NOVÝ
CITROËN BERLINGO
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Umelec Le Tone so svojím hitom
„Joli Dragon“ (pieseň Pekný drak),
stál v 90. rokoch pri zrode
hudobného žánru „French
Touch”. 15 rokov sa venuje
hudbe a postupne prechádza
k ilustrácii. Od roku 2011 sú jeho diela
vystavované najmä v múzeu moderného umenia
Centre Pompidou v Paríži. Le Tone obdivuje
umelcov ovládajúcich farbu, ale sám priznáva
svoju slabosť pre čiernu a bielu, ktoré používa
na rozprávanie jednoduchých príbehov,
čo si kreslí fixkou do svojich zošitov.

2014

1934
CITROËN s modelom Traction
Avant spôsobuje revolúciu
vo svete automobilizmu.
Toto vozidlo disponuje
zvláštnosťou, ktorá mu
dala meno – pohon
prednej nápravy.

CITROËN C4 CACTUS
prináša inovácie v oblasti
dizajnu a ochrany vďaka
unikátnej technológii
Airbump®.

POZRITE SI
VIDEO,

1919
Od roku 1919 až po súčasnosť –
spoznajte výnimočné modely, ktoré
tvoria históriu značky CITROËN.
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Vozidlo CITROËN Typ A sa
začína vyrábať sériovo.

1939
CITROËN uvádza Tub s modernou
koncepciou, ktorá prináša okrem
iného aj bočné posuvné dvere určené
na nakladanie. V roku 1948 bude
jeho nasledovníkom typ H.

1948
Vozidlo 2 CV je navrhnuté ako
„úsporné a bezpečné vozidlo“,
schopné prepraviť 4 osoby a 50 kg
batožiny v maximálnom pohodlí“.

1968
Obdobie ľahkých a šikovných
vozidiel ako Ami 6 a Dyane.
Nemôžeme zabudnúť na Méhari,
originálne vozidlo vhodné na
všetky cesty a každé použitie.

1974
70. a 80. roky podčiarkujú technologickú
vyspelosť značky vďaka vozidlám CX,
BX, AX a vozidlu prémiového
segmentu s označením XM vybavenému
hydro-pneumatickým pružením, ktoré
spája elektroniku a hydrauliku.

2017
5-krát víťaz Svetového pohára konštruktérov v Rallye-Raid od 1993
do 1997, držiteľ 8 titulov majstra sveta WRC od 2003 do 2012
a 3-krát po sebe majster sveta v rámci 3-ročného pôsobenia vo
WTCC (od 2014 do 2016) je naozaj výnimočná zbierka titulov.
Hnaný svojou záľubou vo výzvach sa Citroēn v roku 2017 vracia na
okruhy WRC s jediným cieľom – opäť potvrdiť svoju výnimočnosť.

NÁVRAT
ZNAČKY
CITROËN
DO RELY.
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NOVÝ CITROËN BERLINGO

NEVYNAŠLI SME RODINU, ALE AUTO,
KTORÉ SA K NEJ HODÍ.

CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI*

CITROËN C1

CITROËN C3

KOMPAKTNÉ SUV
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO

KAŽDÉMU JEHO CITROËN
V meste, ako aj na dlhších cestách, oceníte pocit komfortu a príjemne
strávených chvíľ na palube. Hodnoty, ktoré od začiatku posúvajú Citroën.

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

* Nie je v ponuke pre SR.
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PRODUKTOVÝ RAD
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NOVÝ CITROËN BERLINGO
A 10 ZÁKLADNÝCH VÝHOD
DIZAJN

Nový dizajn s plynulými líniami
a robustnou morfológiou.
STRANY 10 - 17

2 DĹŽKY

K veľkosti M sa pridala veľkosť XL
s dlhším rázvorom kolies a dlhším
zadným previsom – vyberte si veľkosť
podľa toho, na čo chcete vozidlo používať.

Naskenujte si kód svojím smartfónom
a objavte videá týkajúce sa vozidla
Nový Citroën Berlingo.

MODULARITA

Vynaliezavosť zameraná na uspokojenie
potrieb súčasných rodín.
STRANY 28 - 29

KONEKTIVITA

Citroën Connect Nav funkcia alebo
Mirror Screen, aby ste ostali v spojení.

STRANY 38 - 41

STRANY 14 - 15

BOČNÉ
POSUVNÉ DVERE

Posuvné bočné dvere sú veľmi funkčné.
Poskytujú prvotriedny prístup.

