemný a
dobre presvetlený. Prekvapí vaše zmys-
ly, v kabíne Berlinga sa určite budete
cítiť veľmi pohodlne. Vaše deti si zami-
lujú veľkolepý vnútorný priestor. Čistý
vzduch prúdi do kabíny aj cez posuvné
okná s bezpečnostným ovládaním.
Vďaka komfortným sedadlám pocítite
okamžite pohodlie kabíny. Príjemný po-
cit znásobuje vysoká kvalita vnútorného
spracovania, lakťové opierky na pred-
ných sedadlách (v závislosti od verzie)
alebo stredová odnímateľná konzola
medzi prednými sedadlami. Komfort,
to je aj premyslená modularita, naprí-
klad zadné sklopiteľné sedadlo, delené
v pomere 2/3 – 1/3 alebo až tri ne-

závislé, sklopiteľné a vyberateľné sedad-
lá. Oba varianty vám umožnia vytvoriť
dodatočný priestor na prevážanie dl-
hých či objemných predmetov.
Strešné nosiče sú súčasťou vybavenia
Modutop. V závislosti od prepravova-
ného nákladu môžu byť využité pozdĺž-
ne alebo priečne nosiče. Rozhodnutie
je iba na vás!
V batožinovom priestore modelu Cit-
roën Berlingo Multispace je znížená
výška nakladacej hrany, čo vám zjed-
noduší nakladanie. Vaša batožina tu
bude ukrytá pod pevným plató.
Citroën Berlingo Multispace bol vytvo-
rený tak, aby vám uľahčil život. Každý
ocení množstvo úložných priestorov v

kabíne, ale ešte viac ich dostupnosť. Ak
je vozidlo vybavené systémom Modu-
top, prístup k zadnému odkladaciemu
priestoru je možný aj cez batožinový
priestor, či z druhého radu sedadiel.
Vozidlo sa dá vybaviť aj dvomi bočnými
posuvnými dverami, ktoré zjednodušia
prístup k zadným miestam.
V ponuke príslušenstva je s logotypom
Citroën k dispozícii detská sedačka Kid-
dy Comfort Pro pre deti s hmotnosťou
od 9 do 36 kilogramov. Sedačka zaru-
čuje komfort, ľahkú inštaláciu a optimál-
nu ochranu detí.

NEUVERITEĽNE PRAKTICKÝ
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Citroën k dispozícii detská sedačka Kid-
dy Comfort Pro pre deti s hmotnosťou
od 9 do 36 kilogramov. Sedačka zaru-
čuje komfort, ľahkú inštaláciu a optimál-
nu ochranu detí.

NEUVERITEĽNE PRAKTICKÝ
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viac technológie.
Mikrohybridná
technológia e-HDi,
spojená s 5-stupňovou
manuálnou
prevodovkou
alebo �-stupňovou
manuálnou
robotizovanou
prevodovkou.

CITROËN vždy dbal pri vývoji auto-
mobilov na ochranu životného pros-
tredia, ale zároveň aj na zážitok z jaz-
dy. Značka s týmto cieľom vyvinula
špecické technológie, známe pod
názvom Airdream. Patrí medzi ne aj
mikrohybridná technológia e-HDi s
vysokým energetickým výťažkom,
ktorý umožňuje spojenie dieselového
motora, vybaveného 5-stupňovou
manuálnou alebo plynulou a reak-
tívnou �-stupňovou manuálnou ro-
botizovanou prevodovkou, so systé-
mom Stop & Start s rekuperáciou
energie pri brzdení. Tento systém

zníži spotrebu, a tým aj emisie CO2,
zároveň však zachová pôžitok z jaz-
dy. Ovládače tempomatu s obme-
dzovačom rýchlosti sa nachádzajú
pod volantom a sú vodičovi okamžite
poruke. Tempomat aj s obmedzova-
čom prinášajú komfort na dlhých ces-
tách.
Citroën Berlingo Multispace dispo-
nuje širokou ponukou motorov : dve
benzínové motorizácie s manuálnou
5-stupňovou prevodovkou – VTi 95
BVM a VTi 120 BVM a štvorica die-
selových motorov HDi �5 BVM, HDi
90 BVM, e-HDi 90 Airdream BVM

