NIEUWE
CITROËN BERLINGO

van de uitvinder van de Berlingo
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Als voortrekker van de French
Touch in de jaren 90 met zijn hit
"Joli Dragon" heeft Le Tone zich
15 jaar gewijd aan de muziek, om
zich sinds 2011 meer toe te
leggen op de tekenkunst. Zijn
werk is zelfs geëxposeerd geweest in het Centre
Pompidou. Hoewel Le Tone een groot bewonderaar
is van artiesten die hun kleuren beheersen, heeft hij
zelf een voorkeur voor zwart-wit. Hiermee vertelt hij
eenvoudige verhalen die hij met een viltstift aan het
papier toevertrouwt.

2016

1974
Citroën lanceert de CX. Deze auto,
waarin alle technische knowhow van
het merk is gebundeld, is voorzien
van een dwars geplaatste motor met
versnellingsbak, hydropneumatische
vering met constante wagenhoogte,
een holle achterruit en een futuristisch
dashboard. Dankzij deze innovaties
kende de CX een briljante carrière.

De Cxperience Concept doorbreekt
de conventies van het luxesegment:
een gedurfd silhouet, een bijzonder
vormgegeven interieur, geavanceerde
technologieën... De Cxperience weet
op alle vlakken liefhebbers van autodesign in vervoering te brengen.

1934
Maak kennis met de bijzondere
modellen die vanaf 1919 de geschiedenis van Citroën hebben
gemarkeerd.
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Citroën zorgt met de Traction Avant voor
opschudding in de autowereld. Deze auto
heeft een bijzondere eigenschap waaraan hij
zijn naam te danken heeft: "Traction Avant"
betekent namelijk "voorwielaandrijving".

1939
Citroën introduceert de Tub, een moderne
bestelwagen met onder andere een schuifdeur. Hij wordt in 1948 opgevolgd door
de Type H.

1948
De 2CV verschijnt op het toneel,
ontworpen als "een zuinige en veilige
auto waarmee zo comfortabel mogelijk
vier personen en 50 kg bagage kunnen
worden vervoerd".

1955
Bij zijn onthulling op de Autosalon van Parijs
in 1955 leek de opzienbarende DS van een
andere planeet te komen. Aan zijn aerodynamische en futuristische uiterlijk, door
Flaminio Bertoni ontworpen, had de DS in
Nederland zijn bijnaam "Snoek" te danken.

1968

2017

Het tijdperk van lichte en veelzijdige auto's zoals de Ami 6 en
de Dyane. En niet te vergeten de
originele Méhari die zich op elk
terrein thuis voelt en geschikt is
voor alle gebruiksdoeleinden.

Als vijfvoudig winnaar van de constructeurstitel in het wereldkampioenschap Rally-Raid (1993- 1997), acht kampioenschappen
in het WRC tussen 2003 en 2012 en drie opeenvolgende titels in
het WTCC (2014- 2016), beschikt Citroën over een uitzonderlijke
erelijst. Met één doel maakt het merk weer zijn opwachting in het
WRC: weer de onbetwiste nummer 1 worden.
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NIEUWE CITROËN BERLINGO

WE HEBBEN HET GEZIN NIET UITGEVONDEN,
MAAR WEL DE AUTO DIE ERBIJ PAST.
CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C3

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C1

CITROËN BERLINGO
(BESCHIKBAAR IN M-XL)

EEN CITROËN VOOR IEDEREEN
Of u nu in de stad of op de snelweg rijdt, uw Citroën biedt u altijd onovertroffen
comfort en rijplezier.

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

SUV CITROËN
C5 AIRCROSS

(BESCHIKBAAR IN XS-M-XL)
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GAMMA
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DE TIEN DOORSLAGGEVENDE PLUSPUNTEN
VAN DE NIEUWE CITROËN BERLINGO
DESIGN

Een nieuwe stijl, met vloeiende lijnen en
een robuuste en sympathieke uitstraling.
BLZ. 10 - 17

2 LENGTES

Naast de standaardlengte M kunt u
nu ook kiezen voor de XL met een
verlengde wielbasis en grotere overhang
achter.

BLZ. 14 - 15

SCHUIFDEUREN

Scan deze code met uw smartphone om
de praktijkvideo’s over de Nieuwe Citroën
Berlingo te bekijken.

