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NOVÝ 
CITROËN BERLINGO VAN
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KOMPLETNÍ NABÍDKU CITROËN NALEZNETE NA 
www.citroen.cz či m.citroen.cz z mobilního telefonu nebo si stáhněte zdarma mobilní aplikaci. Li
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2016
20 let od uvedení prvního 
vozu CITROËN Jumpy na trh 
v roce 1996 přichází 
společnost CITROËN s novým 
užitkovým vozem určeným 
pro současné podnikatele. 
Je inovativnější díky systému 
Moduwork®, vybavený 
posuvnými bočními dveřmi 
s hands-free otvíráním 
a bezkonkurenční verzí XS 
a technologičtější s dotykovým 
displejem 7" a asistenty řízení.

Multižánrový umělec Le Tone se 
proslavil v devadesátých letech 
hudebním hitem ve stylu French 
Touch „Joli Dragon“. Skládání 
muziky se věnoval 15 let, ale 
postupně ho stále více 

přitahovaly ilustrace. Některé z jeho prací byly 
k vidění mimo jiné i v galerii Centre Pompidou. 
Le Tone obdivuje umělce, kteří pracují s barvou, 
ale sám upřednostňuje černobílé kresby, které 
používá k vyprávění jednoduchých příběhů 
zachycených ve svých zápisnících.

1934 1939 1948 19681955 2017
Seznamte se s výjimečnými  
modely, které utvářejí  
historii značky CITROËN –  
od roku 1919 až po současnost.

První dodávka s pohonem 
předních kol 2CV Fourgonnette 

se rychle se stává kultovním 
vozem, kterým se dnes pyšní 

sběratelé z celého světa. 
Pohodlná, lehká, robustní 

a ekonomická, v letech 1951 
až 1978 bylo vyrobeno více než 

1,2 milionu těchto vozů.

1951

CITROËN uvádí na trh model Tub, 
který v rámci své moderní koncepce 
nabízí mimo jiné i boční posuvné dveře. 
Od roku 1948 se nástupcem 
stává model H.

CITROËN mění zažité představy 
o automobilu a přichází s revolučním 
modelem Traction Avant. Již samotný 
název odhaluje inovaci, kterou tento 
model přináší: pohon předních kol.

Na trh přichází legendární 
a nezapomenutelný 2 CV – 
ekonomický a spolehlivý vůz, 
který v naprostém pohodlí 
přepraví 4 osoby a náklad 
o váze až 50 kg.

Citroën DS, jehož aerodynamické linie 
dodnes přitahují pozornost, je poprvé 
představen na autosalonu v Paříži 
v roce 1955. Futuristický vzhled z dílny 
designéra Flaminia Bertoniho mu 
vysloužil přezdívku létající talíř.

Doba si žádá lehké a snadno 
ovladatelné vozy jako jsou 
Ami 6 a Dyane, ale objevuje se 
také originální Méhari, vůz do 
náročného terénu vhodný pro 
jakékoliv využití.

CITROËN se může pochlubit skutečně úctyhodným výčtem 
sportovních úspěchů: pětinásobný vítěz poháru konstruktérů ve 
světovém šampionátu Rallye-Raid v letech 1993–1997, v období 
2003–2012 držitel 8 mistrovských titulů v šampionátu WRC 
a 3 titulů mistra světa WTCC v letech 2014–2016. Značka, 
známá svým výjimečným sportovním duchem, se do WRC 
v roce 2017 vrací s jediným cílem: stanout opět na stupních vítězů!2 3
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UŽITKOVÝ VŮZ PRO KAŽDÉHO
Ve městě i na dálnici oceníte pohodlí a pohodu na cestách!  
To vše jsou hodnoty, které jsou značce Citroën vlastní.

CITROËN C4 CACTUS SOCIÉTÉ

CITROËN JUMPER

MODELOVÁ ŘADA

CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPY COMBI

CITROËN BERLINGO VAN

CITROËN C3 SOCIÉTÉ

NOVÝ CITROËN BERLINGO VAN
ZVLÁDNE VŠE, STEJNĚ JAKO VY!

4 5
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10 DŮVODŮ PROČ SI POŘÍDIT  
NOVÝ CITROËN BERLINGO VAN

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Naskenujte si tento kód svým 
chytrým telefonem a podívejte 

se na instruktážní videa pro 
nové Berlingo Van. 