alebo BMP� a HDi 115 BVM. Všet-
ky dieselové motorizáce sú vybavené
časticovým ltrom (FAP), ktorý pris-
pieva ku zvýšeniu ochrany životného
prostredia.
Citroën Berlingo Multispace je vyba-
vený aj vysokovýkonnou technoló-
giou Grip Control. Ide o inteligentný
protipreklzový systém, ktorého cie-
ľom je zvýšenie priľnavosti kolies v
špecickom teréne. Otočný ovládač
umožní vodičovi vybrať si jeden z pia-
tich režimov: Standard „ESP”, Sneh,
Off Road, Piesok a ESP Off (vysvetle-
nie na strane 22).
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+++
VIAC PÔŽITKU,

MENEJ CO2
+++

MENEJ C02.
Citroën Berlingo
Multispace, produkujúci
iba 125 gramov CO2
na 1 km, je referenciou
v oblasti ochrany
životného prostredia.

BerlVP24p02_SK_2012.qxp:BerlVP24p02_SK_2012  25/04/12  10:03  Page 19



Berlingo VP_SK_24P_02.2012 page 20

viac
Bezpečnosti.
Vďaka prídavnému
svetlu do zákruty
si osvetlite lepšie
ako doteraz
každý„tmavý kút”
zákruty.

Vybrať si model Citroën Berlingo Mul-
tispace znamená predovšetkým výber
komfortu, modularity a vysokej bezpeč-
nosti. Vďaka šiestim airbagom je vaša
rodina v dokonalom bezpečí. Systém
pomoci rozjazdu do kopca (iba v kom-
binácií s ESP) vám automaticky zabrzdí
vozidlo namieste, a to počas doby po-
trebnej na preloženie nohy z brzdového
pedálu na plynový.
ABS, ESP (kontrolujú trajektóriu vozidla
pri prechode zákrutou), brzdový asistent
(AFU) a elektronický rozdeľovač brzd-
ného účinku (REF) sú vybavenia, ktoré
zaručujú modelu Berlingo Multispace

vysokú bezpečnosť v každej situácii.
Zadný senzor cúvania oceníte najmä v
mestskej premávke. Zvukovou a/alebo
vizuálnou signalizáciou vás upozorní na
prekážku za vozidlom. S balíkom Visibi-
lité máte k dispozícii automatické zapí-
nanie svetiel a automatické spustenie
predných stieračov.
Zásadnou inováciou modelu sú hmlové
svetlá s dodatočným svetelným lúčom,
ktorý osvetľuje vnútornú stranu zákruty,
ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou niž-
šou ako 40 km/h.
Detektor podhustenia pneumatík sle-
duje neustále tlak v každom zo štyroch

kolies a automaticky vás upozorní zvu-
kovou a vizuálnou signalizáciou na po-
dhustenie jednej alebo viacerých pneu-
matík.

VAŠA RODINA CESTUJE
ÚPLNE BEZPEČNE
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Ozdobný kryt Féroé 15” Ozd. kryt Airow 15”