FLEXIBILITEIT

Een scala aan praktische mogelijkheden
voor het gezin van vandaag.
BLZ. 28 - 29

CONNECTIVITEIT

Citroën Connect Nav met realtime verkeersinformatie en Mirror Screen: ook in de auto
bent u altijd verbonden met de buitenwereld.
BLZ. 38 - 41

DRAADLOOS OPLADEN
VAN DE SMARTPHONE

BLZ. 22 - 23

Dankzij de via magnetische inductie
werkende laadmat in de middenconsole
hebt u de laadkabel van uw smartphone
niet meer nodig.

NEERKLAPBARE
ACHTERSTOELEN

19 RIJHULPSYSTEMEN

De bijzonder praktische schuifdeuren
bieden een uitstekende toegang tot het
interieur.

De drie even grote, individuele stoelen
kunnen ieder afzonderlijk worden
weggeklapt.

BLZ. 40 - 41

Een compleet pakket technologieën
voor extra veiligheid en gemak.

BLZ. 42 - 45

BLZ. 24 - 25 EN 28 - 29

MODUTOP ®

De Modutop® bevat niet alleen praktische
opbergvakken met een totale inhoud
van 92 liter, hij zorgt dankzij het glazen
dakpaneel ook voor een ongekend
licht interieur.
BLZ. 26 - 27
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PLUSPUNTEN

EFFICIËNTE
MOTOREN

De Nieuwe Citroën Berlingo biedt u
een ruime keuze aan motoren van de
nieuwste generatie.

BLZ. 46 - 47
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INHOUDSOPGAVE
BLZ. 10 – DESIGN
BLZ. 18 – CITROËN ADVANCED COMFORT®
BLZ. 32 – TECHNOLOGIEËN
BLZ. 48 – UITRUSTING
Scan deze code met uw
smartphone om de video’s
te bekijken over de Nieuwe
Citroën Berlingo.
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INHOUDSOPGAVE
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DESIGN

EEN STERKE PERSOONLIJKHEID
Een hoge en korte motorkap voor een
perfect zicht op de weg, een karakteristiek
en breed front, een verder naar voren
geplaatste voorruit, Airbumps®, kleuraccenten* onder andere rond de mistlampen
vóór*... de Nieuwe Citroën Berlingo heeft
met zijn robuuste design en vloeiende lijnen
een nieuw en fris uiterlijk. Hij combineert
een moderne stijl met durf, gebruiksgemak,
slimme oplossingen en comfort.
* Afhankelijk van de uitvoering.
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NIEUWE
CITROËN
BERLINGO

VOLLEDIG TE
PERSONALISEREN

Het uitnodigende karakter van de Nieuwe Citroën Berlingo
wordt stijlvol versterkt door het Color Pack White* met zijn
witte kleuraccenten rondom de mistlampen vóór en de
zijstootstrips. Dit pakket combineert fraai met de
verschillende carrosseriekleuren. Tot de vele kleuren waaruit
u kunt kiezen, behoort ook de nieuwe kleur Aqua Green
die exclusief is voor de Nieuwe Berlingo.

De Nieuwe Citroën Berlingo met het Pack XTR** onderscheidt zich door het Color Pack Orange. Bij dit pakket
zijn de kleuraccenten op de buitenzijde oranje, zijn de
buitenspiegels gespoten in de kleur Noir Onyx en zijn de
bumperbeschermplaten voor en achter in carrosseriekleur.
De bij dit pakket horende interieurambiance Wild Green wordt
gekenmerkt door een oranje band over de rugleuningen.
* Afhankelijk van de uitvoering. ** Optioneel.
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M

TOT WEL

MET 2 LENGTES

1

GESCHIKT VOOR ELK GEZIN

De XL kan worden geleverd
met 7 zitplaatsen*, ideaal
voor grote gezinnen of trips
met vrienden.

XL

4,4 M

De Nieuwe Citroën Berlingo is leverbaar in twee lengtes, M en XL.
Beide carrosserievarianten zijn compact en evenwichtig gelijnd.
De M is leverbaar met 5, en de XL met 5 óf 7 zitplaatsen* en biedt een optimaal comfort.

4,75 M

M
5 ZITPLAATSEN

14 DESIGN
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De XL is dankzij de langere wielbasis en de grotere
overhang achter 35cm langer dan de M. De
stoelen van de derde zitrij* kunnen uitgenomen
en in lengte verschoven worden zodat u, afhankelijk van uw behoeften, kunt kiezen voor meer
comfort voor de passagiers of meer bagageruimte.

