CITROËN

Ë-BERLINGO

Suositusvähittäishinnat 30.06.2022
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2022
€

Kokonaishinta
€

136

0

42 740

0,00
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Autoedun verotusarvot
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Uusi ë-Berlingo Sähkö
K2

Full Electric 136 Shine 50 kWh M Automaatti

530

485

Kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.
Huolenpitosopimushinta alk. 25,00 € / kk. Sisällön löydät osoitteesta www.citroen.fi kohdasta Palvelut.
Hinnat ovat vapaasti tuontikunnostamossa katsastusvarustein. Maahantuoja Auto-Bon Oy varaa oikeuden hinta- ja varustemuutoksiin.
Autoveroton suositusvähittäishinta sisältää 24% arvonlisäveroa. Lisävarusteet voivat nostaa ajoneuvon kulutus- ja CO2 lukemia.
K2) Hinnaston kokonaishinnassa ei ole huomioitu yksityisasiakkaan valtion sähköauton 2 000 € hankintatukea. Valtion sähköauton hankintatuki on 2 000 €
täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten. Hankintatuen auton hankintahinta saa olla enimmillään 50 000 €. Täyssähköauton
hankintatukea voivat hakea yksityishenkilöt. Tuen saajan on sitouduttava pitämään omissa nimissään tukea saanut auto Suomessa liikenneasioiden rekisterissä
vähintään vuoden ajan ensirekisteröinnin jälkeen. Tuella hankittua autoa ei näin ollen ole mahdollista myydä eteenpäin tai siirtää ennen kuin 12 kuukautta
rekisteröinnistä on kulunut. Katso lisää valtion sähköauton hankintatuesta: www.traficom.fi

Tärkeimmät vakiovarusteet
11 kW ajoneuvolatauslaite kolmivaihe
8 A suko-latausjohto
Alaslaskettava etumatkustajan istuin
Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
Digitaalinen mittaristo 10'
ESP-ajovakaudenhallintajärjestelmä
Etuistuinten keskikyynärnojat sekä säädettävä kuljettajan istuimen
ristiseläntuki
Etusumuvalot
Etusähköikkunat
Etuturvavöiden esikiristimet ja voimanrajoittimet sekä takasivuistuimien
turvavöiden voimanrajoittimet
Ilmastointi automaattisäätöinen
Isofix-kiinnikkeet lastenistuinta varten toisen istuinrivin istuimissa
Istuinlämmittimet edessä
Kattokaiteet kiiltävän mustat
Keskuslukitus kaukosäätimellä
Kevytmetallivanne 16' STARLIT
Kiiltävän mustat ukopeilien taustat
Kolme erillistä ja alaslaskettavaa istuinta toisella istuinrivillä
Korinväriset ovenkahvat
Kosketusnäyttö 8', suomenkielinen, audiojärjestelmä 6 kaiutinta, Apple
Car Play, Bluetooth ja USB-medialiitin, Navigointi sekä
telematiikkayksikkö hätäpuhelujärjestelmällä. Sisältää lämmityksen ja
jäähdytyksen etähallintamahdollisuuden sekä latauksen
ajatustoiminnon.
LED-päiväajovalot
Mustat Airbump-kylkilistat

Mäkilähtöavustin
Nahkakehäinen ohjauspyörä
Pack Color Blue: siniset sumuvalojen kehykset ja kylkilistojen koristeet
Pack Safety Plus: Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä aktiivinen 85
km/h nopeuteen saakka, aktiivinen kaistavahti, kuljettajan vireystilan
valvonta, automaattiset kaukovalot sekä laajennettu liikennemerkkien
tunnistusjärjestelmä
Pysäköintitutka takana
Rengaspainetunnistin pyörintänopeuteen perustuva mittaus
Sade- ja valaisuustunnistin
Sivuliukuovet oikealla ja vasemmalla sähkötoimisilla ikkunoilla
Sähkösäätöiset ja koria vasten taittuvat ulkopeilit lämmityksellä sekä
sähkötoiminen lapsilukitus takaovissa
Sähkötoiminen lapsilukitus liukuovissa
Sähkötoiminen seisontajarru
Säilytyshylly edessä katossa
Tavaratilan rullattava suoja XL-korimallin yhteydessä
Tavaratilan suojapeite M-korimalliin yhteydessä, asetettavissa kahteen
korkeuteen
Top Box -säilytyslokero etumatkustajan edessä kojetaulussa
Top Rear Vision 180° peruutuskamera
Tummennetut takaikkunat ja avattava takaluukun lasi
Turvatyynyt 6 kpl
Turvavöiden varoitusvalo jä äänimerkki etuistuimilla ja kytkmättömien
turvavöiden varoitusvalo takana
Tuulilasinpyyhinten pesunestettä säästävä Magic Wash® -järjestelmä
Vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin
Valaistu meikkipeili kuljettajan aurinkosuojassa