2 DÉLKY
K verzi L1 o délce 4,40 m je k dispozici také L2  
o délce 4,75 m s prodlouženým rozvorem.
STRANA 14–15

OBJEM NÁKLADOVÉHO 
PROSTORU AŽ 4,40 M3

Od 3,30 m3 u verze L1  
po 4,40 m3 pro verzi L2.
STRANA 18–19

NASTAVITELNÁ LAVICE 
EXTENSO ®

Variabilní mobilní kancelář  
se plně přizpůsobí vašim potřebám.
STRANA 20– 21

NA STAVBU  
I NA DÁLNICI
Vyberte si specifikaci  
dle vašich preferencí.
STRANA 12– 13

MODERNÍ A ROBUSTNÍ 
DESIGN
Elegantní linie, vyšší světlá výška  
a krátká vysoká kapota.
STRANA 10– 11

POLOKOMBI
Převeze pohodlně až 5 osob.

STRANA 22 – 23

TECHNOLOGIE  
SURROUND REAR VISION

Pro lepší viditelnost při manévrování  
ve ztížených podmínkách.

STRANA 34 – 35

20 ASISTENČNÍCH 
SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ

Mezi nimi např. Grip Control s funkcí  
Hill Assist Descent či elektrická parkovací brzda.

STRANA 40– 43

STRANA 36– 37

4 TECHNOLOGIE VYUŽÍVAJÍCÍ 
MOBILNÍ PŘIPOJENÍ

Zůstáváte neustále ve spojení  
se svými klienty a spolupracovníky.

STRANA 44– 45

VÝKONNÉ 
MOTORY

…a nová automatická 
převodovka EAT8. 

6 7
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Naskenujte si tento kód 
svým chytrým telefonem 
a podívejte se na videa k modelu 
Nový Citroën Berlingo Van. 

8 9
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DESIGN

VÝRAZNÝ 
A MODERNÍ  
DESIGN
Nový Citroën Berlingo Van upoutá  
svým na první pohled bezpečným a robustním 
vzhledem. Předsunuté čelní sklo a krátká vysoká kapota 
nesou typické znaky vozů Citroën a odkazují na příbuznost 
s modelem Jumpy. Boční pohled odhaluje u obou 
nabízených délek plynulé neagresivní linie zvýrazněné 
prolisy blatníků a dveří. Široké posuvné dveře poukazují 
na praktičnost vozu. Zadní část s vertikálními světly 
a podpisem Berlingo si zachovala svůj funkční vzhled 
typický pro užitkové vozy.

1110
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DESIGN

Berlingo Van ocení všichni, kteří tráví hodně času 
na cestách nebo zajišťují rozvážky ve městech. Důraz 
je kladen na pohodlí, kvalitní odhlučnění a rekordní 

množství asistenčních systémů řízení, mezi nimiž může být 
rovněž zcela nový systém Surround Rear Vision, elektrická 

parkovací brzda, adaptivní tempomat či navigace 
Citroën Connect Nav zobrazující užitečné informace  

na 8" dotykovém displeji.

Paket je určen zejména pro živnostníky, kteří přepravují materiál
či zaměstnance po stavbách a jiných hůře přístupných místech. 
Vůz je vybaven systémem Grip Control s funkcí Hill Assist Descent 
zaručujícím lepší jízdní vlastnosti v těžko dostupném terénu. Robustnost 
je pak jednou z významných předností. Velká kola, vyšší světlá výška 
a ochranný kryt pod motorem vyniknou ve spojení se zvýšeným užitečným 
zatížením, nákladovým prostorem s plastovou podlahou a dodatečným 
vnitřním LED osvětlením.

PAKET 

WORKSITE
TO NEJLEPŠÍ 

PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

12 13
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DESIGN

Nový Citroën Berlingo Van je k dispozici  
ve dvou délkách karoserie: standardní verze L1  
o délce 4,40 m a prodloužená verze L2 o délce 4,75 m. 
Je pouze na vás, kterou zvolíte s ohledem  
na vaše potřeby a požadavky vaší profese.

2 DÉLKY
PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU 

VAŠIM POTŘEBÁM

L1

L2

L1 4,40 m

L2 4,75 m

14 15
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DESIGN

PRO SNADNĚJŠÍ PŘÍSTUP
Nový Citroën Berlingo Van nabízí konfiguraci s 1 nebo 2 bočními 
posuvnými dveřmi, které výrazně usnadňují nakládku a vykládku 
bez ohledu na to, kde je vůz zaparkovaný. Plechové či prosklené 
boční posuvné dveře s optimalizovanou šířkou otvoru 675 mm 
a výškou 1 072 mm zvláště oceníte při převážení těžkého 
a objemného nákladu.