STRANY 22 - 23

SKLOPNÉ
ZADNÉ SEDADLÁ

Tri samostatné sedadlá rovnakej
veľkosti možno všetky alebo jednotlivo
sklopiť do podlahy.
STRANY 24 - 25 A 28 - 29

MODUTOP ®

Okrem 92 litrov dômyselných odkladacích
priestorov zabezpečuje strešný úložný systém
Modutop® výnimočné presvetlenie vďaka
svojej panoramatickej presklenej streche.
STRANY 26 - 27
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ZÁKLADNÉ VÝHODY

BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE
MOBILNÉHO TELEFÓNU

Indukčná nabíjacia magnetická podložka
umiestnená na stredovej konzole nahrádza
nabíjací kábel na mobilný telefón.
STRANY 40 - 41

19 ASISTENČNÝCH
SYSTÉMOV

Technológie na palube, ktoré
zaručujú vysokú úroveň bezpečnosti
a uľahčujú každodennú jazdu.

STRANY 42 - 45

ÚČINNÉ
MOTORIZÁCIE

Nový Citroën Berlingo
ponúka širokú škálu motorizácií
poslednej generácie.

STRANY 46 - 47
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Naskenujte si kód svojím
smartfónom a objavte
videá týkajúce sa vozidla
Nový Citroën Berlingo.
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DESIGN

VÝRAZNÁ OSOBNOSŤ
Vysoká a krátka kapota pre lepší výhľad
na vozovku, širšia predná maska v súlade
s identitou značky, predsunuté čelné sklo,
ochranné prvky Airbump®, farebný podpis*,
najmä okolo hmlových svetlometov*…
Nový Citroën Berlingo prináša so svojim
robustným dizajnom a plynulými líniami
skutočný závan sviežosti. So svojim
jednoznačne moderným dizajnom sa
mu podarilo spojiť odvahu, praktickosť,
inteligenciu a komfort.
* V závislosti od verzie.

10 DIZAJN
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NOVÝ
CITROËN
BERLINGO

UPRAVTE SI HO PODĽA
SVOJICH PREDSTÁV

Nový Citroën Berlingo pritiahne vašu pozornosť
vďaka svojmu balíku Pack Color White*, ktorého
biela farba vyniká po obvode hmlových svetlometov*
a na bočných lištách. Tento farebný podpis dokonale
ladí so širokou paletou farieb karosérie a to najmä
s novou exkluzívnou farbou zelená Aqua Green.

Nový Citroën Berlingo s Packom XTR** sa odlišuje
svojim balíkom Pack Color Orange, najmä na doplnkoch
v exteriéri, a obsahuje takisto spätné zrkadlá s čiernymi
krytmi vo farbe Noir Onyx, spodnú časť predného
a zadného nárazníka vo farbe karosérie a špecifický
štýl interiéru Wild Green s pásom oranžovej farby.
* V závislosti od verzie. ** Za príplatok.

12 DIZAJN
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M

AŽ PRE

1

2 VEĽKOSTI
PRE CELÚ RODINU

MIESTO AŽ PRE 7 OSÔB
Obidve dĺžky ponúkajú
priestor a prepravu až pre
7 osôb, čo spĺňa potreby
rodín i priateľov.

XL

4,4 M

Nový Citroën Berlingo je ponúkaný v dvoch
dĺžkach s vyváženými rozmermi a líniami.
Obidve existujú v 5- alebo 7-miestnej verzii
a ponúkajú optimálnu úroveň komfortu.

4,75 M

M
5 MIEST

14 DIZAJN

7

Veľkosť XL je vďaka väčšiemu rázvoru
a rozšírenému zadnému previsu o 35 cm dlhšia
ako veľkosť M. Tretí rad sedadiel* možno z vozidla
vybrať a zároveň ho možno posúvať** a podľa
potrieb vytvoriť komfort pre cestujúcich alebo
väčší objem batožinového priestoru.

XL
7 MIEST

5 MIEST

7 MIEST

* Za príplatok. ** Vo veľkosti XL.
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NEODMYSLITEĽNÝ,
VIACÚČELOVÝ, PRAKTICKÝ
A PRIESTRANNÝ

SPOLOČNÍK NA VŠETKY VAŠE AKTIVITY
Nový Citroën Berlingo si svojimi argumentmi získa
rodiny, ktoré sa venujú športovým aktivitám, cyklistike
alebo turistike a tráveniu voľného času v prírode.
Jeho silueta so strešnými nosičmi* zvýrazňuje
jeho moderný a dynamický profil.
* V závislosti od verzie.