Värit

Koodi

Shine
€

Deep Blue met. (sininen)
Gris Acier met. (vaaleanharmaa)
Gris Platinium met. (harmaa)
Ice White (valkoinen)
Noir Perla Nera met. (musta)
Sable met. (harmaa)

M0JG
M0F4
M0VL
P0PR
M09V
M0EU

500
500
500

Arvioitu
autovero alkaen
€
0,00
0,00
0,00

veloituksetta

0,00

500
500

0,00
0,00

Värien hinnat ovat autoverottomia. Maksettava autoveron määrä riippuu auton CO2 -arvosta. Mitä pienempi CO2 -arvo sitä pienempi autovero. Yllä
on arvioitu autoveron määrä malliston pienimmällä CO2 -arvolla. Tehdasasenteisten lisävarusteiden kokonaishinnat löytyvät www.citroen.fi
kohdasta hinnat.

Sisustus

Koodi

Shine
€

Arvioitu
autovero alkaen
€

Kangasverhoilu Metropolitan Grey
Kangasverhoilu XTR 1)

OFFT
OGFR

vakio

0,00

900

0,00

Sisustojen hinnat ovat autoverottomia. Maksettava autoveron määrä riippuu auton CO2 -arvosta. Mitä pienempi CO2 -arvo sitä pienempi autovero.
Yllä on arvioitu autoveron määrä malliston pienimmällä CO2 -arvolla. Tehdasasenteisten lisävarusteiden kokonaishinnat löytyvät www.citroen.fi
kohdasta hinnat.
Tehdasasenteiset lisävarusteet

Koodi

Shine
€

230 V pistoke etumatkustajan jalkatilassa
Avaimeton lukitus ja käynnistys
Grip Control vetoluistonestojärjestelmä, jossa on lumelle, hiekalle, ja mudalle sopivat ajo-ohjelmat.
Katveavustin, pysäköintitutka edessä ja sivulla.
Lämmitettävä tuulilasi vastukset tuulilasin vasemmassa- ja alareunassa
Modutop monitoimikatto isolla kattoikkunalla ja säilytyslokeroilla sekä sähkötoimisella kaihtimella
(saatavilla M-korimallin yhteyteen)
Pack Enfant: lastenvalvontapeili ja aurinkoverhot liukuovissa
Pack Park Assist: pysäköintitutka edessä ja sivulla, katveavustin, Park Assist
-pysäköintijärjestelmä, Top Rear Vision -peruutuskamera Feel Pack -malleissa.
Älypuhelimen langaton lataus (Qi-standardi)

ES11
YD01
UF02
AO01
J2C7
OU01

150
400
350
450
150
1000

Arvioitu
autovero alkaen
€
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

XN01
N402

150
800

0,00
0,00

E301

150

0,00

Tehdasasenteisten lisävarusteiden hinnat ovat autoverottomia. Maksettava autoveron määrä riippuu auton CO2 -arvosta. Mitä pienempi CO2 -arvo
sitä pienempi autovero. Yllä on arvioitu autoveron määrä malliston pienimmällä CO2 -arvolla. Tehdasasenteisten lisävarusteiden kokonaishinnat
löytyvät www.citroen.fi kohdasta hinnat.
Lisäpalvelut

Koodi

Laajennettu jatkotakuu 2)
Lisävarusteet
Latausasema 3)

Shine
€
390

Koodi

Shine
€

WB

1590

Arvioitu
autovero alkaen
€
Arvioitu
autovero alkaen
€
-

1) Sisältää Wild Green -verhoilun, XTR -logot etuovissa, Pack Color Orange, vihreänharmaa kojelaudan verhoilu ja 17' Spin kevytmetallivanteet.
2) Laajennettu jatkotakuu lisää takuuaikaa 2 vuotta ja 50 tkm. Takuu kattaa sen jälkeen 5 v / 150 tkm
3) Defa eRange Uno 11kw -kolmivaihe, sisältää laitteen ja perusasennuksen.