BOČNÍ  
POSUVNÉ DVEŘE

16 17
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DESIGN

UŽITEČNÁ HMOTNOST AŽ 1 000 KG
Nový model Citroën Berlingo Van nabízí 
objem nákladového prostoru v rozmezí od 3,30 m3 
pro verzi L1 do 3,90 m3 pro L2 (3,80 m3 a 4,40 m3 
s nastavitelnou lavicí Extenso®). V závislosti 
na zvolené verzi jeho užitečné zatížení kolísá  
od cca 600 kg až k hranici 1 tuny. Díky výklopným 
zadním dvoukřídlým dveřím 40/60 s otevíráním 
v úhlu 180° a dostatečné šířce mezi podběhy 
zadních kol snadno převezete až 2 europalety.  
Váš nový vůz může být exkluzivně vybaven 
indikátorem přetížení, který informuje  
o překročení užitečného zatížení.

VÝJIMEČNÝ OBJEM 
NÁKLADOVÉHO 
PROSTORU

STŘEŠNÍ 
OTVOR

AŽ

4,40 m3
AŽ 

1000 kg 1,241 m

AŽ 

3,44 m
AŽ 

1,5 t

ZJEDNODUŠENÍ KAŽDODENNÍCH ČINNOSTÍ
Pro přepravu dlouhých předmětů se nabízí dvě řešení: 
sklopení bočního sedadla nastavitelné lavice Extenso® nebo 
použití výklopného střešního otvoru v zavazadlovém prostoru. 
Nový Citroën Berlingo Van může být v případě potřeby 
vybaven paketem nákladového prostoru zahrnujícím přídavné 
LED osvětlení, zásuvku 12 V a 4 dodatečné úchytné kroužky 
přimontované na stěny kabiny nákladového prostoru, které 
doplní 6 sériově dodávaných úchytných kroužků zabudovaných 
v podlaze. Váš náklad bude bezpečně držet na svém místě 
za všech okolností.

URČEN PRO  
JAKÉKOLI VYUŽITÍ

PŘÍDAVNÉ OSVĚTLENÍPLASTOVÁ PODLAHA

INDIKÁTOR 
PŘETÍŽENÍ

PAKET NÁKLADOVÉHO PROSTORU

18 19
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1

2

3

DESIGN

1 – Lavice Extenso® je určena pro profesionály pracující v týmu,  
kteří se potřebují přemísťovat ve větším počtu.

2 – Prostřední sedadlo je širší a může se přeměnit na mobilní kancelář 
s otočným stolkem.

3 – Zvednutím bočního sedadla vznikne dodatečný prostor pro přepravu 
křehkých předmětů a zároveň se zvětší užitečný objem z 3,30 m3 
na 3,80 m3 u verze L1 a z 3,90 m3 na 4,40 m3 u verze L2.

Nastavitelná lavice Extenso® nabízí mimo jiné také velmi praktický 
úložný prostor pod prostředním sedadlem, který lze zamknout 
visacím zámkem.

3 PŘIZPŮSOBITELNÁ MÍSTA
Multifunkční lavice Extenso® se jednoduše přizpůsobí vašim 
požadavkům. Sklopením bočního sedadla prodloužíte nákladovou 
délku vozu na 3,3 m u verze L1 a až 3,9 m pro verzi L2.

NASTAVITELNÁ 
LAVICE EXTENSO®

20 21
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1

2

3

1 – Polokombi je k dispozici pro verzi L2 a nabízí jedinečný 
komfort ve 2. řadě sedadel. Ve svém segmentu zde naleznete 
rekordní prostor ve výši kolen srovnatelný s osobními vozy. 

2 – Maximální modularita umožňuje po sklopení sedadla 
spolujezdce a 2. řady sedadel jedinečnou nákladovou délku.

3 – Sklopením 2. řady sedadel, po jejichž zadní části je možné 
posouvat mobilní mřížovou přepážku s otvorem, dojde ke zvětšení 
objemu nákladového prostoru. Sklopením sedadla spolujezdce 
dosáhnete maximální přepravní kapacity.

POLOKOMBI

Prostorná multifunkční kabina je ideálním řešením 
pro týmovou práci.