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE
PODĽA VERZIE

Látka Gazyban sivá/
Gazy sivá/Sprint sivá Bise

Látka Quad béžová/
Sprint béžová/Omni Crêpe hnedá

Látka Quad modrá/
Sprint čierna/Omni Crêpe modrá

Látka Tectonik čierna/
Omni Reps Mistral/Trygloss modrá

Látka Tectonik čierna/
Omni Reps Mistral/Trygloss béžová

BERLINGO MULTISPACE ATTRACTION :
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách,
vpredu s pyrotechnickým predpínačom a obmedzovačom
ťahu – akustická a vizuálna signalizácia nezapnutého bez-
pečnostného pásu vodiča – osvetlenie interiéru s funkciou
postupného zhasínania, osvetlenie batožinového priestoru
– výškovo nastavit. opierky hlavy na všetkých sedadlách –
ABS+ REF(rozdeľovač brzdného účinku) + AFU (podpora
brzdenia v núdzovej situácii) + automat. spustenie výstraž-
ných svetiel pri prudkom brzdení – airbag vodiča – airbag
spolujazdca s možnosťou deaktivácie – automat. uzamk-
nutie dverí a batožinového priestoru pri rozjazde (automat.
deaktivácia v prípade dopravnej nehody) – bezpečnostné
úchyty ISOFIX na upevnenie detskej sedačky na zadných
bočných sedadlách – centrálne uzamykanie + fajčiarsky kit
– elektricky ovládané predné okná – odkladacie priestory
v palubnej doske a predných dverách – odkladacia polička
nad slnečnými clonami – pevný kryt batožinového priestoru
(skladací, vyberateľný) – výškovo a pozdĺžne nastaviteľný vo-
lant – delené zadné sedadlo, 1/3–2/3 – sedadlo spolu-
jazdca s operadlom sklopným k sedáku – látkové čalúnenie
– tónované sklá – stierač zadného okna – plnohodnotné re-
zervné koleso – čierne vonkajšie spätné zrkadlá – nárazníky
s čiernymi dotykovými lištami a bočnými ochrannými liš-
tami – výklopné zadné dvere – pravé bočné posuvné dvere
– 15” oceľové disky kolies – predpríprava na rádio.

BERLINGO MULTISPACE SEDUCTION :
Táto verzia zahŕňa všetko vybavenie Attraction a k tomu
navyše : Odkladacia polička nad slnečnými clonami – ma-
nuálna klimatizácia – výškovo nastavit. sedadlo vodiča –
lakťové opierky vpredu – Pack PLUS (elektricky ovládané
vonkajšie spätné zrkadlá, diaľkové ovládanie centrálneho
zamykania, impulzné ovládanie okna vodiča a spolujazdca)
– vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie – Pack Look
(nárazníky a bočné ochranné lišty vo farbe karosérie) – LED-
diódy integrované v prednom nárazníku – predné svetlo-
mety do hmly – bočné posuvné dvere vľavo – rádio s pre-
hrávačom CD/MP3 a diaľkovým ovládaním pod volantom,
4 repro + palubný počítač.

BERLINGO MULTISPACE XTR :
Táto verzia zahŕňa všetko vybavenie Seduction a k tomu
navyše : bočné airbagy – volant v koži – nárazníky s dotyk.

design nárazníkov v štýle off-road) – čierny strešný nosič –
Pack TOUS CHEMIN (spodný kryt motora, zvýšená svetlá
výška) – 16“ oceľové disky.

BERLINGO MULTISPACE EXCLUSIVE :
Táto verzia zahŕňa všetko vybavenie Seduction a k tomu
navyše : bočné airbagy – volant v koži –– Pack AUTO (au-
tomat. dvojzónová klimatizácia s nezávislou reguláciou pre
pravú a ľavú stranu + samostatné otváranie okna zadných
výklopných dverí + dymové zadné okno a bočné okná od
2. radu) – 3 samostatné sedadlá v 2. rade s nastavit. sklo-
nom operadla – Pack ENFANTS (slnečné clony na oknách
v 2. rade sedadiel, vnútorné spätné zrkadlo na sledovanie
zadných sedadiel, odnímateľná stredová konzola) – tem-
pomat s obmedzovačom rýchlosti – Pack VISIBILITE (sen-
zor svetla, senzor dažďa, atermické čelné sklo) – Pack
BLACK (predný nárazník vo farbe karosérie s čiernou la-
kovanou lištou, bočné lišty a vonkajšie spätné zrkadlá
s čiernym lakovaním) - predné svetlomety do hmly s prí-
davným svetlom do zákrut – čierny strešný nosič – zadný
parkovací asistent + el. sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s
vyhrievaním – 16” oceľové disky kolies – Pack MODULA-
RITÉ (3 samostatné sedadlá v 2. rade s nastavit. sklonom
operadla, bočné airbagy, sieť na vertikálne oddelenie
batožinového priestoru, zásuvka 12V v batožinovom pries-
tore, letecké stolíky na zadnej strane operadiel vodiča a spo-
lujazdca).

KOLESÁ, FARBY
A ČALÚNENIE

Nocciola (M) Sivá Aluminium (M)

Biela Banquise (N)

Persamos (M)

Červená Ardent (N) Modrá Kyanos (M)

Sivá Fer (M) Modrá Belle Île (M)

Čierna Onyx (N)

(1) V ponuke príslušenstva. (M) : metalická, (N) : nemetalická.
Metalické, perleťové farby a čierna Onyx sú za príplatok.

