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Vybavenie opísané v tomto katalógu zobrazuje celú technológiu, využitú v modeli Citroën Berlingo Furgon. Katalóg popisuje vozidlá CITROËN, s ktorými značka obchoduje v Európskej únií a ich denícia sa môže líšiť v závislosti od krajiny.
Detailne informácie o sériovom a príplatkovom vybavení nájdete v časti „Cenníky a dokumentácia“ na www.citroen.sk.

• NOVÁTORSKÝ, MODERNÝ DIZAJN PODČIARKNUTÝ NOVÝM DVOJITÝM ŠÍPOM ZAINTEGROVANÝM DO PREDNEJ ČASTI VOZIDLA
V LÍNIÍ S PREDNÝMI SVETLOMETMI.

• VÝNIMOČNÝ VNÚTORNÝ PRIESTOR A OPTIMALIZOVANÝ NÁKLADNÝ PRIESTOR.
• ROBUSTNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ PRI KAŽDEJ PRÍLEŽITOSTI, ZDÔRAZNENÉ OBLÝMI NÁRAZNÍKMI A VYPUKLÝMI BLATNÍKMI.
• VYNIKAJÚCI KOMFORT A JAZDNÉ VLASTNOSTI VĎAKA DLHÉMU RÁZVORU NÁPRAV.

ELEGANCIA VKAŽDEJ SITUÁCII



AŽ

PASAŽIEROV

6

• ERGONOMICKÉ MIESTO VODIČA S INTUITÍVNYM UMIESTNENÍM OVLÁDAČOV NA PALUBNEJ DOSKE.
• KOMFORTNÉ PREDNÉ MIESTA S 3 PLNOHODNOTNÝMI SEDADLAMI, Z TOHO 2 MODULÁRNYMI
S MOŽNOSŤOU TRANSFORMÁCIE NA OZAJSTNÚ «MOBILNÚ KANCELÁRIU» (EXTENSO).

• VEĽKÉ MNOŽSTVO ÚLOŽNÝCH PRIESTOROV A TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA PRE OPTIMÁLNE VYBAVENIE.
• VÝNIMOČNÝ AKUSTICKÝ KOMFORT.

ISTOTA
POHODLNEJ
PRÁCE



VAŠA PRODUKTIVITA SA ZVÝŠI
VĎAKA MODERnEJ TECHnOLÓGII
Keď sa posadíte za volant modelu Cit-
roën Berlingo, okamžite pocítite vysokú
kvalitu spracovania palubnej dosky a ča-
lúnenia. V prvom rade je však toto vo-
zidlo skutočným pracovným miestom,
kde sa spája ergonómia a komfort. Ovlá-
dače a úložné priestory, umiestnené oko-
lo výškovo a pozdĺžne nastaviteľného vo-
lantu, sú ľahko prístupné, čo určite oce-
níte. Manuálna robotizovaná prevodovka
(nie je v ponuke v SR) v modeli Citroën
Berlingo zasa prináša moderné spraco-
vanie palubnej dosky : absencia klasickej
radiacej páky umožnila vytvoriť doda-
točný priestor na predných miestach.
Pre väčší komfort je sedadlo vodiča výško-
vého nastaviteľné. Komfortne usadený,
teraz si môžete začať vychutnávať vysokú
technologickú úroveň vášho vozidla Cit-

roën Berlingo Furgon. Navigačný systém
MyWay (nie je v ponuke v SR) vám po-
núka nasledovné funkcie: spojenie audio
systému CDMP3 s farebnou navigáciou
so zobrazením mapy z vtáčej perspektívy
a európsku mapu uloženú na SD karte.
Farebný 7-palcový displej formátu 16:9
umožní perfektné zobrazenie tejto mapy
a audio funkcii CD prehrávača kompati-
bilného s formátmi MP3 a WMA. Vďa-
ka prípojke Connecting Box, ktorá obsa-
huje funkciu hands free Bluetooth, USB
a Jack zásuvku, si môžete pripojiť vaše
mobilné hudobné zariadenia alebo USB
kľúč.
Okrem klasického tempomatu ponúka
Citroën Berlingo Furgon (pre svoje ver-
zie HDi) systém predprogramovaného
obmedzovača rýchlosti s možnosťou

predvolenia štyroch rýchlostí podľa za-

v servisnej sieti značky CITROËN.
Pre vačší komfort je v ponuke aj manuál-
na klimatizácia.
V ponuke Príslušenstva sa nachádza na-

