UUSI
CITROËN BERLINGO
tila-autojen edelläkävijä
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90-luvun komeetta French Touch
hittilevyllään "Joli Dragon". Le
Tone keskittyy musiikintekoon 15
vuoden ajan siirtyäkseen
vaiheittain kuvittamisen pariin.
Vuodesta 2011 lähtien
hänen luomuksensa ovat olleet esillä
mm. Pariisin Centre Pompidou’ssa.
Le Tone on ihastunut mustaan ja valkoiseen
kuvittaessaan yksinkertaisia tarinoitaan, jotka hän
piirtää vihkoihinsa.

2014

1934
Citroën mullistaa
automaailman tuomalla
markkinoille Traction Avantin.
Auton erikoisuutena on
vetävien pyörien sijainti edessä
(Traction Avant = etuveto).

Vuodesta 1919 tähän päivään
omintakeiset autot ovat osa
Citroënin historiaa.
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Citroën C4 Cactus, innovatiivinen ja persoonallinen niin
muotoilunsa kuin Airbump®
-kolhusuojiensakin ansiosta.

1919

1939

Citroën Type A:n sarjavalmistus
käynnistyy.

Citroën tuo markkinoille konseptilltaan
modernin Tub'in, jossa on
kuormaamista helpottava sivuliukuovi.
Tub’in seuraaja Type H esitellään v. 1948.

1948
2 CV:n suunnittelun tavoitteeksi
asetettiin aikaansaada "mahdollisimman mukava, taloudellinen ja
turvallinen auto, jossa on tilaa
4 hengelle ja 50 kg:lle matkatavaroita.

1968
On tullut kevyiden ja ketterien
autojen aika - kuten Ami 6 ja Dyane unohtamatta Meharia, omintakeista
ja monikäyttöistä maastoautoa.

1974

2017

Vuosina 1970 - 1980 Citroënin
teknistä imagoa vahvistetaan tuomalla
markkinoille CX-, BX- ja AX-automallit
sekä lippulaiva XM, joka varustetaan
elektroniikan ja hydrauliikan yhdistävällä
kaasunestejousituksella.

Citroën voittaa Rallye-Raid -kisojen autonvalmistajien
mestaruuden viisi kertaa vuosien 1993-1997 aikana, kahdeksan
WRC-mestaruutta vuosina 2002-2013 ja kolme kertaa peräkkäin
WTCC-mestaruuden vuosina 2014, 2015 ja 2016. Citroën
päättää vuonna 2017 ottaa haasteen vastaan ja palata rallin
WRC-sarjaan tavoitteenaan paluu huipulle.

Lue Citroënin
uusimmat ralliuutiset.
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UUSI CITROËN BERLINGO

PERHETTÄ EMME OLE KEKSINEET,
VAAN PERHEELLE SOPIVAN AUTON.

CITROËN C1

CITROËN C3

CITROËN C3 AIRCROSS
KOMPAKTI SUV

CITROËN BERLINGO

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN
C4 SPACETOURER

OMA CITROËN
Niin kaupungissa kuin maantielläkin voit nauttia
mukavuudesta ja hyvän olon tunteesta, arvoista,
jotka on aina yhdistetty Citroëniin.

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER
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MALLISTO

CITROËN SPACETOURER
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UUSI CITROËN BERLINGO
10 TÄRKEINTÄ OMINAISUUTTA
DESIGN

Tyyliltään uusi, sulavalinjainen ja
rakenteeltaan vankka, vailla turhaa
agressiivisuutta.
SIVUT 10 - 17

2 PITUUTTA

Version M lisäksi tarjolla on nyt
myös uusi akseliväliltään ja taka-ylitykseltään pidempi XL-versio.
Valinnanvaraa tarpeen mukaan.

Voit ladata uuden Citroën Berlingon
esittelyvideot skannaamalla
älypuhelimellasi
tämän koodin.

MUUNNELTAVUUS

Käytännöllisyyttä perheiden
erilaisia tarpeita tyydyttämään.
SIVUT 28 - 29

YHTEYDENPITO

Mirror Screen -toiminto
takaa yhteydet ulkomaailmaan.
SIVUT 38 - 41

SIVUT 14 - 15

SIVULIUKUOVET

Huippukäytännölliset sivuliukuovet
helpottavat autoon nousua ja lastaamista.

