
základné technické parametre

motor hdi 75 – trieda 2

počet prevodových stupňov 5

emisná norma EURO 4

Objem (cm3) 1560

Výkon (k) din pri otáčkach (1/min) 75 / 4000

krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (1/min) 170 / 1750

max. rýchlosť (km/h) ND

zrýchlenie z 0 – 100 km/h (s) ND

palivo Nafta

Objem palivovej nádrže (l) 60

emisie cO2 (g/kg) ND

pohotovostná hmotnosť v kg (2/3 miest) ND

Užitočné zaťaženie v kg ND

celková hmotnosť v kg ND

maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg ND

Spotreba (l/100 km)

mesto ND

mimo mesta ND

mix ND

* Uvedená cena je akciová cena bez DPH, po odpočítaní uvedenej akciovej zľavy. Ďalšie informácie o vozidle nájdete na stránke www.citroen.sk, alebo sa obráťte na vášho najbližšieho predajcu 
Citroën. CITROËN SLOVAKIA, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť ceny a výbavu vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázok vozidla je ilustračný.

CITROËN BerlingO firSt fUrgOn SO zľAVOU až 27 % Už za 9 190,70 ¤*
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motor Výkon
Objem 

nákladového
priestoru

základné cenY VOzidiel

bez dph s dph

hdi 75 – kategória n1, trieda 2* 50 kW / 70k 3 m3 12 590 € 15 108 €

>  Elektronický imobilizér s transpondérom zabudovaným v kľúči
>  Bočné protinárazové výstuhy vo dverách
>  Predné výškovo nastaviteľné opierky hlavy
>  zvuková signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu 

vodiča
>  Stierače predného skla s cyklovačom
>  zvuková signalizácia zapnutých svetlometov
>  Plnohodnotné rezervné koleso
>  Nastaviteľný sklon svetlometov
>  Spodná ochrana motora

Štandardná výbava

>  Otáčkomer
>  Posilňovač riadenia s variabilným účinkom
>  Výškovo nastaviteľný volant
>  Predpríprava na autorádio
>  Bočné lišty – široké
>  Vonkajšie spätné zrkadlá nastaviteľné z interiéru
>  Úložné priestory vo dverách a stredovej konzole

>  Látkové čalúnenie “Tedeo” >   zadné dvere otvárateľné do bokov presklené
>  Tónované sklá
>  6 uchytných ôk v nákladovom priestore
>  Umývateľná podlaha v nákladovom priestore
>  Pravé bočné posuvné dvere – plechové

be
zp

eč
no

sť

(

ko
m

fo
rt

se
da

dl
á

ná
kl

ad
ov

ý 
pr

ie
st

or

$

l z

* Len vozidlá na sklade, nie je možné zadať do výroby.
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Výbava kód bez dph s dph

BezpečnOSť

ABS s brzdným asistentom a rozdeľovačom brzdného účinku AF01 500 € 600 €

kOmfOrt

manuálna klimatizácia RE01 1 100 € 1 320 €

SerViSné kOntraktY citrOËn

CITROËN EssentialDrive (predĺžená záruka) : na 36 mesiacov alebo 50 000 km 141,67 € 170 €

CITROËN IdealDrive (predĺžená záruka a pravidelné prehliadky) : na 36 mesiacov alebo 60 000 km 604,17 € 725 €

CITROËN FreeDrive (servisná zmluva) : na 36 mesiacov alebo 60 000 km 904,17 € 1 085 €

výbava za príplatok
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Citroën slovakia, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť výbavu a technické údaje vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia.
Technické údaje sa môžu mierne líšiť od uvádzaných hodnôt v závislosti od modelu a výbavy vozidla.
Citroën slovakia, s. r. o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, tel. +421 (0)2 53 48 39 00, fax +421 (0)2 53 48 39 80, www.citroen.sk
podrobné informácie vám poskytne autorizovaný predajca Citroën.

základné rOzmerY

typ vozidla rozmery vozidla 
d x š x v (mm)

Vnútorné rozmery skrine 
d x š x v (mm)

Bočné dvere 
šírka (mm)

Bočné dvere 
výška (mm)

rázvor 
(mm)

Berlingo first furgon 4137 x 1724 x 1796 – 1819 1700 (2100) x 1190 – 1600 x 1248 570 1120 2693
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