úchytom integrovaným do palubnej dos-
ky. Tento systém prináša najvyspelejšie
technológie súčasnosti ako asistencia
prechodu do jazdných pruhov, zobrazo-
vanie smerových tabúľ a zobrazovanie
dôležitých monumentov a budov v 3D
(3D City View). Hands free sada Blue-
tooth zaručuje reálny komfort využitia
vášho mobilného telefónu vo vozidle.



Až

OTVORENIE DVERÍ

180°

Až

UŽITOČNÁ ŠÍRKA

1,50m

Až

UŽITOČNÁ DĹŽKA

3,25*m

Až

UŽITOČnÁ VÝŠKA

1,25m

* V Citroen Berlingo Furgon L2. V Citroen Berlingo Furgon L1 : až 3m užitočnej dĺžky.

• INTELIGENTNÉ RIEŠENIA NAKLADANIA : ÚLOŽNÝ PRIESTOR POD STRECHOU,
DREVENÝ OBKLAD INTERIÉRU, ŽIRAFÓN…

• JEDNY ALEBO DVOJE BOČNÝCH POSUVNÝCH DVERÍ.
• ZADNÉ DVERE ROZDELENÉ V POMERE 60/40 S POISTKOU UZAMKNUTIA
OTVORENÝCH ĽAVÝCH DVERÍ PRI PREVOZE DLHÝCH PREDMETOV.

VÝNIMOČNÁ JEDNODUCHOSŤ
NAKLADANIA



Profesionál nejazdí nikdy naprázdno. A na
prevoz materiálu potrebuje priestor…
Nech sa páči, Citroën Berlingo ho má na
rozdávanie. Každý priestor v interiéri bol
optimalizovaný s cieľom ponúknuť čo naj-
viac miesta a úložných priestorov a umož-
niť vám tak prevoz všetkého potrebného.
Budete prekvapený širokou paletou dô-
myselných úložných priestorov amožností
nakladania.
Predná polička nad palubnou doskou je
bez problémov prístupná a tiahne sa po
celej šírke vozidla. V nej si môžete uložiť
všetky potrebné dokumenty formátu A4.
Iná možnosť : odnímateľný stredový úlož-
ný priestor nachádzajúci sa medzi pred-

nými sedadlami má objem 16 litrov. Zá-
suvka sa nachádza pod sedadlom spolu-
jazdca a umoží vám ukryť veci, ktoré po-
trebujete mať stále poruke. Medzi ďalšie
dômyselné úložné priestory patrí 7,5 li-
trový priestor pod stredným sedadlom (v
prípade vybavenia kabínou Extenso).
Citroën Berlingo vám taktiež ponúka od-
kladací priestor v palubnej doske pred spo-
lujazdcom s kapacitou 4,1 litra. Veľmi uži-
točný úložný priestor pre malé predmety,
ktoré chcete mať taktiež stále poruke.

PROFESIONÁL
V OBLASTI ÚLOŽNÝCH
PRIESTOROV

Na zefektívnenie vašej práce je Citroën
Berlingo Furgon prispôsobený tak, aby
zjednodušil váš života. Vďaka nízkej na-
kladacej hrane a bočným posuvným dve-
rám (jedny alebo dvoje bočných posuv-
ných dverí – za príplatok) vám žiadny ná-
klad nezkomplikuje prácu.
Zadné dvojkrídlové dvere delené v pomere
60/40, v plechovej alebo presklenej ver-
zii, tiež napomáhajú zvýšiť efektivitu nakla-
dania. Navyše, dvere majú praktický sys-
tém umožňujúci ich otvorenie až do 180°
uhla. Veľmi praktické napríklad pri zacú-
vaní vozidla tesne ku nakladacej rampe.
Citroën Berlingo ponúka veľké množstvo
praktických riešení pre zvýšenie komfortu