SIVUT 22 - 23

ÄLYPUHELIMEN
LANGATON LATAUS

Keskikonsoliin sijoitettu
induktiolatausalusta korvaa
älypuhelimen latauskaapelin.
SIVUT 40 - 41

TAITETTAVAT
TAKAISTUIMET

Kolme erillistä, samankokoista takaistuinta
voidaan taittaa yksittäin tai koko rivinä lattian alle.
SIVUT 24 - 25 JA 28 - 29

MODUTOP ®

Modutop® -katto tarjoaa 92 litran
säilytystilojen lisäksi poikkeuksellisen
valoisan matkustamon
panomaaralasikaton ansiosta.
SIVUT 26 - 27
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

19 AJOAVUSTINJÄRJESTELMÄÄ

Teknologioita, jotka varmistavat
turvallisuuden ja helpottavat
jokapäivästä elämää.

SIVUT 42 - 45

TEHOKKAITA
VOIMANLÄHTEITÄ

Uuteen Citroën Berlingoon on tarjolla
laaja valikoima viimeisimmän
sukupolven moottoreita.

SIVUT 46 - 47
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YHTEENVETO
SIVU 10 – DESIGN
SIVU 18 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®
SIVU 32 – TEKNOLOGIAT
SIVU 48 – VARUSTEET
Voit katsella uuden
Citroën Berlingon esittelyvideoita
skannaamalla tämän koodin
älypuhelimellasi.
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YHTEENVETO
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DESIGN

VAHVA PERSOONALLISUUS
Korkean ja lyhyen konepellin ansiosta
näkyvyys tiehen on erinomainen. Leveä ja
helposti tunnistettavissa oleva keula,
edemmäs sijoitettu tuulilasi, Airbump®
-kolhusuojat, väritehosteet* sumuvalojen*
ympärillä… Uusi Citroën Berlingo tuo uuden
raikkaan tuulahduksen vankan muotoilunsa
ja sulavien linjojensa ansiosta vakuuttaen
samalla modernilla tyylillään, käytännöllisyydellään sekä mukavuudellaan.
* Version mukaan
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UUSI
N
CITROËN
O
BERLINGO
PERSONOI
OMAN MAKUSI
SI
MUKAISEKSI

Uusi Citroën Berlingo kutsuu hienostuneeseen matkantekoon Pack Color White* -väritehosteineen, jotka koristavat
sumuvaloja* ja kylkiä. Tuloksena täydellinen väriharmonia.
Tarjolla on laaja valikoima korinvärejä, kuten esimerkiksi uusi
ainutlaatuinen Aqua Green -väri.

Uusi Citroën Berlingo ja Pack XTR** erottuvat joukosta
Pack Color Orange -väripaketin ansiosta. Väritehosteet
koristavat sumuvaloja, kylkilistoja ja Onyxin mustia
ulkopeilejä. Suojalevyt edessä ja takana ovat korinväriset.
Wild Green -sisustuksessa istuimien yksityiskohtana on
oranssi värikaistale.
* Version mukaan ** Lisävaruste
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M

JOPA

2 PITUUTTA

1

KOKO PORUKALLE

Molempien versioiden kuljetuskapasiteetti on jopa
7 henkeä*. Isompikin perhe
tai kaveriporukka mahtuu
kyytiin!

XL

4,4 M

Uusi Citroën Berlingo on nyt saatavana kahden
eri pituisena, sulavalinjaisena, mittasuhteiltaan
tasapainoisena ja käyttöominaisuuksiltaan
mukavana versiona. Molemmat ovat saatavana
sekä 5- että 7-paikkaisina.

4,75 M

M
5-PAIKKAINEN
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XL-versio on 35 cm pidempi kuin M-versio
suuremman akselivälinsä ja takaylityksensä
johdosta. Kolmas istuinrivi* on liukuva** ja
vaivattomasti irrotettavissa. Voit valita enemmän
mukavuutta matkustajille tai lisää tilaa matkatavaroille tilanteen ja tarpeen mukaan.