16 DIZAJN
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FILTROVAŤ

VŠETKY PODNETY

UĽAHČIŤ

ŽIVOT NA PALUBE

PRE NEVÍDANÝ CELKOVÝ KOMFORT
Citroën vypracoval kompletný postup, aby zabezpečil každému
cestujúcemu vo vozidle nevídaný celkový komfort. Tento postup sa nazýva
CITROËN ADVANCED COMFORT® a spočíva v prinášaní inovatívnych
a inteligentných technologických riešení, ktoré slúžia pohode tela aj ducha.

ZMIERNIŤ

Berie do úvahy všetky očakávania používateľov, pričom potvrdzuje
legitimitu, odvahu a napredovanie značky Citroën v oblasti
automobilového komfortu. Hlavným cieľom je vaše pohodlie, čo sa odráža
v štyroch zásadných líniách: akustický komfort a jemnosť pri dotyku,
praktickosť vnútorného priestoru za všetkých okolností, pohoda pre dušu
v nerušenej atmosfére interiéru a intuitívne a užitočné technológie.

MENTÁLNU ZÁŤAŽ

ZABEZPEČIŤ

PLYNULÉ POUŽÍVANIE

18 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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INTERIÉR NA ĽAHŠIE
POUŽÍVANIE

A VÄČŠIU POHODU NA PALUBE

Nový Citroën Berlingo bol vynaliezavo vyvinutý, aby celej
posádke poskytol výnimočný komfort a dokonalý pokoj.
Predsunuté čelné sklo v prednej časti, ako aj dizajnová vzdušná
palubná doska ponúkajú väčšiu priestrannosť a presvetlenie.
Mäkké a príjemné materiály, inšpirované svetom nábytku
a cestovania, prispievajú k posilneniu tohto pocitu pohody.
Prepracovaný bol aj akustický komfort.

Z úplne obnoveného interiéru nového vozidla Citroën
Berlingo vyžaruje pokoj a praktickosť. Na strane
spolujazdca sa vo vrchnej časti palubnej dosky nachádza
veľká uzavretá chladiaca schránka Top Box. Priestranný
odkladací priestor vo vysokej stredovej konzole (15 l)*
je vybavený výduchmi na zlepšenie klimatizácie v zadnej
časti. Vo vozidle sa nachádza tiež viacero vynaliezavých
odkladacích priestorov na mobilný telefón, nápoje, či
osobné veci. A nakoniec, nový Citroën Berlingo má už
predné aj zadné okná s elektrickým ovládaním. **

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

* Za príplatok. ** V závislosti od verzie.
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BOČNÉ
POSUVNÉ
DVERE

A ZADNÉ VÝKLOPNÉ DVERE
SO SAMOSTATNE
OTVÁRATEĽNÝM OKNOM

Nový Citroën Berlingo je praktický v interiéri,
ako aj v exteriéri, a so svojimi dvomi bočnými
posuvnými dverami ponúka prvotriedny
prístup. Šírka týchto dverí bola optimalizovaná,
aby sa čo najviac zvýšila ich praktickosť.
Na uľahčenie prístupu do batožinového
priestoru a poskytnutie jedinečnej
prístupnosti sú zadné výklopné dvere
opatrené samostatne otvárateľným oknom.*
* V závislosti od verzie.

22 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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3

SAMOSTATNÉ
ZADNÉ SEDADLÁ
ROVNAKEJ VEĽKOSTI

V zadnej časti nového Citroënu Berlingo sa každý
cestujúci na každom mieste cíti rovnako vďaka
trom samostatným sedadlám* rovnakej šírky.
Tieto tri sedadlá navyše poskytujú široký priestor
na kolená, a to v 5-miestnej, ako aj 7-miestnej
verzii** a vo veľkosti M a XL. Každé z 3 zadných
sedadiel možno sklopiť do podlahy a je vybavené
fixačným systémom Isofix i-Size.
* V závislosti od verzie. ** Za príplatok.

24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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MODUTOP ®

92 LITROV ÚLOŽNÉHO PRIESTORU
A VYNIKAJÚCE PRESVETLENIE
Legendárny prvok, nový multifunkčný prepravný
systém v strope* nového vozidla Citroën Berlingo
využíva to najlepšie z dvoch predchádzajúcich
generácií a ponúka ešte väčšie presvetlenie.
Modutop® ponúka strešný úložný priestor prístupný
zo zadných sedadiel alebo z batožinového priestoru
a priesvitný oblúk rozdelený na priehradky
s náladovým osvetlením po celej dĺžke umožňujúcim
vidieť uložené predmety. Modutop® poskytuje
väčšie presvetlenie vďaka strešnému oknu
veľkých rozmerov, ktoré možno zatieniť elektricky
ovládanou slnečnou clonou.
* V závislosti od verzie.