vašej práce. Kabína Extenso, s 3 plno-
hodnotnými a homologovanými sedad-
lami: strednémultifunkčné sedadlo a boč-
né sedadlo spolujazdca patria k význam-
ným inováciám vmodeli Citroën Berlingo.
Navyše, realitou sa stáva spojenie klasic-
kého nákladného vozidla s ozajstnoumul-
tifunkčnou kabínou, ktorá sa jednoducho
zmení na mobilnú kanceláriu. Sedák boč-
ného sedadla spolujazdca sa dá preklopiť
ako sedadlo v kine.
Pod strechou sa môže taktiež ukrývať
úložný priestor vďaka dlhej poličke. Je to
dômyselné vybavenie pre prípad prevozu
dlhých predmetov. V prípade nutnosti pre-
viezť veľmi dlhý náklad v interiéri vozidla, je

možné, vďaka poistke uzamknutia otvo-
rených ľavých dverí, jazdiť aj pri zatvorení
iba jedného krídla zadných dverí (v závis-
losti od zákona o cestnej premávke v danej
krajine).

TISÍC A JEDEN SPÔSOB
NAKLADANIA



Až

UŽITOČnÝ OBJEM

4,10**m�

Až

UŽITOČnEJ DĹŽKY

2,05**m

Až

EUROPALETY

2

Až

UŽIT. HMOTnOSTI

850***kg

* Na Citroën Berlingo Furgon L1 e-HDi 90 Airdream BMP6 (nie je v ponuke v SR).
** V Citroën Berlingo Furgon L2. V Citroën Berlingo L1 : užitočný objem až do 3,7m3 a 1,8m užitočná dĺžka.
*** Len s výbavou za príplatok „Zvýšená užitočná hmotnosť“.

• NÁKLADNÝ OBJEM JE REFERENCIOU V SEGMENTE.
• ŠIROKÁ MODULARITA NAKLADANIA.
• OPTIMÁLNA BEZPEČNOSŤ VĎAKA PONUKE RÔZNYCH PREPÁŽOK.
• VÝKONNÉ MOTORIZÁCIE SO ZNÍŽENÍM EMISIÍ CO2 NA ÚROVEŇ 123g/km*.

NAKLADANIE
HRAČKOU



CITROËN vždy myslel na ochranu život-
ného prostredia už pri koncepcii modelu
a to bez kompromisov v oblasti jazdného

technológii pod názvomAirdream.Medzi
ne patrí aj mikrohybridná technológia e-
HDi s vysokým energetickým výťažkom v
spojení s dieselovým motorom HDi, sys-
témom Stop & Start poslednej generácie
amanuálnou robotizovanou prevodovkou.
Táto sa ovláda otočným tlačidlom umiest-
neným na palubnej doske. Celok je do-
plnený o systém rekuperácie energie pri
brzdení a vytvára vysokovýkonnú techno-
lógiu pre každodenné využitie, ktorá zni-
žuje spotrebu, a tým aj emisie CO2. Nový

motor e-HDi 90 Airdream BMP6 (nie je v
ponuke v SR), spája nízku spotrebu, výkon
a pružnosť. Systém Stop & Start je veľmi
tichý, bez vibrácii a vhodný pre každo-
denné využitie hlavne však v mestskej pre-
mávke.
S cieľom splniť náročnú emisnú normu
Euro 5, Citroën Berlingo dostal nové ben-
zínové a dieselové motory : benzínový
motor VTi 95 s výkonom98 koní a 3 die-
selové motorizácie. Dieselový sortiment
pozostáva z 2 motorov s manuálnou 5-
stupňovou prevodovkou : HDi 75 a HDi
90 a jednéhomotora e-HDi 90 Airdream
so 6-stupňovou manuálnou robotizova-
nou prevodovkou (nie je v ponuke v SR).

trom pevných častíc FAP, ktorý zabraňuje
vypúšťaniu čierneho dymu z výfukového
potrubia. Častice sú spaľované v systéme

ter prispieva k zvyšovaniu ochrany život-
ného prostredia.
Všetky motorizácie boli vyvinuté tak, aby
skĺbili ekonomiku prevádzky s pôžitkom z
jazdy.