XL
7-PAIKKAINEN

5 -PAIKKAINEN

7-PAIKKAINEN

* Lisävaruste ** XL-kokoisena
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EHDOTON KUMPPANI
MONENLAISIIN
HARRASTUKSIIN

KÄYTÄNNÖLLINEN JA TILAVA

Uusi Citroën Berlingo on paljon harrastavan perheen
oiva kumppani. Pyöräilyyn, vaelluksille ja maastossa
liikkumiseen. Kattokaiteet* korostavat auton modernia ja
dynaamista olemusta.
*Version mukaan.
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VÄHENTÄÄ
STRESSIÄ

HELPOTTAA

ELÄMÄÄ MATKUSTAMOSSA

AINUTLAATUINEN MATKUSTUSMUKAVUUS
Citroën on luonut yksilöllisen mukavuusohjelman, jonka ansiosta
jokainen matkustaja nauttii poikkeuksellisen miellyttävästä matkanteosta.
CITROËN ADVANCED COMFORT® -ohjelma sisältää innovatiivisia,
teknisiä ja älykkäitä hyvänolon ratkaisuja sekä keholle että mielelle.

KEVENTÄÄ

HENKISTÄ PAINOLASTIA

Käyttäjien odotukset on huomioitu kokonaisvaltaisesti. Näin Citroën
vahvistaa edustavansa mukavuudeltaan autoalan kärkeä.
Hyvänolon neljä avainelementtiä ovat: kosketuksen ja akustiikan pehmeys,
sisätilojen käytännöllisyys kaikissa olosuhteissa, rauhoittava
matkustamotunnelma sekä intuitiivinen ja hyödyllinen teknologia.

JOUSTAVOITTAA
KÄYTTÖÄ
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SISÄTILOILTAAN
ENTISTÄKIN VIIHTYISÄMPI

HYVÄÄ OLOA TUOMAAN

Uusi Citroën Berlingo on suunniteltu tarjoamaan kaikille matkustajille poikkeuksellisen hyvän matkustusmukavuuden ja täydellisen mielenrauhan. Edessä huomio kiinnittyy edemmäs sijoitettuun tuulilasiin sekä selkeälinjaisen tyylikkääseen kojelautaan,
jotka yhdessä lisäävät tilantuntua ja valoisuutta. Materiaalivalinnat
ovat pehmeitä ja lämpimiä, ja ne lisäävät matkustusmukavuutta.
Mukavuuden viimeistelee ensiluokkainen äänentoistojärjestelmä.

Uuden Citroën Berlingon täysin uudet sisätilat henkivät levollisuutta
ja käytännöllisyyttä. Matkustamossa Top Box tarjoaa suurikokoisen,
viilennettävän säilytystilan kojelaudan yläosassa. 15-litran suuruinen
säilytystila keskikonsolissa on varustettu tuulettimilla takamatkustamon ilmastoinnin parantamiseksi.
Matkustamossa on useita nerokkaita säilytysratkaisuja esim. matkapuhelinta, mukeja ja muita henkilökohtaisia tavaratoita varten.
Uuden Citroën Berlingon sivuikkunat avautuvat nyt niin edessä kuin
takanakin sähkötoimisesti.*

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

* Version mukaan

21

SIVULIUKUOVET

JA AVATTAVA TAKAIKKUNA

Käytännöllinen niin sisä- kuin ulkotiloiltaankin.
Uuteen Citroën Berlingoon sisään astuminen
on harvinaisen helppoa kahden sivuliukuoven
ansiosta. Ovien leveys on optimaalinen
käytännöllisyyden maksimoimiseksi.
Tavaratilaan pääsyä ja kuormaamista helpottaa
avattava takaikkuna*.
* Version mukaan
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3

ERILLISTÄ
SAMANKOKOISTA
TAKAISTUINTA

Uuden Citroën Berlingon takaistuimella on jokaisella
matkustajalla yhtä mukavat oltavat kolmen samanlevyisen erillisen istuimen ansiosta. Nämä kolme
istuinta tarjoavat lisäksi runsaat polvitilat niin 5- kuin
7*-paikkaisena M- tai XL-versiona. Jokainen kolmesta
takaistuimesta voidaan taittaa lattian alle. Istuimet on
varustettu Isofix i-Size-kiinnityksellä.
* Version mukaan
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MODUTOP ®