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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M

XL

775 LITRES SOUS
TABLETTE EN 5 PLACES

1050 LITRES SOUS
TABLETTE EN 5 PLACES

ROVNÁ PODLAHA

NA OPTIMÁLNU MODULARITU
Zadné sedadlá možno sklopiť samostatne alebo spolu
do podlahy* a ľahko si tak vytvoriť želanú konfiguráciu.
Umožňujú docieliť rovnú podlahu. Po sklopení predného
sedadla spolujazdca do podlahy* môže nový Citroën
Berlingo ponúknuť až 4000 litrov vnútorného objemu
a viac ako 3-metrovú nakladaciu dĺžku vo veľkosti XL.
V zadnej časti ponúka kryt batožinového priestoru*
dve polohy, a to vysokú, klasickú polohu a prostrednú
polohu, ktorá umožňuje rozčleniť batožinový priestor.
V tejto prostrednej polohe má kryt batožinového
priestoru, ktorý je ľahko dostupný cez okno výklopných
dverí*, nosnosť 25 kg. Kryt batožinového priestoru je
praktický a ľahko sa uloží za sedadlá v druhom rade.
* V závislosti od verzie.

28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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DVE SILUETY
KAŽDÁ 7 MIEST

NA CESTY PRE VŠETKÝCH SPOLU
Nový Citroën Berlingo ponúka dva tvary karosérie, veľkosť M a úplne
novú veľkosť XL. Obidve dĺžky sú schopné splniť každodenné
potreby a najmä pohodlne odviesť 7 osôb*. Sedadlá v treťom rade
sú vyberateľné. Vo veľkosti XL sú navyše posuvné.
* Za príplatok.

O B J E M B ATO Ž I N O V É H O
PRIESTORU

DO

322 L

VO VEĽKOSTI XL
SO 7 CESTUJÚCIMI

30 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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KONCENTRÁT
TECHNOLÓGIÍ

NA ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A
KONEKTIVITY
Nový Citroën Berlingo sa prispôsobil požiadavkám doby a vlastní
19* asistenčných systémov na zlepšenie bezpečnosti a uľahčenie
riadenia, ako aj 4* technológie využívajúce mobilné pripojenie,
ako je bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu alebo 3D
navigačný systém s mobilným pripojením a hlasovým ovládaním.
Pre väčší pokoj a pohodu na palube je nový Citroën Berlingo
vybavený službou Connect Box s balíčkami SOS a Assistance
(núdzové a asistenčné volanie).
* V závislosti od verzie.

32 TECHNOLÓGIE
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JAZDNÁ STABILITA
GRIP CONTROL SO SYSTÉMOM
HILL ASSIST DESCENT
A KONTROLA STABILITY
PRI JAZDE S PRÍVESOM
Nový Citroën Berlingo bol vyvinutý tak, aby vám
zaručil najlepšiu jazdnú stabilitu. To je dôvod,
prečo je vozidlo vybavené systémom Grip
Control* s funkciou Hill Assist Descent, ktorý
umožňuje ovládať pohyblivosť kolies a rýchlosť
vozidla v akomkoľvek počasí a na každom type
cesty, a to dokonca aj na strmom svahu.
Funkcia kontroly stability pri jazde s prívesom
dopĺňa ESP a umožňuje zaznamenať u vozidiel
vybavených ťažným zariadením* oscilačné
pohyby prívesu a pôsobiť na brzdy vozidla,
aby príves stabilizovala.
* Za príplatok.

34 TECHNOLÓGIE

GRIP CONTROL
S HILL ASSIST DESCENT
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FAREBNÝ
HEAD-UP
DISPLEJ
Aby vodič nemusel spustiť oči z vozovky,
základné údaje a informácie k riadeniu
vozidla sú mu nepretržite premietané vo
farbe na výsuvnom priehľadnom displeji*
v jeho zornom poli.
* Ako voliteľná výbava

36 TECHNOLÓGIE
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8” DOTYKOVÝ
DISPLEJ
A MIRROR SCREEN

Výrazne moderný nový Citroën Berlingo je
vybavený kapacitným 8” dotykovým displejom,
ktorý umožňuje približovať vyobrazené informácie
dotykmi prstov rovnako ako na vašom mobilnom
telefóne. Z displeja sa takisto riadia všetky funkcie
vozidla, asistenčné jazdné systémy, klimatizácia
a rádio. Vďaka technológii Mirror Screen
(prostredníctvom Apple CarPlay™, MirrorLink®
a Android Auto*) môžete pripojiť váš smartfón
a z dotykového displeja úplne bezpečne ovládať
kompatibilné aplikácie.
* Dostupné neskôr.