ÚSPORNÉ A DYNAMICKÉMOTORY
Citroën Berlingo sa vám úplne prispôsobí:
je to skutočný profesionál. Jeho silnou
stránkou je užitočná hmotnosť až 850 kg,
ktorá je referenciou v segmente a užitočný
objem až 4,1 m3 (v závislosti od verzie).
Do nákladného priestoru sa pohodlne
zmestia 2 europalety – vynikajúci výsledok.
Na ochranu nákladného priestoru pred
oderom a zašpinením je v ponuke drevená
modulovateľná úprava (v ponuke Príslušen-
stva). Jedná sa o vysokú ochranu interiéru
nákladného priestoru spojenú s protišmy-
kovou alebo hladkou podložkou podlahy.
Navyše, Citroën Berlingo ponúka rôzne
typy prepážok na oddelenie nákladného

priestoru od kabíny. Jedná sa predsa o zá-
kladný prvok bezpečnosti pri jazde s na-
loženým vozidlom… Prepážka s ochran-
nou sieťou od polovice výšky s otvoriteľným
prechodom do kabíny je výrazne praktická.
Prechod vytvoríte preklopením časti och-
rannej siete za sedadlo vodiča, čím vytvo-
ríte dodatočnú užitočnú dĺžku na prevoz
aj veľmi dlhých predmetov, ktoré sa zväčša
ťažko prevážajú. Okrem toho, s prepáž-
kou sa jednoducho manipuluje, vlastne
ako so všetkým vmodeli Citroën Berlingo.
Dobrým príkladom je aj praktické a inte-
grované ťažné zariadenie (v ponuke Prí-
slušenstva), ktoré vám umožní zvýšiť ná-

kladnú kapacitu vášho vozidla Citroën Ber-
lingo (nutné doplniť o elektrický zväzok v
závislosti na ťahanom prívese).

OBJEM SA VŽDY HODÍ
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FARBY A ČALÚNENIE

Látka Gaziban sivá

Sivá Fer (N) Čierna Onyx (N)Sivá Aluminium (M)Červená Ardent (N)Biela Banquise (N)

(M) : metalické farby, (N) : nemetalické farby.
Metalické farby a čierna Onyx sú k dispozícii za príplatok.

Citroën Berlingo L1

Citroën Berlingo L2

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE
PODĽA VERZIE
CITROËN BERLINGO FURGON STANDARD :
Airbag vodiča – ABS s brzdovým asistentom a rozdeľo-
vačom brzdného účinku – Elektronický imobilizér s trans-
pondérom zabudovaným v kľúči – Výškovo nastaviteľné 3-
bodové bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca – Stierače
čelného skla typu Flat blade – Elektrické ovládanie predných
okien – Posilňovač riadenia – Odkladacie priestory na pa-
lubnej doske, v palubnej doske, vo dverách a na centrálnej
konzole – Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant – Pred-
príprava na autorádio (kabeláž + anténa) – Centrálne za-
mykanie – Tónované sklá – Sedadlá – Samostatné sedadlo
spolujazdca – Látkové čalúnenie – Zadné dvojkrídlové ple-
chové dvere asymetrické – Separačná mriežka s otvorom

na prepravu dlhých predmetov – Pravé bočné posuvné
dvere plechové (iba pre L2) – Bočné ochranné lišty.

CITROËN BERLINGO FURGON CONFORT :
Výbava STANDARD a k tomu navyše : Modulovateľná 2-
sedačka spolujazdca Extenso® : operadlo stredného se-
dadla sklopiteľné, pravé sedadlo sklopiteľné do podlahy,
funkcia vyklopenia pravého sedadla na prepravu vysokých
predmetov, priestor pod stredným sedadlom – Pravé bočné
posuvné dvere plechové – PACK PLUS : Elektricky ovlá-
dané predné okná, centrálne zamykanie na diaľkové ovlá-
danie, elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá – Výš-
kovo nastaviteľné sedadlo vodiča.