92 LITRAA SÄILYTYSTILAA
JA HÄMMÄSTYTTÄVÄÄ VALOISUUTTA
Uuden Citroën Berlingon monitoimikatto* on yhtä
käytännöllinen kuin aiemmin, mutta tuo nyt
entistäkin enemmän valoa matkustamoon.
Modutop® -katossa olevaan kattolokeroon on pääsy
niin auton sisältä kuin myös ulkoa avattavan
takaikkunan kautta. Katossa on myös läpinäkyvä
osio varustettuna tunnelmavalaistuksella.
Modutop® -katon suurikokoinen ikkuna voidaan
peittää sähkötoimisella peitelevyllä.
* Version mukaan.

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

27

TASAINEN LATTIA

VARMISTAA MUUNNELTAVUUDEN
Takaistuimet voidaan taittaa yksittäin tai kaikki yhdessä
lattian* alle tuloksena optimaalinen muunneltavuus ja
tasainen lattia. Kun etumatkustajan istuimen selkänoja
taitetaan alas, saadaan jopa 4000 litran suuruinen tavaratila. XL-versiossa kuormatilan pituus on yli 3 metriä.
Tavaratilan peite* voidaan sijoittaa kahdelle eri korkeudelle, joko perinteisesti tavaratilan yläosaan tai sen
keskelle jakamaan tila kahtia. Sen päälle voidaan asettaa
25 kg:n verran painoa. Kun suojalevy on sijoitettu
tavaratilan keskelle, on tavaratilan yläosaan helppo
päästä käsiksi avattavan* takaikkunan kautta.
Tarvittaessa suojalevyä voidaan säilyttää
toisen istuinrivin takana.
* Version mukaan
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KAKSI PITUUTTA
MOLEMMISSA 7 PAIKKAA

KAIKKI YHDESSÄ MATKAAN

Uusi Citroën Berlingo on nyt saatavana kahtena eri versiona: M ja XL.
Kaksi eri pituutta, molemmissa mukavat tilat jopa 7 hengelle*.
Kolmannen rivin istuimet ovat irrotettavat ja
XL-versiossa lisäksi liukuvat.
* Lisävaruste

TAVA R AT I LA

JOPA

322L
XL-VERSIOSSA
7 HENKEÄ
KYYDISSÄ
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TEKNOLOGIAN
KESKITTYMÄ

TURVALLISUUDEN JA YHTEYDENPITOMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMISEKSI
Ajan hengen mukaisesti on uusi Citroën Berlingo varustettu
19 eri turvallisuusteknologialla ja ajonhallintajärjestelmällä.
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TEIDEN
HALLINTAAN

GRIP CONTROL JA
ALAMÄKIHIDASTIN SEKÄ
PERÄKÄRRYN HALLINTA

Uuden Citroën Berlingon suunnittelun
tavoitteena on ollut parhaan mahdollisen
tieotteen varmistaminen. Siksi se on varustettu
Grip Control* -ajonhallintajärjestelmällä sekä
Hill Assist Descent -alamäkihidastinjärjestelmällä*, jotka yhdessä varmistavat vetokyvyn ja
oikean nopeuden kaikenlaisissa sääolosuhteissa
eri tyyppisillä teillä ja jopa jyrkissä mäissä.
ESP-järjestelmään liitetyn vakauden valvontajärjestelmän* ansiosta on mahdollista havaita
tällaisella järjestelmällä varustetun ajoneuvon
peräkärryn heilahteluliikkeet ja jarruttamalla
saada yhdistelmän kulku taas tasaiseksi.
* Lisävaruste
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GRIP CONTROL
JA ALAMÄKIHIDASTIN
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VÄRILLINEN
TUULILASINÄYTTÖ*
Kaikki ajamisen kannalta tärkeimmät
tiedot välittyvät kuljettajan näkökenttään
sijoitetulle levykkeelle värillisinä hänen
tarvitsematta nostaa katsettaan tiestä.
* Version mukaan
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8” KOSKETUSNÄYTTÖ
JA MIRROR SCREEN