38 TECHNOLÓGIE
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CITROËN CONNECT NAV
A BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE
MOBILNÉHO TELEFÓNU
Navigačný 3D systém s mobilným pripojením najnovšej generácie
je spojený so službami ako je TomTom Traffic, ktoré poskytujú
informácie o dopravnej situácii v reálnom čase alebo o umiestnení
a cenách čerpacích staníc a parkovísk.* Na nabíjanie mobilných
telefónov sa na vyhradenom mieste nachádza úplne nová nabíjacia
podložka fungujúca na princípe magnetickej indukcie**.
Posádka sa tak zbaví prekážajúcich telefónnych káblov.

BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

* V závislosti od verzie a krajiny. ** Za príplatok.
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19 ASISTENČNÝCH SYSTÉMOV NA
ZLEPŠENIE BEZPEČNOSTI A UĽAHČENIE RIADENIA

FAREBNÝ
HEAD-UP DISPLEJ*
Vďaka tomuto zariadeniu má
vodič na priehľadnom displeji
v svojom zornom poli
k dispozícii základné jazdné
informácie (aktuálna
a odporúčaná rýchlosť,
nastavenie tempomatu
a obmedzovača rýchlosti,
nastavenie navigácie a výstraha
pred rizikom zrážky) bez toho,
aby musel spustiť oči
z vozovky.

PARK ASSIST**
Ide o aktívny systém, ktorý
uľahčuje pozdĺžne alebo
priečne parkovanie. Po aktivácii
systému vodičom, tento
automaticky vyhľadá vhodné
parkovacie miesto, aby
nakoniec bezpečne zaparkoval.
Ostáva len zaradiť spiatočku
a pridávať plyn a brzdiť.

COFFEE
BREAK ALERT
Systém, ktorý po 2 hodinách
nepretržitej jazdy pri rýchlosti
nad 65 km/h vyzve vodiča, že
je čas urobiť si prestávku.

ASISTENT
POZORNOSTI
VODIČA **

SYSTÉM
SLEDOVANIA
MŔTVEHO UHLA**

Tento systém vyhodnocuje
stav pozornosti vodiča tým, že
zaznamenáva odchýlky jeho
jazdnej dráhy v porovnaní
s dopravným značením na
vozovke. Táto funkcia je
osobitne vhodná pri jazde
rýchlosťou vyššou ako 65
km/h na rýchlostných cestách.

Veľmi užitočný systém
na rýchlostných cestách
a diaľniciach upozorňujúci
vodiča na prítomnosť iného
vozidla v mŕtvom uhle
pomocou oranžovej diódy
umiestnenej v rohu vonkajších
spätných zrkadiel.

AKTÍVNA VÝSTRAHA
PRED NEÚMYSELNÝM
OPUSTENÍM
JAZDNÉHO PRUHU
Systém rozpoznávajúci
pomocou kamery vodorovné
značenie na vozovke a to plnú
a prerušovanú deliacu čiaru.
Dokáže zistiť neúmyselné
opustenie jazdného pruhu.
Len čo systém zistí riziko
prekročenia deliacej čiary, stočí
riadenie do opačného smeru,
aby udržal vozidlo v pôvodnom
jazdnom pruhu. Úprava dráhy
sa preruší po zapnutí
smeroviek.

ČÍTANIE ZNAČIEK
S RÝCHLOSTNÝM
OBMEDZENÍM
A ODPORÚČANIE
RÝCHLOSTI
Tento systém nepretržite
poskytuje vodičovi informácie
o obmedzení rýchlosti, ktoré
musí dodržať. Keď kamera
zaznamená dopravnú značku
s obmedzením rýchlosti, vodič
môže akceptovať odporúčanú
rýchlosť a nastaviť si ju
do tempomatu alebo
obmedzovača rýchlosti.

VÝSTRAHA
PRED RIZIKOM
ZRÁŽKY
Umožňuje varovať vodiča
na možné riziko zrážky jeho
vozidla s vozidlom pred ním
alebo s chodcom na vozovke.
Ak systém zaznamená
riziko zrážky, varuje vodiča
vizuálnou a zvukovou
výstrahou.