XL
5 ZITPLAATSEN

7 ZITPLAATSEN

* Optioneel bij XL.
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MET ZIJN VEELZIJDIGHEID,
GEBRUIKSGEMAK EN
RUIMTE

DE IDEALE AUTO VOOR OUTDOORACTIVITEITEN

Gezinnen die veel aan outdoor-activiteiten als fietsen en
wandelen doen, hebben aan de Nieuwe Citroën Berlingo
de ideale auto. De dakrails* accentueren de moderne en
dynamische uitstraling van de auto.
* Afhankelijk van de uitvoering.
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EEN COCON
EFFECT

PRAKTISCHE
VOORZIENINGEN

VOOR EEN IN ALLE OPZICHTEN UNIEK COMFORT
Citroën heeft een compleet programma opgezet dat erop is gericht alle
inzittenden van de auto in alle opzichten een uniek comfort te bieden.
Onder de noemer CITROËN ADVANCED COMFORT® voorziet dit
programma in de toepassing van innovatieve, hightech en intelligente
oplossingen ten dienste van het welzijn van lichaam en geest.
Het programma is opgebouwd rond vier pijlers:
- Zachte materialen in combinatie met een prettige akoestiek
- Een onder alle omstandigheden gebruiksvriendelijk interieur
- Een aangename en ontspannen sfeer
- Intuïtieve en nuttige technologieën

ONTSPANNEN
AUTORIJDEN

MEER

GEBRUIKSGEMAK
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EEN NOG GEZELLIGER
INTERIEUR

WAARIN COMFORT CENTRAAL STAAT
Het slimme ontwerp van de Nieuwe Citroën Berlingo zorgt
ervoor dat alle inzittenden uiterst comfortabel en in alle rust
kunnen reizen. De verder naar voren geplaatste voorruit en het
strakke en fraaie dashboard staan garant voor ruimte en licht. De
zachte en warme materialen, geïnspireerd door de meubel- en
reiswereld, versterken het gevoel van comfort. En ook aan het
geluidscomfort is veel zorg besteed.

Het volledig vernieuwde interieur van de Nieuwe Citroën Berlingo
straalt rust uit en biedt veel gebruiksgemak. Aan de passagierszijde
is in het bovenste deel van het dashboard de Top Box aangebracht,
een groot, afsluitbaar en gekoeld handschoenenkastje. De grote
opbergruimte in de hoge middenconsole* (15L) is voorzien van
ventilatieroosters om de klimaatregeling achterin te verbeteren.
Daarnaast zijn er praktische opbergvakken voor bijvoorbeeld een
smartphone, of andere persoonlijke voorwerpen, en bekerhouders.
Ten slotte beschikt de Nieuwe Citroën Berlingo over elektrisch
bedienbare ruiten voor en achter**.
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* Optioneel.** Afhankelijk van de uitvoering.
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SCHUIFDEUREN

EN TE OPENEN ACHTERRUIT

De praktische Nieuwe Citroën Berlingo is via
de twee schuifdeuren bijzonder gemakkelijk
toegankelijk. Dankzij hun breedte bieden deze
schuifdeuren optimaal gebruiksgemak. Ook
de achterruit kan worden geopend* zodat de
bagageruimte onder alle omstandigheden
gemakkelijk bereikbaar is.
* Afhankelijk van de uitvoering.
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3

EVEN GROTE

INDIVIDUELE ACHTERSTOELEN
Alle achterpassagiers, ongeacht op welke plaats ze
zitten, profiteren van hetzelfde comfort dankzij de
drie even grote, individuele achterstoelen*. Bovendien beschikken ze over veel beenruimte, zowel in de
uitvoering met 5 als met 7 zitplaatsen*, ongeacht of
u voor de M of de XL kiest. Alle drie de achterstoelen kunnen worden weggeklapt op de vloer** en zijn
voorzien van Isofix- en i-Size-bevestigingspunten.
* Afhankelijk van de uitvoering. ** Optioneel.
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MODUTOP ®

92L AAN OPBERGRUIMTE EN EEN
ONGEKEND LICHT INTERIEUR
Kenmerkend voor een Ludospace is het multifunctionele Modutop®-dak*. De Modutop® van de
Nieuwe Citroën Berlingo behoudt alle pluspunten
van zijn voorgangers en laat bovendien nog meer
licht toe tot het interieur. De Modutop® bestaat uit
een opbergkoffer, die vanaf de zitplaatsen achter
en vanuit de bagageruimte toegankelijk is, en een
lichtdoorlatende, in vakken opgedeelde, boog. Deze
is voorzien van sfeerverlichting die over de volledige
lengte van het dak loopt. De erin opgeborgen voorwerpen zijn vanuit het interieur zichtbaar, wat bijzonder handig is. Het grote glazen dakpaneel, voorzien
van een elektrisch bedienbaar zonnescherm, zorgt
voor een nog lichter interieur.
* Afhankelijk van de uitvoering.
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EEN VLAKKE LAADVLOER
VOOR EEN OPTIMALE FLEXIBILITEIT