Disk z ľahkej zliatiny
Jet 15”(1)

Disk z ľahkej zliatiny
Jordan 17”(1)

Disk z ľahkej zliatiny
Twenty First 15”(1)

Ozd. kryt Rangiroa 16” Disk z ľahkej zliatiny
Tikehau 16”
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Citroën Berlingo Multispace vám ponúka systémy aktívnej a pasívnej bezpečnosti, ktoré vás sprevádzajú na všetkých ces-
tách…

aBs : Systém proti zablokovaniu kolies pomáha pri brzdení a v prípade potreby upravuje tlak v brzdnom systéme.
Cieľom je zamedziť blokovaniu kolies a umožniť vodičovi stálu kontrolu nad vozidlom.

aFU : Brzdový asistent zvyšuje brzdný tlak krátkodobo pri prudkom stlačení brzdového pedálu, čím skracuje brzdnú
dráhu. Pri aktivácii brzdového asistenta sa automaticky zapnú výstražné svetlá.

predné svetlomety do hmly s prídavnou funkciou osvetlenia zákrut : tieto svetlá sú technologickou novinkou
v oblasti bezpečnosti. Pozostávajú z dodatočného svetelného lúča, ktorý sa automaticky zapína pri prechode zákrut
alebo križovatiek, aby osvetlil tmavé miesta. Funkcia je aktívna len pri rýchlosti do 40 km/h.

esp : alebo Electronic Stability Program je inteligentný elektronický systém, ktorý v medziach zákona fyziky kontroluje
želanú trajektóriu vozidla a v prípade zistenia šmyku upravuje smer vozidla pribrzdením a/alebo zrýchlením.

grip control : je systém, zabezpečujúci zvýšenú motoriku vozidla, a to vďaka multifunkčnému ovládaču (umožňuje
vybrať z piatich režimov) a vylepšenému protipreklzovému systému, ktorý vylepšuje motoriku predných kolies v závis-
losti od terénu a možnej priľnavosti.
Grip Control optimalizuje v režime Sneh, vo fáze stúpania, preklzávanie kolies s cieľom zabezpečiť čo najlepšie zrýchle-
nie. 
V režime Piesok znižuje riziko zahrabania kolies tým, že umožňuje iba krátke simultánne preklzávanie predných kolies. 
Systém v bežnom hlinitom teréne umožní výrazné preklzávanie kolesa s menšou priľnavosťou. Cieľom je odstrániť blato
z kolesa, aby znovu získalo priľnavosť. Systém presúva paralelne až 100 % krútiaceho momentu na zaťažené koleso,
ak je to potrebné pre pohyb vozidla. Vo fáze stúpania systém optimalizuje preklzávanie kolies s cieľom zabezpečiť čo
najefektívnejší rozbeh vozidla.
Systém je v režime Standard nastavený na krátke a xné preklzávanie kolies, postavené na kompromise medzi všeobecne
zaznamenanými typmi vozovky.

tempomat : Umožňuje udržať stabilnú rýchlosť, ktorú si zvolil vodič, a to bez stláčania plynového pedálu. Automa-
ticky sa deaktivuje stlačením brzdového alebo spojkového pedálu, či manuálne na ovládači tejto funkcie.

reF : elektronický rozdeľovač brzdného účinku využíva snímače systému ABS a optimalizuje využitie brzdného účinku
zadných kolies, a to nezávisle.

TECHNOLóGIA
V SLUžBÁCH VAŠEJ BEZPEČNOSTI

OCHRANA
žIVOTNÉHO PROSTREDIA

SPOTREBA A EMISIE CO2 (normy CEE 1999-100)*

Motory Emisie CO2 
(g/km)

V meste 
(l/100 km)

Mimo mesta 
(l/100 km)

Kombinovaná 
(l/100 km)