ACTIVE
SAFETY BRAKE
Tento systém núdzového
brzdenia znižuje riziko zrážky.
Funguje od rýchlosti 5 km/h
a reaguje na fixné alebo
pohyblivé predmety
a na chodcov. Ak systém
zaznamená riziko zrážky,
signalizuje to vodičovi. A ak
vodič sám nezasiahne, systém
automaticky zabrzdí vozidlo.

* V závislosti od verzie.
** Za príplatok.
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19 ASISTENČNÝCH SYSTÉMOV NA
ZLEPŠENIE BEZPEČNOSTI A UĽAHČENIE RIADENIA
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POMOC PRI ROZJAZDE
DO KOPCA

CÚVACIA KAMERA
S TOP REAR VISION**

Tento systém zabraňuje
neželanému pohybu vozidla
na svahu pri uvoľnení
brzdového pedála. Asistent
rozjazdu do kopca pôsobí
v teréne so sklonom vyšším
ako 3 %, kedy stabilizuje
vozidlo počas približne 2
sekúnd. Vodič tak môže
pokojne pustiť brzdový pedál
a presunúť nohu na plynový
pedál.

GRIP CONTROL
S HILL ASSIST
DESCENT**

Po zaradení spiatočky
umožňuje kamera zobraziť na
dotykovom displeji priestor
za vozidlom v uhle 180°
s farebnými vodiacimi čiarami.
Pri priblížení vozidla
k prekážke kamera
automaticky na prekážku
zazoomuje.

Protipreklzový systém umožňuje
optimalizovať pohon predných
kolies v závislosti od druhu
terénu. Otočný ovládač
zabudovaný v palubnej doske
umožňuje zvoliť si jeden z piatich
režimov : Štandard, Sneh,
Piesok, Off-Road (blato) a ESP
OFF. Funkcia Hill Assist Descent
udržiava vozidlo v zníženej
rýchlosti a zabezpečuje kontrolu
a bezpečnosť aj na strmom
svahu. Táto funkcia sa aktivuje
pomocou ovládacieho kolieska
na stredovej konzole a funguje
pri jazde dopredu i pri cúvaní.

AUTOMATICKÉ
PREPÍNANIE
DIAĽKOVÝCH
SVETIEL

PREDNÝ, ZADNÝ A
BOČNÝ
PARKOVACÍ
ASISTENT**

HMLOVÉ
SVETLOMETY
S PRISVIETENÍM
DO ZÁKRUT*

Táto funkcia zabezpečuje
prepínanie diaľkových svetiel
na stretávacie svetlá a naopak
podľa cestnej premávky, keď
zaznamená okolité vozidlá.

Tento systém informuje vodiča
o blízkosti prekážok pomocou
vizuálnych označení, ktoré sa
zobrazia na 8” dotykovom
displeji a pomocou zvukovej
výstrahy.

Zabezpečuje dodatočný
svetelný lúč, ktorým presvieti
vnútro zákruty, a zvyšuje tak
viditeľnosť a bezpečnosť
v zákrutách a na križovatkách.

BEZKĽÚČOVÝ
PRÍSTUP A
ŠTARTOVANIE**
Stačí mať pri sebe elektronický
kľúč a tento systém vám
umožní zamknúť, odomknúť
a naštartovať vaše vozidlo.

ELEKTRICKÁ
PARKOVACIA
BRZDA*
Toto zariadene funguje dvomi
spôsobmi. Automaticky sa
zatiahne pri vypnutí motora
a uvoľní sa pri rozjazde
vozidla. Túto brzdu možno
zatiahnuť a uvoľniť manuálne
pomocou ovládacej páky.

ADAPTÍVNY
TEMPOMAT**
Systém zaznamenáva
pomocou kamery vozidlo
idúce vpredu a brzdením
a zrýchľovaním automaticky
udržiava bezpečnostnú
vzdialenosť vopred nastavenú
vodičom. Funkcia Stop,
ktorá je k dispozícii len
s automatickou 8-stupňovou
prevodovkou EAT8, umožňuje
vozidlo v prípade potreby
úplne zastaviť.

KONTROLA
STABILITY
PRÍVESU**
Táto doplnková funkcia ESP
(programu elektronickej
stability jazdy) zisťuje okamih
rozkolísania pripojeného
prívesu a automaticky pribrzdí
jednotlivé kolesá vozidla,
aby stabilizovala príves a to
na všetkých vozidlách, ktoré sú
vybavené ťažným
zariadením**.