Uusi Citroën Berlingo on varustettu 8” kapasitiivisella kosketusnäytöllä*, jonka käyttö on vaivatonta
pelkällä sormen hipaisulla älypuhelimen tapaan.
Kosketusnäytön välityksellä säädetään auton eri
toimintoja kuten ajonhallintajärjestelmiä ja radion
toimintoja. Mirror Screen* - toiminnon avulla
(Apple CarPlay™, MirrorLink® ja Android Auto
yhteensopivuus) voit liittää älypuhelimesi auton
järjestelmään ja turvallisesti hallita puhelimesi
sovelluksia monitoiminäytöltä.
* Version mukaan
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SUOMENKIELINEN
NAVIGOINTI JA ÄLYPUHELIMEN
LANGATON LATAUS
Uudessa Citroën Berlingossa on suomenkielinen käyttöliittymä
ja navigointi*. Älypuhelin on ladattavissa uudella magneettisella
induktiolataus-järjestelmällä**.
*Version mukaan ** Lisävaruste
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LANGATON ÄLYPUHELIMEN LATAUS
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19 ERI TURVALLISUUSVARUSTETTA
JA AJONHALLINTAJÄRJESTELMÄÄ

VÄRILLINEN
TUULILASINÄYTTÖ*
Tuulilasinäytön ansiosta
kuljettajan ei tarvitse irrottaa
katsettaan tiestä
ajamisen kannalta tärkeimpien
tietojen (vallitseva ajonopeus,
suositeltu ajonopeus,
vakionopeudensäädin,
navigointi ja törmäysvaroitin)
välittyessä värillisinä hänen
katseensa korkeudelle
sijoitetulle läpinäkyvälle levylle.

PARK ASSIST**

KAHVITAUKOHÄLYTIN

Park Assist -pysäköintiavustin
on oiva apu tasku- tai
vinopysäköinnin yhteydessä.
Kuljettajan niin halutessa
järjestelmä ilmoittaa
automaattisesti vapaana
olevasta paikasta ja hoitaa
pysäköinnin turvallisesti.
Kuljettajan ei tarvitse kuin
valita peruutusvaihde,
kiihdyyttää ja jarruttaa.

Järjestelmä ilmoittaa
kuljettajalle, milloin on
syytä pitää tauko,
eli non kahden tunnin
yhtäjaksoisen yli 65 km/h
tuntinopeudella ajetun
matkan jälkeen.

KULJETTAJA
HUOMIO!
Järjestelmä valvoo kuljettajan
käyttäytymistä
tuulilasin yläosaan sijoitetun
monitoimikameran
avulla havaiten kuljettajan
vireystilan muutokset.
Vireystilan laskiessa kuljettajaa
varoitetaan sekä äänimerklllä
että kosketusnäyttöön
ilmestyvällä varoituksella.

KATVEAVUSTIN**
Katveavustin informoi
kuljettajaa sivupeileissä
näkyvällä, oranssin värisellä
varoitusmerkillä ajoneuvosta,
joka on sijoittunut
n.k. kuolleeseen kulmaan.
Erityisen hyödyllinen varuste
esim. moottoriteillä.

KAISTAVAROITIN
TAHATON
KAISTANYLITYS

NOPEUSRAJOITUSLIIKENNEMERKKIEN
TUNNISTUS**

Tämä järjestelmä toimii
kaistamerkinnät havaitsevan
kameran avulla ja varoittaa
kuljettajaa, mikäli hän on
vaihtamassa kaistaa
käyttämättä suuntavilkkua.

Tämä järjestelmä välittää
kuljettajalle joka hetki kaiken
tarvittavan tiedon
noudatettavista
nopeusrajoituksista.
Kun kamera havaitsee
nopeusrajoitusliikennemerkin,
kuljettaja voi yhdellä
painalluksella hyväksyä
noudatettavan nopeuden ja
ottaa sen käyttöön omana
nopeutenaan
nopeudenrajoittimen avulla.

TÖRMÄYSVAROITIN

AKTIIVINEN
HÄTÄJARRUTUS

Järjestelmä varoittaa
kuljettajaa äänimerkillä ja
kosketusnäytöllä näkyvällä
varoituksella, mikäli
ajoneuvo on vaarassa
törmätä edellä ajavaan tai
jalankulkijaan.