VTi 95 BVM  9,6 5,7 7,1 164

VTi 120 BVM  9,6 6,0 7,3 169

HDi 75 BVM  6,1 4,6 5,2 135

HDi 90 BVM
 5-miestny 6,1 4,6 5,2 135

 7-miestny 6,4 5,0 5,5 144 

e-HDi 90 Airdream BVM
 5-miestny 5,5 4,6 4,9 129

 7-miestny 5,9 4,9 5,3 138

e-HDi 90 Airdream BMP6  5,1 4,5 4,8 125

HDi 115 BVM
 5-miestny 6,1 4,9 5,3 139

 7-miestny 6,3 5,1 5,5 144
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*Všetky informácie ohľadom motorizácií sa môžu meniť, preto si aktuálne informácie preverte na internetovej stránke www.citroen.sk, kde sú priebežne
aktualizované.
Spotreby paliva uvádzané v tomto dokumente sú podľa homologovaných údajov európskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na každého výrobcu vozidiel
predávaných v Európe. Tieto údaje boli dosiahnuté v presne stanovených podmienkach (teplota, zaťaženie, charakteristika jazdnej dráhy atď.) a pri
veľmi pokojnej jazde. Reálna spotreba sa môže líšiť od homologovanej, keďže atmosferické podmienky, zaťaženie vozidla, jazdný štýl vodiča, tlak 
v pneumatikách, využívanie klimatizácie a/alebo kúrenia ako aj prípadný úložný priestor na streche (aj keďprázdny) sú odlišné od podmienok pri ho-
mologizácii. Všetky rady pre ekologickú jazdu nájdete na stránke www.citroen.sk.

Označenie CITROËN Airdream spája to najlepšie z technológii vyvíjaných pod značkou CITROËN ako mikrohybridná
technológia e-HDi, technológia full hybrid Hybrid4 a technológia Full Electric. aby boli takéto vozidlá ľahšie identiko-
vateľné, dostali obchodný názov a logo Airdream.

citroën Berlingo Multispace, s motorom e-hdi 90 airdream BMp6, dosahuje veľmi nízke emisie co2 na
úrovni 125 g/km vďaka :
- systému Stop & Start poslednej generácie ; 
- systému rekuperácie energie pri brzdení ; 
- optimalizovanému ovládaniu posilňovača riadenia so zníženým energetickým výdajom ; 
- novým pneumatikám MICHELIN ENERGYTM Saver, s nízkym valivým odporom, ktorý zaručuje nižšiu spotrebu ; 
- optimalizovanému radeniu manuálnej robotizovanej prevodovky ; 
- aerodynamickému balíku : ochrana podvozku, deektor pod predným nárazníkom, uzávierka vstupu vzduchu.
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Citroën Berlingo Multispace vám ponúka systémy aktívnej a pasívnej bezpečnosti, ktoré vás sprevádzajú na všetkých ces-
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aBs : Systém proti zablokovaniu kolies pomáha pri brzdení a v prípade potreby upravuje tlak v brzdnom systéme.
Cieľom je zamedziť blokovaniu kolies a umožniť vodičovi stálu kontrolu nad vozidlom.

aFU : Brzdový asistent zvyšuje brzdný tlak krátkodobo pri prudkom stlačení brzdového pedálu, čím skracuje brzdnú
dráhu. Pri aktivácii brzdového asistenta sa automaticky zapnú výstražné svetlá.

predné svetlomety do hmly s prídavnou funkciou osvetlenia zákrut : tieto svetlá sú technologickou novinkou
v oblasti bezpečnosti. Pozostávajú z dodatočného svetelného lúča, ktorý sa automaticky zapína pri prechode zákrut
alebo križovatiek, aby osvetlil tmavé miesta. Funkcia je aktívna len pri rýchlosti do 40 km/h.

esp : alebo Electronic Stability Program je inteligentný elektronický systém, ktorý v medziach zákona fyziky kontroluje
želanú trajektóriu vozidla a v prípade zistenia šmyku upravuje smer vozidla pribrzdením a/alebo zrýchlením.

grip control : je systém, zabezpečujúci zvýšenú motoriku vozidla, a to vďaka multifunkčnému ovládaču (umožňuje
vybrať z piatich režimov) a vylepšenému protipreklzovému systému, ktorý vylepšuje motoriku predných kolies v závis-
losti od terénu a možnej priľnavosti.
Grip Control optimalizuje v režime Sneh, vo fáze stúpania, preklzávanie kolies s cieľom zabezpečiť čo najlepšie zrýchle-
nie. 
V režime Piesok znižuje riziko zahrabania kolies tým, že umožňuje iba krátke simultánne preklzávanie predných kolies. 
Systém v bežnom hlinitom teréne umožní výrazné preklzávanie kolesa s menšou priľnavosťou. Cieľom je odstrániť blato
z kolesa, aby znovu získalo priľnavosť. Systém presúva paralelne až 100 % krútiaceho momentu na zaťažené koleso,
ak je to potrebné pre pohyb vozidla. Vo fáze stúpania systém optimalizuje preklzávanie kolies s cieľom zabezpečiť čo
najefektívnejší rozbeh vozidla.
Systém je v režime Standard nastavený na krátke a xné preklzávanie kolies, postavené na kompromise medzi všeobecne
zaznamenanými typmi vozovky.