AŽ 5 CESTUJÍCÍCH

DESIGN22 23
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PRO ABSOLUTNÍ POHODLÍ
CITROËN vytváří podmínky pro maximální pohodlí všech 
cestujících. Pod označením CITROËN ADVANCED COMFORT® 
se skrývají nová inovativní řešení a inteligentní technologie, 
které si kladou za cíl zajistit celkovou fyzickou i psychickou 
pohodu cestujících.
Po zvážení veškerých očekávání našich zákazníků jsme se vydali 
směrem, který zohledňuje odvahu a pokrok značky CITROËN 
s ohledem na jízdní komfort. Zaměřuje se na čtyři základní 
oblasti: intuitivní ovládání a akustický komfort, praktičnost 
interiéru, pohodlí a uživatelsky vstřícné technologie.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

POUŽÍVAT 
INTUITIVNĚ

ULEVIT 
OD PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE

ODSTRANIT 
NEPŘÍJEMNÉ VJEMY

USNADNIT 
ŽIVOT NA PALUBĚ

24 25



CIT_Berlingo_VAN_katalog_2018 page 26 CIT_Berlingo_VAN_katalog_2018 page 27

Nový Citroën Berlingo Van  
nabízí výborný akustický komfort  
díky velmi kvalitnímu odhlučnění.

Nový Citroën Berlingo Van splňuje veškeré 
předpoklady pohodlné a bezpečné jízdy za všech 
okolností. Jeho optimální jízdní komfort vychází 
z vyvýšené pozice řidiče, komfortního podvozku 
a výborného odhlučnění. Sedadla, kterým byla 
věnována zvláštní pozornost, splní beze zbytku 
požadavky i těch nejnáročnějších klientů. Sedadla 
řidiče a spolujezdce mohou být na přání vyhřívaná.

POHODLÍ 
NA CESTÁCH
PRO VÍCE JISTOTY

CITROËN ADVANCED COMFORT ®26 27



CIT_Berlingo_VAN_katalog_2018 page 28 CIT_Berlingo_VAN_katalog_2018 page 29

MOBILNÍ KANCELÁŘ

Kabina nového vozu Citroën Berlingo Van byla navržena 
jako plnohodnotná mobilní kancelář, ve které můžete snadno 
pracovat přímo v terénu. Notebook dobijete pomocí zásuvky 
220 V a poté ho bezpečně uložíte do schránky Top Box před 
sedadlem spolujezdce. Velmi praktická novinka v podobě 
bezdrátového nabíjení umožní jednoduše dobít mobilní telefon. 
Dále jsou zde k dispozici 2 USB porty a 2 zásuvky 12 V. 
Otočný stolek, kterým může být nastavitelná lavice Extenso® 
vybavena, a který vznikne sklopením opěradla prostředního 
sedadla, vám umožní nerušeně pracovat v naprostém pohodlí.

TOP BOX, ZÁSUVKA 220 V,  
BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ TELEFONU

CITROËN ADVANCED COMFORT ®28 29
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

NA DOSAH RUKY
Praktičnost je jedním ze základních požadavků, které byly kladeny 
na koncepci nového vozu Citroën Berlingo Van. Kabina vozu 
skrývá velké množství praktických odkládacích ploch pro předměty 
každodenní potřeby od nejmenších po ty velké a neskladné. 
Příjemně vás překvapí zásuvka pod sedadlem řidiče či spolujezdce, 
horní přihrádka Top Box a uzavřená schránka před sedadlem 
spolujezdce, velký stropní úložný prostor, řada otevřených 
přihrádek, velké kapsy ve dveřních panelech či užitečné držáky 
na nápoje. Nový Citroën Berlingo Van nabízí 113 l odkládacích 
míst na dosah ruky.

* Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

VARIABILITA 
USPOŘÁDÁNÍ*

30 31
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TECHNOLOGIE

KONCENTRACE 
TECHNOLOGIÍ
Nový Citroën Berlingo Van vyráží do boje s konkurencí 
a má opravdu co nabídnout! Je vybaven 20 asistenčními 
systémy řízení a 4 novinkami využívajícími mobilní 
připojení, aby vám nabídl ještě bezpečnější jízdu 
srovnatelnou s nejnovějšími osobními vozy 
a usnadnil váš každodenní profesní život.

3332
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TECHNOLOGIE

Nový Citroën Berlingo Van je vybaven naprostou novinkou 
v podobě systému Surround Rear Vision, díky které má řidič 
optimální přehled o okolí vozu při parkování i během jízdy. 
Záběry 2 kamer umístěných v držáku vnějšího zpětného zrcátka 
u spolujezdce a v horní části zadních dvoukřídlých dveří jsou 
promítány na displej 5" nacházející se na místě vnitřního 
zpětného zrcátka. Kamery zobrazují 3 pohledy:

1 – Prostor za vozem během jízdy, který umožní lepší přehled 
o dění na silnici.