Hätäjarrutusjärjestelmän
avullta vältetään törmääminen
edellä ajavaan. Toimii 5 km/h
nopeudesta alkaen, kun kyse
on kiinteistä tai liikkuvista
esteitä tai jalankulkijoista
tiettyyn nopeuteen saakka.
Varoittaa kuljettajaa
vaaratilanteen uhatessa.
Mikäli kuljettaja ei ryhdy
ajoissa tarvittaviin
toimenpiteisiin, aktivoituu
hätäjarrutus automaattisesti.

* Version.mukaan**Lisävaruste.

42 TEKNOLOGIAT

43

19 ERI TURVALLISUUSVARUSTETTA
JA AJONHALLINTAJÄRJESTELMÄÄ

MÄKILÄHTÖAVUSTIN

TOP REAR VISION**
PERUUTUSKAMERA

Järjestelmä estää auton
tahattoman valumisen alaspäin
jarrupolkimen vapauttamisen
jälkeen käynnistettäessä autoa
ylämäessä. Järjestelmä toimii
kallistussuhteltaan yli
3% mäessä ja pitää auton
paikallaan noin kahden
sekunnin ajan. Kuljettaja voi
kaikessa rauhassa siirtää
jalkansa jarrupolkimelta
kaasupolkimelle.

Heti kun peruutusvaihde on
kytketty päälle, välittää
peruutuskamera 180-asteista
kuvaa auton takaa
kosketusnäytölle.
Esteen lähestyessä kamera
siirtyy zoomaamaan
automaattisesti.

GRIP CONTROL
AJONHALLINTA**

Edistyksellinen luistonestojärjestelmä optimoi etupyörien vedon
maaston mukaan. Kojelautaan
integroidun säätimen avulla
voit valita jonkin viidestä ajoasetuksesta: Normaali, Lumi,
Hiekka, Muta, ESP OFF.
Hill Assist Descent -alamäkihidastin säilyttää ajoneuvon
nopeuden alhaisena varmistaen
ajonhallinnan ja turvallisuuden
jyrkässäkin mäessä. Toiminto
aktivoituu napin painalluksella ja
toimii niin eteenpäin ajettaessa
kuin peruutettaessakin.

AUTOMAATTISET
AJOVALOT**
Kaukovalot syttyvät ja
sammuvat automaattisesti,
kun kohtaava ajoneuvo
lähestyy.

PYSÄKÖINTITUTKA
ETEEN, TAAKSE
TAI SIVULLE**
Järjestelmä varoittaa kuljettajaa
lähestyvistä esteistä
8» kosketusnäytölle
ilmestyvillä merkeillä
sekä äänimerkillä.

AVAIMETON
SISÄÄNPÄÄSY JA
KÄYNNISTYS**
Tämä järjestelmä avaa, lukitsee
ja käynnistää auton avaimeen
koskematta - riittää, että avain
on mukana, vaikkapa taskussa.

STAATTISET
KAARREAJOVALOT*

SÄHKÖTOIMINEN
SEISONTAJARRU*

MUKAUTUVA VAKIONOPEUDENSÄÄDIN**

Tämä älykäs järjestelmä tuo
lisää valoa sisäkaarteeseen
parantaen näkyvyyttä ja
ajoturvallisuutta.

Sähkötoiminen seisontajarru
toimii kahdella tavalla,
kiristäen seisontajarrun heti
kun moottori on sammunut tai
vapauttaen sen heti kun auto
on lähtenyt liikkeelle. Jarru on
mahdollista saada toimimaan
myös manuaalisesti
toimintakytkintä käyttäen.

Kameran välittämän kuvan
avulla järjestelmä havaitsee
edellä ajavan ajoneuvon ja
mukauttaa ajonopeuden
automaattisesti sen
mukaiseksi. Välimatka edellä
ajavaan pysyy ennalta
määrätyn pituisena kaasuja jarrupolkimen avulla.
Stop-jarrutustoiminto on
tarjolla ainoastaan EAT8automaattivaihteiston
yhteyteen (tarjolle vuoden
2018 lopulla).