tempomat : Umožňuje udržať stabilnú rýchlosť, ktorú si zvolil vodič, a to bez stláčania plynového pedálu. Automa-
ticky sa deaktivuje stlačením brzdového alebo spojkového pedálu, či manuálne na ovládači tejto funkcie.

reF : elektronický rozdeľovač brzdného účinku využíva snímače systému ABS a optimalizuje využitie brzdného účinku
zadných kolies, a to nezávisle.

TECHNOLóGIA
V SLUžBÁCH VAŠEJ BEZPEČNOSTI

OCHRANA
žIVOTNÉHO PROSTREDIA

SPOTREBA A EMISIE CO2 (normy CEE 1999-100)*

Motory Emisie CO2 
(g/km)

V meste 
(l/100 km)

Mimo mesta 
(l/100 km)

Kombinovaná 
(l/100 km)

VTi 95 BVM  9,6 5,7 7,1 164

VTi 120 BVM  9,6 6,0 7,3 169

HDi 75 BVM  6,1 4,6 5,2 135

HDi 90 BVM
 5-miestny 6,1 4,6 5,2 135

 7-miestny 6,4 5,0 5,5 144 

e-HDi 90 Airdream BVM
 5-miestny 5,5 4,6 4,9 129

 7-miestny 5,9 4,9 5,3 138

e-HDi 90 Airdream BMP6  5,1 4,5 4,8 125

HDi 115 BVM
 5-miestny 6,1 4,9 5,3 139

 7-miestny 6,3 5,1 5,5 144
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*Všetky informácie ohľadom motorizácií sa môžu meniť, preto si aktuálne informácie preverte na internetovej stránke www.citroen.sk, kde sú priebežne
aktualizované.
Spotreby paliva uvádzané v tomto dokumente sú podľa homologovaných údajov európskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na každého výrobcu vozidiel
predávaných v Európe. Tieto údaje boli dosiahnuté v presne stanovených podmienkach (teplota, zaťaženie, charakteristika jazdnej dráhy atď.) a pri
veľmi pokojnej jazde. Reálna spotreba sa môže líšiť od homologovanej, keďže atmosferické podmienky, zaťaženie vozidla, jazdný štýl vodiča, tlak 
v pneumatikách, využívanie klimatizácie a/alebo kúrenia ako aj prípadný úložný priestor na streche (aj keďprázdny) sú odlišné od podmienok pri ho-
mologizácii. Všetky rady pre ekologickú jazdu nájdete na stránke www.citroen.sk.

Označenie CITROËN Airdream spája to najlepšie z technológii vyvíjaných pod značkou CITROËN ako mikrohybridná
technológia e-HDi, technológia full hybrid Hybrid4 a technológia Full Electric. aby boli takéto vozidlá ľahšie identiko-
vateľné, dostali obchodný názov a logo Airdream.

citroën Berlingo Multispace, s motorom e-hdi 90 airdream BMp6, dosahuje veľmi nízke emisie co2 na
úrovni 125 g/km vďaka :
- systému Stop & Start poslednej generácie ; 
- systému rekuperácie energie pri brzdení ; 
- optimalizovanému ovládaniu posilňovača riadenia so zníženým energetickým výdajom ; 
- novým pneumatikám MICHELIN ENERGYTM Saver, s nízkym valivým odporom, ktorý zaručuje nižšiu spotrebu ; 
- optimalizovanému radeniu manuálnej robotizovanej prevodovky ; 
- aerodynamickému balíku : ochrana podvozku, deektor pod predným nárazníkom, uzávierka vstupu vzduchu.
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ROZMERY

*So strešnými nosičmi a bez nich.
**So spätnými zrkadlami a bez nich.
***Maximálna svetlá výška pri použití 15” pneumatík.