2 – Boční pohled na stranu spolujezdce a hlídání mrtvého úhlu 
na pravé straně.

3 – Zpětná parkovací kamera zobrazuje při couvání prostor 
v těsné blízkosti za vozem a usnadňuje manévrování.

NOVINKA: TECHNOLOGIE 
SURROUND REAR VISION

3

2

1

34 35
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TECHNOLOGIE

Nejnovější 3D navigační systém Citroën Connect Nav 
umožňuje hlasové ovládání navigace, telefonu a médií, 
aniž by byl řidič nucen odvrátit pozornost od řízení. 

NAVIGAČNÍ  
SYSTÉM 3D

Aplikace svého chytrého telefonu kompatibilní 
s Apple CarPlayTM, MirrorLink® nebo Android Auto 
můžete díky funkci Mirror Screen zobrazovat 
a ovládat přímo na dotykovém 8" displeji vozu.

MIRROR SCREEN

36 37



CIT_Berlingo_VAN_katalog_2018 page 38 CIT_Berlingo_VAN_katalog_2018 page 39

TECHNOLOGIE

WORKSITE PAKET

FUNKCE STABILIZACE PŘÍVĚSU

Nový Citroën Berlingo Van může být vybaven 
systémem Grip Control s funkcí Hill Assist Descent, 
který sníží riziko prokluzu nebo smyku na strmých 
svazích. Součástí paketu Worksite je navíc zvýšená 
světlá výška, velká kola 690 mm s pneumatikami 
Mud & Snow, ochranný kryt pod motorem 
a plnohodnotné náhradní plechové kolo.

Tato funkce doplňující ESP® sleduje oscilační pohyby 
přívěsu a působí na brzdy, aby přívěs stabilizovala.

DOKONALÉ  
JÍZDNÍ VLASTNOSTI
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NOUZOVÉ 
AUTOMATICKÉ 
BRZDĚNÍ ACTIVE 
SAFETY BREAK

SYSTÉM 
ROZPOZNÁVÁNÍ 
DOPRAVNÍHO 
ZNAČENÍ 
S DOPORUČENOU 
RYCHLOSTÍ

VAROVÁNÍ PŘED 
SNÍŽENÍM 
POZORNOSTI ŘIDIČE

VAROVÁNÍ PŘED 
RIZIKEM OSPALOSTI 
(COFFEE BREAK 
ALERT) Systém sleduje chování řidiče 

pomocí multifunkční kamery 
umístěné v horní části čelního 
skla a zjišťuje případné 
odchylky od dráhy vozu od 
vodorovného značení na silnici. 
Tato funkce je zvláště vhodná 
na dálnicích při rychlostech 
nad 65 km/hod.

Systém nouzového 
automatického brzdění se 
zvukovou a vizuální výstrahou 
snižuje riziko vzniku kolize. 
Multifunkční kamera umístěná 
v horní části čelního skla 
detekuje překážky. Je-li zjištěno 
riziko kolize, systém řidiče 
upozorní a pokud řidič 
nereaguje, systém automaticky 
vozidlo zastaví.

AKTIVNÍ SYSTÉM 
VAROVÁNÍ PŘED 
NEÚMYSLNÝM 
OPUŠTĚNÍM 
JÍZDNÍHO PRUHU
Systém rozpoznávající pomocí 
kamery vodorovné značení na 
silnici dokáže zjistit neúmyslné 
opuštění jízdního pruhu. 
Jakmile systém zjistí riziko 
překročení dělicí čáry, 
postupně stáčí řízení 
v opačném směru, aby vůz 
udržel ve správném pruhu. 
Úpravě dráhy se zabrání 
pevným držením volantu 
a zcela se přeruší po zapnutí 
směrových světel.

AKTIVNÍ SYSTÉM 
SLEDOVÁNÍ 
MRTVÉHO ÚHLU

BAREVNÝ 
HEAD-UP DISPLAY

Tento systém, který je velmi 
užitečný na rychlostních 
silnicích a dálnicích, 
upozorňuje řidiče pomocí 
kontrolky ve vnějších zpětných 
zrcátkách na přítomnost jiného 
auta v mrtvém úhlu.