PERÄKÄRRYN
AJOVAKAUDEN
HALLINTA**
Tämä ESP-jarrujärjestelmän
lisätoiminto havaitsee
peräkärryn odottamattomat
heiluriliikkeet ja vakauttaa kulun
jarrujärjestelmän avulla.

* Version mukaan
** Lisävaruste
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MOOTTORIT

VIIMEISIMMÄN SUKUPOLVEN
TEHOKKAAT VOIMANLÄHTEET
Uuteen Citroën Berlingo -mallistoon on tarjolla laaja valikoima
tehokkaita ja polttoainetaloudellisia bensiini- ja dieselmoottoreita, jotka soveltuvat niin kaupunki- kuin maantieajoon.
Joihinkin moottoreihin on
tarjolla uusi 8-portainen
EAT8-automaattivaihteisto,
joka lisää ajomukavuutta ja
ajonautintoa.
Vaihteensiirto on jouhevaa
ja optimoi kulutuksen sekä
CO2-päästöt.
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48 TÄRKEIMMÄT VARUSTEET
UUSI CITROËN BERLINGO LIVE

UUSI CITROËN BERLINGO FEEL
¿
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UUSI CITROËN BERLINGO SHINE
¿
¿

¿
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¿
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¿
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¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
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¿
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¿
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¿
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¿
¿
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¿
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¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿

¿
¿

¿

¿
¿

¿
¿

korinväriset
Vakionopeud
en säädin ja
nopeudenra
joitin

2 VÄRIPAKETTIA

Ulkopuolise
t ovenkahvat

Tuulilasinäy
ttö

DEEP BLUE (H)

ulkotaustape
ilit
Sähkötoimin
en seisontaj
arru
Sähkötoimise
t etu- ja taka
sivuikkunat
Sähkötoimise
t etusivuikk
unat
Taittuva taka
istuin 2/3
− 1/3
Takaikkunat
ja takaoven
ikkuna tum
mennetut
Tavaratilan
peite

NOIR ONYX (P)

Sähköisesti
taittuvat

Rengasapai
nevaroitin
Rengaskorja
ussarja välia
ikaiseen ko
rjaukseen
Sumuvalot

Pysäköintitut
ka takana

SABLE (H)

Ohjauspyö
rässä korkeu
s- ja syvyyssä
ätö
Pack Color
White
Pack Safety (3)

ROUGE ARDENT (P)

Nahkapääl
lysteinen oh
jauspyörä
Navigointi

GRIS PLATINIUM (M)
AQUA GREEN (P)

Modutop® (2)
(ei XL-versios
sa)
Mäkilähtöa
vustin

GRIS ACIER (M)

Kaukosäätö
inen keskus
lukitus
Kevytmetal
livanteet 16
” TWIRL
Kiiltävän m
ustat kattoka
iteet
Korinväriset
ulkotaustape
ilit
Kuljettajan
istuimessa
ristiselän tu
ki
Kuljettajan
ja matkusta
jien turvavöi
ssä voiman
rajoitin
LED huom
iovalot
Lämmitettä
vät ja sähköt
oimiset ulko
taustapeilit
Mirror Scre (1)
en

BLANC BANQUISE (P)

Ajovaloautom
atiikka
Audiojärjeste
lmä 6 kaut
inta
Automaatti
set tuulilasin
pyyhkimet
edessä
Avattava ta
kaikkuna
Bluetooth*
ja USB-liitin
Elektrokrom
inen tausta
peili
Etu- ja sivut
urvatyynyt,
verhotyypp
iset turvatyy
nyt
Etuistuinten
selkänojisa
taittuva pöyt
ät
as
o
Hylly tuulila
sin yläpuolel
la
Ilmastointi

2-alueinen
automaatti-ilm
astointi
3 erillistä ta
itettavaa taka
istuinta
ABS, AFU,
ESP, ESC,
Ajotietokone

