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CITROËN BERLINGO MULTISPACE
SPECIÁLNÍ AKČNÍ SÉRIE FEEL EDITION

LET ZNAČKOVÉ
ZÁRUKY

Úroveň výbavy

Motor

kW / k CEE

Ekologický bonus (2)

Akční cena (1)

FEEL EDITION

1.6 VTi 120 MAN

88 / 120

120 000

335 400 Kč

FEEL EDITION

1.6 BlueHDi 100 MAN

74 / 100

120 000

370 400 Kč

FEEL EDITION

1.6 BlueHDi 120 S&S MAN6

88 / 120

120 000

400 900 Kč

> Exkluzivní ﬁnancování CITROËN PRIVILEGE (*) s ﬁnančním bonusem 10 000 Kč vč. DPH z Akční ceny (1) vozu.
Ideální volba s možností nízké anebo nulové akontace, s délkou ﬁnancování od 1 roku až do 6 let bez jakýchkoliv poplatků
za uzavření smlouvy.
> Prodloužená značková záruka EssentialDrive na 5 let nebo 80 000 km*

(1)

Akční ceník s platností od 1. 10. 2017. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 31. 10. 2017 a předané do 7. 11. 2017 nebo do vyprodání zásob. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou
nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů. Na ceny vozů objednávaných do výroby se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN. Konkrétní nabídku Vám zašle nebo potvrdí Váš autorizovaný prodejce. Akce platí pouze u participujících prodejců
CITROËN na území ČR.
(2)
Ekologický bonus je určen pro všechny zákazníky při nákupu nového vozu a není podmíněn výkupem ojetého vozu. Šrotovné je určeno pro zákazníky, kteří při pořízení nového vozu nabídnou svůj starý vůz protiúčtem;
akceptace této nabídky je plně v kompetenci autorizovaného prodejce.
* Nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.

Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: +420 222 352 277 • www.citroen.cz

CITROËN BERLINGO MULTISPACE
SPECIÁLNÍ AKČNÍ SÉRIE FEEL EDITION
STANDARDNÍ VÝBAVA
> Čelní airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení
airbagu spolujezdce
> Boční airbagy řidiče a spolujezdce
> Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým
předpínačem a omezovačem tahu
> 3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu
> Akustická a vizuální signalizace nezapnutého
bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce
> 5x výškově nastavitelné opěrky hlavy
> 2x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské
sedačky na krajních sedadlech druhé řady
> Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru
za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní
nehody)
> ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných
světlometů při prudkém brzdění
> ESP + ASR + pomoc při rozjezdu ve svahu
(Hill Start Assist)
> Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
> Variabilní posilovač řízení
> Ukazatel řazení rychlostních stupňů
> Palubní počítač
> Zadní parkovací asistent
> Tempomat + omezovač rychlosti

> Centrální zamykání
> Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
> Elektricky ovládaná okna předních dveří se sekvenčním
ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí na straně
řidiče
> Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka
> Elektricky vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka
> Výškově a podélně nastavitelný volant
> Kožený volant
> Tónovaná skla
> Otevíratelné okno víka zavazadlového prostoru,
Zatmavená skla zadních oken
> Manuální klimatizace
> Pylový a prachový ﬁltr
> Nastavitelné zpoždění zhasínání světlometů (funkce
“Guide Me Home”), osvětlení interiéru s funkcí
postupného zhasínání, osvětlení zavazadlového
prostoru
> Stěrač zadního okna
> Přídavná LED diodová světla v předním nárazníku
> Přední mlhové světlomety
> Rádio RD4 s přehrávačem CD / MP3 (AM/FM,
RDS, přehrávač CD / MP3, dálkové ovládání
pod volantem, krátká střešní anténa), palubní počítač

> Hands free Bluetooth® a konektor USB
> Zadní sklopná a vyjímatelná lavice dělená v poměru
2/3 - 1/3
> Sedadlo spolujezdce s opěradlem sklopným k sedáku
> Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
> Látkové čalounění
> Zadní dveře výklopné
> Boční posuvné dveře na pravé straně
> Boční posuvné dveře na levé straně
> Příčný úložný prostor nad čelním sklem
> Odkládací prostory ve dveřích a palubní desce
> Zapalovač a popelník vpředu
> Kryté úložné prostory v podlaze před zadními sedadly
> Podélné střešní nosiče (není k dispozici s Paketem
Modutop)
> Pevný kryt zavazadlového prostoru (skládací,
vyjímatelný)
> 4 ocelové disky kol 6,5 x 16 E=26, pneumatiky
215/55 R16, okrasné kryty kol “Rangiroa
> Náhradní ocelové kolo R15
> Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie
> Celé nárazníky a boční ochranné lišty v barvě karoserie
> Alloy Pack: Kliky dveří v barvě šedá Hliníková

PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA
5000 /
Paket Modularita /
Paket Modutop
10 000 /
Paket Automatická
klimatizace

Paket Rodina: protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel, vnitřní zpětné zrcátko pro sledování zadních sedadel, odnímatelná
středová konzola, elektrická dětská pojistka

UD03

Automatická klimatizace dvouzónová s nezávislou regulací pro levou a pravou stranu

RE07

Paket Automatická klimatizace: automatická klimatizace dvouzónová s nezávislou regulací pro levou a pravou stranu,
přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček, automatické stěrače s dešťovým senzorem, samočinné rozsvícení světel
za snížené viditelnosti

G01F

17 000

3 samostatná a vyjímatelná sedadla ve druhé řadě s nastavitelným sklonem opěradla, zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru,
výklopné odkládací stolky na zadní straně předních sedadel, loketní opěrky,

AL05

5 000 /
Paket Modularita /
Paket Modutop

J0H6

12 500 /
Paket Modutop

Paket Modularita: 3 samostatná a vyjímatelná sedadla ve druhé řadě s nastavitelným sklonem opěradla, boční airbagy řidiče
a spolujezdce, Paket Rodina, výsuvná vertikální síť v zavazadlovém prostoru, loketní opěrky vpředu, zásuvka 12V v zavazadlovém
prostoru, výklopné odkládací stolky na zadní straně předních sedadel
Paket Modutop: Paket Modularita, Modutop: 4 samostatná pevná střešní okna, dvoupolohové střešní nosiče s možností
podélného / příčného ukotvení, podélný stropní panel s ventilací vzduchu pro druhou řadu a s úložnými prostory pro první
a druhou řadu sedadel, stropní schránka o objemu 60 litrů přístupná z druhé řady sedadel a ze zavazadlového prostoru
Boční a hlavové airbagy

J0H5

47 500

NF04

6 000

Active City Brake

D401

12 000

Přední parkovací asistent

UB03

5 000

Zadní parkovací kamera + Zadní parkovací asistent (součástí je Dotykový 7" displej - Rádio)

UB09

15 000

Zadní parkovací kamera + Zadní a přední parkovací asistent (součástí je Dotykový 7" displej - Rádio)

UB07

Dotykový 7” displej (Rádio, AM/FM, RDS, ovládání na volantu, konektor USB, Hands free Bluetooth®, Mirror Screen)

WL0U

20 000
9 000 /
UB07 /
UB09

Navigace + Dotykový 7” displej (Rádio, AM/FM, RDS, ovládání na volantu, konektor USB, Hands free Bluetooth®,
Mirror Screen)
Paket Navigace 1 - Dotykový 7” displej (Navigace + Rádio, AM/FM, RDS, ovládání na volantu, audio zásuvka typu jack,
Hands free Bluetooth®) + Zadní parkovací kamera + Zadní parkovací asistent (UB09 + JY02)
Paket Navigace 2 - Dotykový 7” displej (Navigace + Rádio, AM/FM, RDS, ovládání na volantu, audio zásuvka typu jack,
Hands free Bluetooth®) +Zadní parkovací kamera + Zadní a přední parkovací asistent (UB07 + JY02)
Vyhřívaná přední sedadla

JY02

23 000

J2TN

29 000

J4GK

34 000

NA01

7 000

Speciální nemetalický lak černá Onyx

0NXY

13 000

Metalický lak

0MM0

13 000

CITROËN BERLINGO MULTISPACE
SPECIÁLNÍ AKČNÍ SÉRIE FEEL EDITION
TECHNICKÉ PARAMETRY
1.6 VTi 120 MAN
1598
77 x 85,8
88 (120)
6000
160
4250

> MOTOR
Zdvihový objem v cm3
Vrtání x zdvih v mm
Max. výkon v kW (k CEE)
při ot/min
Max. točivý moment v Nm CEE
při ot/min
Elektronické statické zapalování
Filtr pevných částic (FAP)
Emisní norma
Technologie Stop&Start