20 ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ 
PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ BEZPEČÍ

VÝSTRAHA
NA RIZIKO KOLIZE

Díky tomuto zařízení může 
řidič neustále sledovat dění na 
vozovce, zatímco vidí ve svém 
zorném poli na průhledné 
lamele základní informace 
související s jízdou (aktuální 
a doporučená rychlost, údaje 
o regulátoru/omezovači 
rychlosti, pokyny navigace 
a výstrahu na riziko kolize).
(K dispozici později)

Tento systém přináší řidiči 
v jakémkoliv okamžiku 
informace o rychlostních 
limitech, které je třeba 
dodržovat. Jakmile je dopravní 
značka s omezením rychlosti 
detekována kamerou, řidič 
může přijmout doporučení 
k povolené rychlosti a upravit 
tempomat nebo omezovač.

Systém, který varuje řidiče 
o možnosti kolize s před ním 
jedoucím vozem, funguje od 
rychlosti 30 km/h díky radaru 
nacházejícímu se v přední části 
vozu.

ADAPTIVNÍ  
TEMPOMAT  
S FUNKCÍ STOP

TECHNOLOGIE

Systém po 2 hodinách 
nepřetržitého řízení při rychlosti 
převyšující 65 km/h vyzve 
řidiče, že je čas udělat si 
přestávku.

Systém pomocí kamery 
detekuje před ním jedoucí 
vozidlo a automaticky udržuje 
bezpečnou vzdálenost 
používáním brzd a akcelerátoru 
podle parametrů dříve 
nastavených řidičem.
Funkce STOP, která je k dispozici 
výhradně s převodovkou EAT8, 
umožňuje vozidlo zastavit. 
(K dispozici později)

SURROUND 
REAR VISION
Systém zobrazuje 
okolí v blízkosti vozu 
na 5" barevném displeji 
umístěném na místě vnitřního 
zpětného zrcátka. Snímky 
ze dvou kamer umístěných 
ve stojce zpětného zrcátka 
spolujezdce a v horní části 
zadních dvoukřídlých dveří 
poskytují boční pohled 
na straně spolujezdce 
a hlídání mrtvého úhlu, 
zadní monitorovací pohled 
a vizuální pomoc při couvání.
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INDIKÁTOR 
PŘETÍŽENÍ
Tato exkluzivní technologie 
informuje řidiče o překročení 
užitečného zatížení.
(K dispozici později)

PARKOVACÍ 
ASISTENT

ZPĚTNÁ 
PARKOVACÍ 
KAMERA Systém informuje zvukovým 

signálem a pomocí vizuálních 
značek zobrazovaných na 
dotykovém 8" displeji 
o blízkosti překážek na úrovni 
nárazníků parkujícího vozu 
díky ukládání dat spojených 
s dráhou vozidla, která 
zaznamenají čidla umístěná 
na předním a zadním 
nárazníku.

Systém umožňující zobrazit 
na dotykovém displeji 
pomocí 180° 
panoramatické kamery 
bezprostřední okolí vozu. 
Při přiblížení se k překážce 
kamera automaticky 
zoomuje.

AUTOMATICKÉ 
PŘEPÍNÁNÍ 
DÁLKOVÝCH SVĚTEL

ELEKTRICKÁ 
PARKOVACÍ  
BRZDA

HANDS-FREE 
OVLÁDÁNÍ 

20 ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ 
PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ BEZPEČÍ

Systém umožňuje 
automatické zatažení při 
vypnutí motoru a automatické 
uvolnění po rozjetí vozu 
(standardní aktivace) nebo 
manuální ovládání páčkou.

Systém funguje při jízdě ve 
tmě a automaticky přepíná 
dálková světla na potkávací 
a naopak podle okolního 
světla a provozu.

ASISTENT 
PRO ROZJEZD 
VE SVAHU

TECHNOLOGIE

PŘISVÍCENÍ 
DO ZATÁČEK

Systém usnadňující rozjezd 
do svahu, který zabrání 
nežádoucímu posunu vozu 
po uvolnění brzdového 
pedálu. Funguje při sklonu 
větším než 3 %, kdy udržuje 
vůz na místě po dobu 
dvou vteřin.

ŘÍZENÍ 
STABILITY  
PŘÍVĚSU Systém umožňuje zamknout, 

odemknout a nastartovat vůz 
a ponechat si přitom klíč 
v kapse. Vůz řidiče rozpozná, 
jakmile přiblíží ruku k některé 
klice předních dveří nebo 
k otevírání zavazadlového 
prostoru.

Systém funguje podle úhlu 
otočení volantu v rychlosti 
do 40 km/hod. Přední mlhový 
světlomet umožňuje za pomoci 
dodatečného světelného 
paprsku přisvítit pravotočivou 
nebo levotočivou zatáčku 
až do úhlu 75°.