1505 2728925 727

*Avec et sans barres de toit

4380

1801/1862*(XTR)

1118

640

582***
592 (XTR)

1810/2112**

1554

**Sans et avec rétroviseurs
***Seuil maxi avec pneumatiques 15”

1100

1505 2728925 727

*Avec et sans barres de toit

4380

1801/1862*(XTR)

1118

640

582***
592 (XTR)

1810/2112**

1554

**Sans et avec rétroviseurs
***Seuil maxi avec pneumatiques 15”

1100

1505 2728925 727

*Avec et sans barres de toit

4380

1801/1862*(XTR)

1118

640

582***
592 (XTR)

1810/2112**

1554

**Sans et avec rétroviseurs
***Seuil maxi avec pneumatiques 15”

1100

CITROËN : SLUžBY PRE ZÁKAZNíKA

• záKladná zMlUvná zárUKa: 2 roKy
Zahŕňa opravy a výmenu chybných súčiastok. 
Asistenčná služba Citroën Assistance 24 hodín,
7 dní v týždni.

• zárUKa proti prehrdzaveniU
12 rokov na osobné vozidlá. 
5 rokov na úžitkové vozidlá. 

• zárUKa na laK
3 roky na osobné vozidlá.
2 roky na úžitkové vozidlá. 

• citroËn chrono service 
Rýchla výmena oleja, pneumatík, bŕzd, výfuku,
pruženia a doplnkov bez vopred dohodnutého
stretnutia.

dodatočnÉ slUŽBy

• citroËn essentialdrive 
Záruku na svoje vozidlo si môžete predĺžiť až na 5 rokov. Môžete
si vybrať medzi zmluvou, ktorou si predĺžite záruku o 1, 2 alebo 3
roky alebo s limitom od 50 do 140 tisíc km.
PREDĹŽENÍM ZÁRUKY TAKTO ZÍSKATE :
- ochranu pred neočakávanými výdajmi na opravy, pretože počas
tohto obdobia budete môcť využívať rovnaké výhody, ako v čase,
keď bolo vaše vozidlo v základnej zmluvnej záruke
- záruku, že vaše vozidlo opravia odborníci značky Citroën a pri
oprave použijú výhradne originálne náhradné diely Citroën
- pri poruche bezplatný odťah k autorizovanému servisu Citroën
- vyššiu hodnotu vozidla pri jeho ďalšom predaji pretože vaša
Zmluva o záruke plus prejde automaticky na nového majiteľa
- istotu na cestách do zahraničia.

• citroËn Freedrive 
Zabezpečte si kompletnú starostlivosť o svoje vozidlo. Od 24 do 60
mesiacov s limitom od 30 do 150 tisíc km.
V sieti autorizovaných servisov Citroën budete mať zabezpečené:

- pravidelné prehliadky
- výmenu opotrebovaných dielov
- rozšírenú záruku na vozidlo
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke
- prvú technickú kontrolu.

• citroËn idealdrive 
Zabezpečte si predĺženie záruky a pravidelné prehliadky. Od 24 do
60 mesiacov alebo s limitom od 30 do 120 tisíc km.
Získate:
- predĺženie záruky
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí.

CITROËN SLOVAKIA, s. r. o. : Prievozská 4/c, 821 09 Bra-
tislava, Slovensko, telefón: (+421) 2 53 48 39 00, fax : (+421)
2 53 48 39 80, www.citroen.sk. Tento dokument sa týka iba
vozidiel predávaných v EÚ a ich denícia sa môže v každej z
členských krajín EÚ líšiť. Informácie o modeloch a ich charakte-ris-

tiky zodpovedajú denícii platnej v období tlače tohoto doku-
mentu. Sú uvádzané iba orientačne a nemôžu byť považované za
záväzné. CITROËN si vyhradzuje právo meniť bez predchádza-
júceho upozornenia charakteristiky predstavených modelov, a to
bez toho, aby musel aktualizovať tento dokument. Na presné vy-

bavenie vozidla a sortimentu sa informujte u svojho predajcu, 
v cenníku alebo na www.citroen.sk. Zobrazené farebné odtiene ka-
rosérie sú iba orientačné, pretože tlačiarenska technika ne-
umožňuje presnú reprodukciu farieb. 

CITROËN odporúča

CITROËN odporúča

PEFC/10-31-1420
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