1.6 BlueHDi 100 MAN
1560
75 x 88,3
73 (100)
3750
254
1750
–

1.6 BlueHDi 120 S&S MAN
1560
75 x 88,3
88 (120)
3500
300
1750
–

–
Euro 6
–

Euro 6
–

Euro 6

Manuální
5

Manuální
5

Manuální
6

205/65 R15,
215/55 R16

205/65 R15,
215/55 R16

205/65 R15,
215/55 R16

5
675 / 1350

5 | 7
675 / 1350

5 | 7
675 / 1350

3000

3000

3000

> PŘEVODY, ŘÍZENÍ
Převodovka
Počet převodových stupňů
> PNEUMATIKY
Pneumatiky*

> OBJEMY
Počet míst
Objem zavazadlového prostoru pod platem / pod střechou v dm3
Objem zavazadlového prostoru za předními sedadly
až ke stropu v dm3
> HMOTNOST (v kg)
Provozní hmotnost (1)
Užitečná hmotnost (2)
Největší povolená hmotnost
Maximální hmotnost přívěsu

1395
605
2000
1300
690
3000
70

nebržděného /
bržděného (3)
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy
Maximální zatížení střešního nosiče

●
● řidič)
> PROVOZNÍ VLASTNOSTI
(pouze
Max. rychlost v km/h
1000 m s pevným startem v sekundách
Z 0 na 100 km/h v sekundách

●

●
●
> SPOTŘEBA - NORMY
CEE (1999/100)
Městský provoz (l/100
● km)
●
Mimoměstský provoz (l/100 km)
Smíšený provoz (l/100 km)
●
●
Emise CO2 (g/km)

●
●
●

> OBJEM PAL. NÁDRŽE (v litrech)
●
Bezolovnatý
benzin
Motorová nafta

●
●

177
33,4
12,0

●

8,3
5,4
6,5
151

1449
611
2060
1300
720
3060

●
●

●

| 1496
| 724
| 2220
| 1200
| 740
| 3120
56

1473
612
2085
1300
730
3085

| 1504
| 716
| 2220
| 1200
| 750
| 3120
56

●
●

166
34,4
12,4

●
●
●

●
●
●

174
33,3
11,4

●
●
●

●

5,1
3,9
4,3
113

●
●
●
●

●
●
●
●

4,9
4,2
4,4
115

●
●
●
●

60
–

–
53

–
53

(1) Hmotnost může být vyšší v závislosti na úrovni výbavy a namontovaném vybavení na přání. (2) Rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností. (3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy.
* Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik.

4380
4380/4384

1100
582***
592 (XTR)

925

925/929

2728

640

727

1118

1801/1862* (XTR)

1505
1810/2112**

1554

* Bez / včetně podélných střešních nosičů. ** Bez / včetně vnějších zpětných zrcátek. *** Maximální výška hrany zavazadlového prostoru s pneumatikami 15“

Doporučené ceny v Kč s DPH platné od 1. 10. 2017.
C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek.
Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o. - Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

CITROËN FINANCIAL SERVICES

OPERATIVNÍ LEASING PRO SOUKROMÉ OSOBY
RELAX Operativní Leasing
> Pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 24, 36 nebo 48 měsíců
> Povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně GAP v ceně

RELAX PLUS Full Service Leasing
> Pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 24, 36 nebo 48 měsíců
> Povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně GAP v ceně
> Asistenční služba v rámci EU, až 4 dny náhradní vůz zdarma
> Servisní náklady i sada zimních pneumatik v ceně
> Dálniční známka pro ČR v ceně
> Servisní náklady smlouvou FREEDRIVE

MODELOVÁ VERZE
(pro jiné verze/výbavu kontaktujte autorizovaného
dealera CITROËN)

Berlingo FEEL EDITION 1.6 BlueHDi
100 MAN

SPLÁTKY VOZU
LEASING

48 m / 80 000 km 36 m / 60 000 km 24 m / 40 000 km

RELAX

od 4 209 Kč

od 3 905 Kč

od 3 482 Kč

RELAX PLUS

od 6 186 Kč

od 5 539 Kč

od 5 218 Kč

Platnost podmínek:
> výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy při složení 10% akontace;
> nabídka RELAX a RELAX PLUS platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 , 36 nebo 48 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
> podléhá schválení bonity klienta ze strany leasingové společnosti;
> C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
> zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
> v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným dealerem CITROËN.