8” suomen
kielinen kosk
etusnäyttö
2 sivuliukuov
ea

8 ERI KORINVÄRIÄ
3 MATKUSTAMOTYYLIÄ

WHITE

VAKIOTYYLI

¿
¿

¿
¿

¿
¿

METROPOLITAN GREY

ORANGE

WILD GREEN

(M): metallinhohtoväri
(H): helmiäisväri
(P): perusväri

* Toimiakseen vaatii yhteensopivan puhelimen
(1) Android Auto, Apple CarPlay™ ja MirrorLink® -yhteensopivuus
(2) Sisältää panoraamalasikaton ja sähkötoimisen peitelevyn
(3) Sisältää aktiivisen hätäjarrutuksen, kaistavahdin, kahvitaukohälyttimen ja
nopeusrajoitusliikennemerkkien tunnistuksen

Kaikki tässä esitteessä kuvatut varusteet ovat osa uuden Citroën Berlingon teknologiaa. Eri EU-maissa
myynnissä olevat Citroën-mallistot saattavat vaihdella varusteidensa osalta maasta toiseen.
Lisätietoja www.citroen.fi -sivustolta tai lähimmältä Citroën-jälleenmyyjältä.
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LISÄVARUSTEITA

MITAT
TA K U U T

KAUPALLINEN :

3 vuotta tai 100 000km. Citroën-takuu voimassa siihen asti kun jompi kumpi raja-arvoista saavutetaan.

PUHKIRUOSTUMATTOMUUS :

Henkilöautot 12 vuotta, hyötyajoneuvot 5 vuotta.

MAALIPINTA :

Henkilöautot 3 vuotta, hyötyajoneuvot 2 vuotta.
Lisätietoja Citroën-jälleenmyyjältä.

KATOLLE SIJOITETTAVA
MATKATAVARALAATIKKO

SOPIMUS

PEITE

50 TÄRKEIMMÄT VARUSTEET

TIEPALVELU :

Citroën-tiepalvelu auttaa matkan keskeytyessä kaikkialla Euroopassa. Se palvelee 24 h/vrk ja on
voimassa 36 kk uuden Citroën-auton rekisteröinnistä. Suomessa Citroën-autoilijaa palvelee
maanlaajuinen verkosto, jonka ammattilaiset ovat palveluksessasi aina kun tarvitset neuvoja tai tietoja.
Lisätietoa Citroën-palvelusta saat jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta www.citroën.fi.

LATAA SCAN MY CITROËN -MOBIILISOVELLUS
niin saat autosi käyttöohjekirjan suoraan älypuhelimeesi! Lisätyn todellisuuden ansiosta voit skannata autosi
ominaisuuksia ja siirtyä suoraan niitä koskeviin tietoihin.

asiakasarviot

KEVYTMTALLIVANNE 17”
SPIN TIMANTTIHIOTTU

Voit ennakoida autosi ylläpitokulut vuosiksi eteenpäin solmimalla huolenpitosopimuksen.
Voit tehdä sopimuksen uuteen Citroën-autoosi kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen sopimusta
on mahdollista jatkaa.

VETOKOUKKU
IRROTUS ILMAN TYÖKALUJA

VANTEET JA
KORISTEKAPSELI

KORISTEKAPSELI 16”
TWIRL

HUOLENPITOSOPIMUS :
VETOKOUKKUUN KIINNITETTÄVÄ
POLKUPYÖRÄTELINE

KEVYTMETALLIVANNE 16”
STARLIT TIMANTTIHIOTTU

citroen.fi

Arvot ilmoitettu millimetreinä

ARVIOI AUTOSI, KERRO MIELIPITEESI JA JAA SE
tai arvioi Citroën-jälleenmyyjäsi palvelu auton ostamisen tai huoltotoimenpiteen jälkeen. Arviosi ja mielipiteesi
julkaistaan Citroënin verkkosivuilla.

– Tämän esitteen tiedot ja kuvat perustuvat teknisiin tietoihin, jotka olivat voimassa esitteen painatushetkellä. Kuvissa ja tekstissä esitetyt varusteet ovat vakio- tai lisävarusteita malliversion mukaan. Kun jokin varuste tai ominaisuus on
auton valinnassa erityisen tärkeä, suosittelemme varmistamaan sen valtuutetulta Citroën-jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.citroen.fi.
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osoitteesta www.citroen.fi tai lähimmältä Citroën-jälleenmyyjältä

Juin 2018

LISÄTIETOJA CITROËN-MALLISTOSTA