* V závislosti od verzie.
** Za príplatok.
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MOTORIZÁCIE

POSLEDNEJ GENERÁCIE
Nový Citroën Berlingo ponúka širokú škálu motorov
prvotriednych výkonov. Vozidlo je v ponuke s benzínovými i
naftovými motormi, vhodnými do akejkoľvek situácie,
do premávky v meste, ako aj mimo mesta.
Niektoré motory sú v ponuke
aj s novou automatickou
8-stupňovou prevodovkou
EAT8, ktorá poskytuje väčší
komfort a potešenie z jazdy.
Táto prevodovka zabezpečuje
plynulé radenie rýchlostných
stupňov a optimalizuje
spotrebu paliva a emisie CO2.
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NOVÝ CITROËN BERLINGO LIVE

NOVÝ CITROËN BERLINGO FEEL
¿

NOVÝ CITROËN BERLINGO SHINE
¿
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8 FARIEB KAROSÉRIE
3 ŠTÝLY INTERIÉRU

PACK COLOR WHITE (BIELY)

SÉRIOVÝ ŠTÝL INTERIÉRU

¿
¿
¿

METROPOLITAN GREY

PACK COLOR ORANGE (ORANŽOVÝ)

WILD GREEN

* Vyžaduje kompatibilný telefón.
(1) Kompatibilné s Android Auto (neskôr), Apple CarPlay™ a MirrorLink®.
(2) Obsahuje panoramatickú presklenú strechu s elektricky ovládanou slnečnou clonou.
(M): metalická – (N): nemetalická – (P): perleťová
Vybavenie opísané v tomto katalógu predstavuje kompletnú výbavu a technológie
dostupné pre model nový Citroën Berlingo. Definícia vozidiel Citroën predávaných v EÚ
sa v jednotlivých členských štátoch môže líšiť. Podrobné a aktuálne informácie o definícii
sériovej výbavy a výbavy za príplatok nájdete na stránke www.citroen.sk v sekcii „Cenníky
a dokumentácia“.
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VÝBER
PRÍSLUŠENSTVA
ZÁRUKA

SPOTREBA A EMISIE CO2 NEDC*
V meste
(l/100 km)

Mimomesta
(l/100 km)

Kombinovaná
(l/100 km)

Emisie
CO2 (g/km)

6,3 – 6,8

5,0 – 5,5

5,5 – 5,8

125 – 131

BlueHDi 75 BVM

4,6

3,8 – 3,9

4,1 – 4,2

108 – 110

BlueHDi 100 BVM

4,8

4,0 – 4,2

4,3 – 4,4

112 – 116

BlueHDi 130 S&S BVM6

4,8 – 4,9

4,1 – 4,3

4,3 – 4,5

114 – 116

BlueHDi 130 S&S EAT8

4,6 – 4,8

4,1 – 4,3

4,3 – 4,5

113 – 118

Motory
(¤ 6.d-TEMP)
PureTech 110 S&S BVM6

NOSIČ BICYKLOV
NA ŤAŽNÉ ZARIADENIE

STREŠNÝ BOX

* Údaje sú v procese schvaľovania a môžu sa meniť. Od 1. Septembra 2017 sú hodnoty spotreby
paliva a emisií CO2 niektorých nových vozidiel určované na základe novej právnej úpravy (WLTP),
preto boli prepočítané podľa NEDC, aby bolo možné ich porovnanie. Pre viac informácií sa prosím
obráťte na Vášho predajcu Citroën. Hodnoty neodzrkadľujú podmienky používania, štýl jazdy,
sériovú výbavu a príplatkovú výbavu a môžu sa meniť aj v závislosti od použitých pneumatík.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.citroen.sk.

OCHRANNÁ AUTOPLACHTA
NA PARKOVANIE

ŤAŽNÉ ZARIADENIE S GUĽOU
DEMONTOVATEĽNOU BEZ NÁRADIA

DISKY
A OZDOBNÉ KRYTY

ZÁKLADNÁ ZMLUVNÁ :

2 ROKY, oprava a výmena chybných súčiastok. Citroën Assistance 24h hodín denne 7 dní v týždni.

PROTI PREHRDZAVENIU:

12 ROKOV pre osobné vozidlá. 5 rokov pre úžitkové vozidlá.

ZÁRUKA NA LAK:

3 ROKY pre osobné vozidlá. 2 roky pre úžitkové vozidlá.
Pre viac informácií sa obráťte na Vášho predajcu Citroën.

DODATOČNÉ SLUŽBY
• CITROËN ESSENTIALDRIVE
Záruku na svoje vozidlo si možete predĺžiť až
na 8 rokov. Možete si vybrať medzi zmluvou,
ktorou si predĺžite záruku o 1, 2, 3, 4, 5 alebo
6 rokov alebo s limitom od 50 tisíc do 200 tisíc
kilometrov.
Predĺženim záruky tak získate :
- ochranu pred neočakavanými výdajmi na opravy,
pretože počas tohto obdobia budete mocť 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,

vaša Zmluva o záruke prejde na nového majiteľa
- istotu na cestách do zahraničia.
• CITROËN REALDRIVE
Zabezpečte si všetky operácie v rámci pravidelných
prehliadok. Od 24 do 84 mesiacov alebo s limitom
od 40 tisíc do 200 tisíc kilometrov.
Získate tak :
- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu CITROËN ASSISTANCE.
• CITROËN IDEALDRIVE
Zabezpečte si predĺženie záruky a pravidelné
prehliadky. Od 36 do 84 mesiacov alebo s limitom
od 40 tisíc do 200 tisíc kilometrov.
Získate tak :
- predĺženie záruky

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY 16”
STARLIT DIAMANTOVANÝ

avis clients
citroen.fr

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY 17”
SPIN DIAMANTOVANÝ
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• CITROËN FREEDRIVE
Zabezpečte si kompletnú starostlivosť o svoje
vozidlo. Od 24 do 84 mesiacov s limitom od 40
tisíc do 200 tisíc kilometrov. V sieti autorizovaných
servisov CITROËN budete mať zabezpečené :
- pravidelné prehliadky
- výmenu opotrebovaných dielov
- rozširenú záruku na vozidlo
- asistenčnú službu CITROËN ASSISTANCE
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- náhradné vozidlo pri pravidelnej prehliadke
- prvú technickú kontrolu.

ROZMERY
STIAHNITE SI NOVÚ
MOBILNÚ APLIKÁCIU MY CITROËN
a využívajte tak personalizovaný dohľad nad
vaším vozidlom a majte prístup ku všetkým
službám Citroën z vášho smartfónu.

OZDOBNÝ KRYT 16”
TWIRL

- pravidelné prehliadky
- asistenčnú službu CITROËN ASSISTANCE
- neodkladnú opravu vášho vozidla v zahraničí
- prvú technickú kontrolu.

Hodnoty v milimetroch

STIAHNITE SI NOVÚ
MOBILNÚ APLIKÁCIU SCAN MY CITROËN
a získajte tak jednoduchý prístup ku všetkej
palubnej dokumentácii. Vďaka rozšírenej
realite, oscanujte prvok vo svojom vozidle
a prečítajte si, čo vás zaujíma.

OHODNOŤTE, ZANECHAJTE A ZDIEĽAJTE
SVOJ NÁZOR NA VAŠE VOZIDLO
po nákupe u vášho predajcu alebo po návšteve
servisu s vaším vozidlom. Váš názor bude
publikovaný na stránke www.citroen.sk.

C-AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. : Prievozská
4/c, 821 09 Bratislava.
Tento dokument sa týka výhradne vozidiel predávaných v EU. Informácie týkajúce sa modelov a ich charakteristík zodpovedajú ich definícii v momente tlačenia tohto dokumentu, nemôžu byť považované za
zmluvné. Citroën si vyhradzuje právo meniť bez pred-

chádzajúceho upozornenia charakteristiky predstavených modelov bez toho, aby bol povinný aktualizovať
tento dokument. AUTOMOBILES CITROËN potvrdzuje, že v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53 ES zo dňa
18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti,
plní ciele stanovené v tejto smernici a že pri výrobe

svojich produktov používa recyklované materiály.
Zobrazené farebné odtiene sú iba orientačné, pretože
tlačiarenská technika neumožňuje presnú reprodukciu
farieb. Prestavané vozidlá môžu mať odlišné technické
charakteristiky, výkon, spotrebu, emisie CO2 a vybavenie. Ak si napriek starostlivosti, ktorú sme venovali
realizácii tohto katalógu, myslíte, že obsahuje nejakú

chybu, môžete nás kontaktovať. Na získanie podrobných informácií týkajúcich sa produktov alebo služieb
Citroën choďte na www.citroen.sk alebo kontaktujte
ktorékoľvek z predajných miest Citroën na Slovensku.
V prípade nehody alebo poruchy na vozidle volajte
CITROËN ASSISTANCE : 0800 15 24 24 (bezplatný
hovor).
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