Citroën Berlingo prináša moderné tech-
nológie, ktoré vám slúžia v oblasti bezpeč-
nosti a komfortu, či už na uľahčenie jazdy
alebo udržanie vozidla na vozovke (sériovo
alebo za príplatok, v závislosti na verzii).
V ponuke je technologický skvost v po-
dobe systému Grip Control (nie je v po-
nuke v SR). Je to inteligentný protiprekl-
zový systém, ktorý zabezpečí prejazd vo-

kach. Otočný ovládač vám umožní zvoliť si
jeden z piatich režimov : štandard (ESP),
Sneh, Off-Road, Piesok a ESP Off. Naprí-
klad v prípade režimu Sneh pri stúpaní vo-
zidla systém Grip Control upravuje preklz
kolies tak, aby bola zabezpečená opti-
málna adhézia. V prípade prejazdu cez
piesok zasa systém zamedzuje zahrabaniu
kolies tým, že umožní ibamalý simultánny
preklz obidvoch kolies. Pri režime off-road
systém preferuje výrazný preklz kolies s
cieľom udržať vozidlo v pohybe a odstrániť
blato z kolies. Paralelne prenáša až do
100 % krútiaceho momentu na koleso s
najlepšou priľnavosťou. Nakoniec, v reži-
me Štandard je prednastavený optimálny

pomer medzi preklzom ako kompromis
medzi rôznymi adhéznymi podmienkami
na ceste.
Medzi ďalšie inovácie patria vylepšené
hmlové svetlá alebo prídavné smerové
svetlo do zákruty. Toto umožní využiť
hmlové svetlo na osvetlenie vnútornej
strany zákruty pri rýchlosti pod 40 km/h.
Určite oceníte čas, ktorý vám ušetrí zadný
parkovací senzor. Senzory vás rýchlo a spo-
ľahlivo upozornia na prípadné prekážky za
vozidlom.
Už nemusíte využívať manuálnu ručnú
brzdu pri rozjazde do kopca. Systém po-
moci rozjazdu v kopci, spolu so systémom
ESP je odteraz aj v ponuke pre model
Citroën Berlingo. Systém udržuje auto-
maticky zabrzdené vozidlo počas doby po-
trebnej na preloženie nohy z brzdového
pedálu na plynový.
Bezpečnosť v kabíne vášho nového vozidla
Citroën Berlingo je doslova všadeprítom-
ná: tempomat, ABS pre zabránenie pre-
klzu kolies, Elektronický rozdeľovač brzd-
ného účinku (REF) pre optimálne rozdele-
nie brzdného tlaku, Brzdový asistent (AFU)

pre zníženie brzdnej dráhy na minimum v
prípade krízovej situácie, ESP pre udržanie
vozidla v želanej trajektórii pri prechode zá-
krutou.
Na váš nový Citroën Berlingo sa môžete
vždy spoľahnúť.

BEZPEČNOSŤ JE PRIORITA

11X26
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ROZMERY CITROËN : SLUŽBA 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 do-
plnkov 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 tisíc do 140 tisíc kilometrov.
PREDĹŽENÍM ZÁKLADNEJ 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 prejde automaticky na nového majiteľa
- istotu na cestách do zahraničia.

• Citroën RealDrive
Zabezpečte si všetky operácie v rámci pravidelných prehliadok. Od
24 do 60 mesiacov alebo s limitom od 30 tisíc do 120 tisíc kilo-
metrov. Získate tak :
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu Citroën Assistance

• Citroën IdealDrive
Zabezpečte si predĺženie záruky a pravidelné prehliadky. Od 24 do
60 mesiacov alebo s limitom od 30 tisíc do 120 tisíc kilometrov.
Získate :
- predĺženie záruky
- pravidelné prehliadky

- asistenčnú službu Citroën Assistance
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí.

• Citroën FreeDrive
Zabezpečte si kompletnú starostlivosť o svoje vozidlo. Od 24 do
60 mesiacov s limitom od 30 tisíc do 150 tisíc kilometrov.
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 odporúča

C

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 charakteristiky zodpovedajú denícii platnej v období tlače tohoto
dokumentu. Sú uvádzané iba orientačne a nemôžu byť považované za
záväzné. CITROËN si vyhradzuje právo meniť bez predchádzajúceho
upozornenia charakteristiky predstavených modelov, a to bez toho,
aby musel aktualizovať tento dokument. Na presné vybavenie vozidla

a sortimentu sa informujte u svojho predajcu, v cenníku alebo na
www.citroen.sk. Zobrazené farebné odtiene karosérie sú iba orientačné,
pretože tlačiarenska technika neumožňuje presnú reprodukciu farieb.

*Užitočná šírka zadných dverí min./max.
** Furgon L1/Furgon L2.
*** V závislosti od verzie a opcie.