GRIP CONTROL 
S  FUNKCÍ 
HILL ASSIST

V případě vozu s tažným 
zařízením je nový Citroën 
Berlingo vybaven 
stabilizátorem přívěsu. Tato 
funkce doplňující ESP® sleduje 
oscilační pohyby přívěsu, 
působí na brzdy, aby přívěs 
stabilizovala, a v případě 
potřeby snižuje výkon motoru, 
aby vůz zpomalila.

Systém Grip Control umožňuje 
jízdu za jakýchkoliv podmínek 
a upravuje trakci předních kol 
podle terénu. Stačí si pomocí 
ovládacího kolečka na středové 
konzole zvolit jeden z 5 režimů 
(Standard, Sníh, Bláto, Písek, 
ESP OFF). Se systémem Grip 
Control je spojena funkce Hill 
Assist Descent, která auto udrží 
v nízké rychlosti i na velmi 
strmých svazích. Tato technologie 
umožňuje zachovat dráhu vozu 
a snižuje riziko proklouznutí nebo 
rychlého rozjetí při cestě dolů, 
a to při jízdě vpřed i při couvání.
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TECHNOLOGIE

PRO DYNAMICKOU JÍZDU

Nový Citroën Berlingo Van je nabízen 
s výkonnými benzínovými motory PureTech* 
a dieselovými motory BlueHDi přizpůsobenými 
k provozu ve městě i mimo něj. S těmito motory, 
které za každých okolností respektují životní 
prostředí, budete mít spotřebu pod kontrolou. 
Nezáleží na tom, jestli jezdíte dlouhé trasy 
nebo jen popojíždíte po městě. 

*K dispozici v průběhu roku 2019.

MOTORIZACE 
POSLEDNÍ  
GENERACE

Více info na citroen.cz

NOVÉ
MOTORY
EURO 6.2
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PERFEKTNĚ PŘIZPŮSOBENÉ  
VAŠÍ PROFESI
Aby se co nejvíce přizpůsobil vašim potřebám, nabízí 
Nový Citroën Berlingo Van velký výběr možných přestaveb. 
Může být přestavěn na záchranné či asistenční vozidlo, 
mrazicí vůz nebo dopravní prostředek pro osoby se 
sníženou pohyblivostí, pick-up či vůz s pohonem 4x4.

KONFIGURACE  
NA MÍRU

VÝBAVA

PŘEPRAVA OSOB  
SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ

MRAZICÍ VŮZ

POLICEJNÍ VŮZ HASIČSKÝ VŮZ

PICK-UP4X4 DANGEL
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BARVY KAROSERIE

(M): metalický lak – (N): perleťový lak – (O): standardní lak

Výbava a technologie popsané v tomto katalogu se týkají modelu Nový Citroën Berlingo Van. Provedení vozidel CITROËN prodávaných v EU se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o sériovém 
nebo doplňkovém vybavení jednotlivých modelů řady CITROËN naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení“ na stránkách www.citroen.cz.

VÝBAVA

ŠEDÉ LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ MICA 

PROVEDENÍ INTERIÉRU

HLINÍKOVÁ KOLA 
A OZDOBNÉ KRYTY KOL

KRYT KOLA 15" A 16" 
DEMI-STYLE 

HLINÍKOVÉ KOLO 16" 
STARLIT BROUŠENÉ

KRYT KOLA 15" TWIN KRYT KOLA 16" 
TWIRL

ČERVENÁ ARDENT (N)

MODRÁ DEEP (P)

SABLE (P)

AQUA GREEN (N)

BÍLÁ BANQUISE (N)

ČERNÁ ONYX (N)

ŠEDÁ ARTENSE (M)

ŠEDÁ PLATINIUM (M)
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NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ KABINY 
NÁKLADOVÉHO PROSTORU

VÝKLOPNÝ NOSIČ ŽEBŘÍKU

TRUBICOVÝ BOX

OCELOVÝ STŘEŠNÍ NOSIČ 
S POSTRANICEMI PRO VERZI L1 I L2

VÝBAVA

*Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 odpovídají homologaci NEDC (R (EU) 
č. 715/2007 a R (EU) č. 692/2008 v použitelném znění) umožňují porovnání s dalšími 
vozidly. Od 1. září 2017 jsou pro některá nová vozidla hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 
určovány na základě nových předpisů (WLTP) a tyto údaje byly přepočítány na NEDC, aby je 
bylo možno porovnávat. Obraťte se, prosím, na své prodejní místo, kde vám poskytnou 
nejnovější informace, a ověřte si, zda nedošlo ke změně hodnot. Tyto hodnoty nezohledňují 
zejména podmínky používání vozidla, způsob jízdy, výbavu nebo doplňky na přání a mohou 
se měnit podle typu pneumatik.

SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2 (SMÍŠENÝ) NEDC* (G/KM)

motory město
(l/100 km)

mimo město
(l/100 km)

smíšený
(l/100 km)

emise CO2 
(g/km)

VERZE L1 BlueHDi 75 MAN
(Euro 6.1) 4,8–4,9 3,9–4,1 4,3–4,4 111–114

VERZE L1 BlueHDi 100 S&S MAN
(Euro 6.1) 4,6–4,9 4,0–4,3 4,2–4,6 109–119

VERZE L1 BlueHDi 130 S&S MAN6
(Euro 6.2) 4,9–5,1 4,1–4,4 4,4–4,6 116–123

ROZMĚRY

Hodnoty uvedeny v mm.
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S M L O U V Y

Z Á R U K A

ZÁKLADNÍ:  2 ROKY bez omezení počtu ujetých km. Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné. 
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

NA LAK: 3 ROKY pro osobní vozy. 2 ROKY pro užitkové vozy.

PROTI PROREZAVĚNÍ: 12 LET pro osobní vozy. 5 LET pro užitkové vozy.

ESSENTIAL DRIVE:  OD 2 DO 5 LET dodatečné záruky, od 40 000 do 175 000 km. Prodloužení základní záruky. 
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V celé servisní síti CITROËN vás ihned identifikují.

IDEAL DRIVE:  OD 3 DO 7 LET, dodatečné záruky, od 30 000 km do 175 000 km. Prodloužení základní záruky. 
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba.  
V celé servisní síti CITROËN vás ihned identifikují. 

FREE DRIVE:   OD 3 DO 7 LET dodatečné záruky, od 30 000 km do 175 000 km. Prodloužení základní záruky. 
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Výměna opotřebovaných dílů. 
V celé servisní síti CITROËN vás ihned identifikují. Pravidelné servisní prohlídky.

Pro více informací se seznamte s podrobnými podmínkami ve svém prodejním místě CITROËN.

C AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v EU. Provedení vozidel CITROËN, prodávaných v EU, se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o vybavení jednotlivých modelů výrobní řady CITROËN naleznete v dokumentu 
„Ceník“ na stránkách www.citroen.cz. Informace o modelech a jejich parametrech odpovídají jejich definici v době tisku tohoto dokumentu; nemohou být považovány za smluvně závazné. CITROËN si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění 
charakteristiky představených modelů a služeb, aniž by byl povinen aktualizovat tento dokument. Soubor prvků výbavy popsaných v této brožuře představuje veškerou technologii použitou u modelu Nový CITROËN BERLINGO. Tyto prvky mohou být součástí 
standardní, nebo doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla. AUTOMOBILES CITROËN potvrzuje, že v souladu s právními předpisy týkajícími se nakládání s vozidly po ukončení jejich životnosti, plní stanovené cíle a že při výrobě produktů, které prodává, 
jsou používány recyklovatelné materiály. Zobrazené barevné odstíny karoserie jsou pouze orientační, protože tiskařská technika neumožňuje přesnou reprodukci barev. Přípravě tohoto katalogu byla věnována velká péče, jestliže se však domníváte, že obsahuje 
chybný údaj, neváhejte nás na něj upozornit. Pro získání bližších informací nás kontaktujte na Infolince +420 222 352 277 nebo na adrese www.citroen.cz. Pro získání veškerých informací o Službách CITROËN se obraťte na prodejní místa naší sítě v ČR. 
CITROËN ASSISTANCE: 800 10 12 10. Bezplatné volání v rámci ČR.

Více  
informací  
naleznete 
na citroen.cz

Financování 
a nabídky
služeb

STÁHNĚTE SI NOVOU MOBILNÍ APLIKACI MY CITROËN, 
abyste mohli využívat sledování provozu svého automobilu na míru a měli přístup ke všem službám 
CITROËN ze svého chytrého telefonu.

názory klientů

citroen-advisor.cz

HODNOŤTE, TVOŘTE A SDÍLEJTE SVŮJ NÁZOR NA SVÉ VOZIDLO 
nebo na prodejní místo CITROËN po nákupu nebo po zásahu provedeném ve vašem servisu. 
Poznámky a příspěvky jsou zveřejňovány na stránkách Citroën.

doporučuje
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