2728925 727/975**

4380/4628**

1148

1812/1834***

650

1505

1810

1100
584/609*

2112

1554

3000/
3250** 1800/

2050

1100/1250*
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Na optimálnu ochranu všetkých cestujúcich vám Citroen Berlingo ponúka aktívny a pasívny bezpečnostný systém pos-
lednej generácie…

ABS : Systém proti zablokovaniu kolies napomáha pri brzdení a v prípade potreby upravuje tlak v brzdnom systéme
s cieľom zamedziť blokovaniu kolies, a tak umožniť vodičovi stálu kontrolu nad vozidlom.

AFU : Brzdový asistent krátkodobo zvyšuje brzdný tlak v prípade prudkého stlačenia brzdového pedálu, čím skracuje
brzdnú dráhu. Pri aktivácií brzdového asistenta sa automaticky spustia výstražné svetlá.

Predné svetlomety do hmly s prídavným svetlom do zákruty : novinka v sortimente CITROËN – svetlá, ktoré
sú významným krokom k maximálnej bezpečnosti. Prinášajú vám dodatočný svetelný lúč, ktorý osvetlí vnútornú časť zá-

ESP : Alebo Electronic Stability Program je inteligentný elektronický systém, ktorý v medziach fyzikálnych zákonov kon-
troluje želanú trajektóriu vozidla a v prípade šmyku upravuje smer vozidla pribrzdením a (alebo) zrýchlením.

Grip Control :
mienkach. Otočný ovládač vám umožní zvoliť si jeden z piatich režimov : Štandard (ESP), Sneh, Off-Road, Piesok a ESP
Off. V režime Sneh pri stúpaní vozidla systém Grip Control upravuje preklz kolies tak, aby bola zabezpečená optimálna
adhézia. V prípade prejazdu cez piesok zasa systém zamedzuje zahrabaniu kolies tým, že umožní iba malý simultánny
preklz obidvoch kolies. Pri režime off-road systém preferuje výrazný preklz kolies s cieľom udržať vozidlo v pohybe a ods-
trániť blato z kolies. Paralelne prenáša až do 100 % krútiaceho momentu na koleso s najlepšou priľnavosťou. V režime
Štandard je prednastavený optimálny pomer medzi preklzom ako kompromis medzi rôznymi adhéznymi podmienkami
na ceste.

Tempomat : Umožňuje udržať stabilnú rýchlosť, ktorú si zvolil vodič, a to bez nutnosti stláčania plynového pedálu. Au-
tomaticky 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 K VAŠIM SLUŽBÁM OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

*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 predá-
vaných 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, využíva-
nie klimatizácie a/alebo kúrenia ako aj prípadný úložný priestor na streche (aj keďprázdny) sú odlišné od podmienok pri homologizácii.

Všetky rady pre ekologickú jazdu nájdete na stránke www.citroen.sk.

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

Motory Emisie CO2

(g/km)
Vmeste
(l/100 km)

Mimomesta
(l/100 km)

Kombinovaná
(l/100 km)

VTi 95 BVM Furgon L1 9,6 5,7 7,1 164

HDi 75 FAP BVM Furgon L1 5,9 4,7 5,1 133

HDi 90 FAP BVM
Furgon L1 6,0 4,8 5,3 138

Furgon L2 6,3 5,1 5,5 143

e-HDi 90 Airdream BMP6
Furgon L1 5,1 4,4 4,7 123

Furgon L2 5,2 4,6 4,8 126

HDi 90 FAP BVM Predĺžená 6,5 5,2 5,6 147kabína

Pre zníženie emisii CO2 na úroveň 123 g/km je Citroën Berlingo e-HDi 90 Airdream BMP6 sériovo vybavený :
- systémom Stop & Start poslednej generácie;
- systémom rekuperácie energie pri brzdení;
- optimalizovaným systémom posilňovača riadenia, ktorý znižuje energetické straty;
- novými pneumatikami Michelin Energy pre zníženie spotreby;
- optimalizovaným riadením manuálnej robotizovanej prevodovky;
- aerodynamickým paketom : špec. úprava v časti podvozku, detektor pod pred. nárazníkom, vylepšené sanie v časti prednej masky.

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.
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