Om het interieur volledig naar eigen wens in te delen,
kunnen de achterstoelen afzonderlijk of gezamenlijk
worden weggeklapt op de vloer*. Er ontstaat dan een
vlakke laadvloer. Als ook de voorpassagiersstoel van de
Nieuwe Citroën Berlingo op de bodem wordt weggeklapt*, ontstaat een laadruimte van wel 4000L en
een laadlengte van meer dan 3M (XL).
De hoedenplank kan in twee standen worden gezet*:
een conventionele hoge stand en een middenstand
waarmee de bagageruimte kan worden opgedeeld.
De hoedenplank kan een gewicht van 25kg dragen en
is gemakkelijk bereikbaar via de te openen achterruit*.
Bovendien kan hij handig achter de stoelen van de
tweede zitrij worden opgeborgen.
* Afhankelijk van de uitvoering.
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TWEE CARROSSERIEVARIANTEN
MET 5 OF 7 ZITPLAATSEN

ZODAT NIEMAND THUIS HOEFT TE BLIJVEN

De Nieuwe Citroën Berlingo is leverbaar in twee carrosserievarianten,
de M en de nieuwe XL. Beide varianten zijn uitermate flexibel en
bieden comfortabel plaats aan tot wel 7 personen in de XL-uitvoering*.
De stoelen van de derde zitrij zijn uitneembaar én verschuifbaar.
* Optioneel.

BAGAGERUIMTE

TOT WEL

322L

MET 7 INZITTENDEN
AAN BOORD
VAN DE XL
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EEN TECHNOLOGISCH
HOOGSTANDJE
VOOR MEER VEILIGHEID
EN CONNECTIVITEIT

De Nieuwe Citroën Berlingo is met zijn 19* veiligheids- en
rijhulpsystemen en 4* connectiviteitsmogelijkheden helemaal
van deze tijd. Zo kunt u kiezen voor een draadloze smartphonelader of het met internet verbonden 3D-navigatiesysteem met spraakherkenning. En voor een nog veiliger
gevoel is de Nieuwe Citroën Berlingo uitgerust met de
Citroën Connect Box met Pack SOS en Assistance.
* Afhankelijk van de uitvoering.
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VEILIG RIJDEN

GRIP CONTROL MET HILL
DESCENT ASSIST EN TRAILER
STABILITY CONTROL

De Nieuwe Citroën Berlingo heeft een ongeëvenaarde wegligging. Mede dankzij de Grip
Control* met Hill Descent Assist die ongeacht
de weers- en wegomstandigheden zorgt voor
een optimale tractie en die de snelheid, zelfs op
de steilste hellingen, beperkt weet te houden.
De Trailer Stability Control, een extra functie
van het ESP, detecteert bij auto’s met een
trekhaak* slingerbewegingen van de aanhanger
en grijpt in op de remmen om de aanhanger te
stabiliseren.
* Optioneel.

GRIP CONTROL
MET HILL DESCENT ASSIST
34 TECHNOLOGIEËN
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HEAD-UP
KLEURENDISPLAY
De belangrijkste rijinformatie wordt
permanent in kleur geprojecteerd op een
wegklapbaar scherm* in het blikveld van
de bestuurder, zodat hij zijn ogen altijd op
de weg gericht kan houden.
* Afhankelijk van de uitvoering.
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8 INCH TOUCHSCREEN
EN MIRROR SCREEN

De hypermoderne Nieuwe Citroën Berlingo is
voorzien van een touchscreen* met 8 inch
capacitief scherm waarop u, net als bij uw smartphone, met drie vingers kunt inzoomen. Via dit
touchscreen kunt u bovendien een groot aantal
functies van de auto bedienen, zoals de rijhulpsystemen en de radio. En dankzij de Mirror
Screen-technologie* (via Apple CarPlay™, MirrorLink® en Android Auto) kunt u de apps van uw
smartphone die geschikt zijn voor gebruik tijdens
het rijden via het touchscreen veilig gebruiken.
* Afhankelijk van de uitvoering.
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CITROËN CONNECT NAV
EN DRAADLOZE
SMARTPHONELADER
Met de Citroën Connect Nav, een met internet verbonden 3Dnavigatiesysteem van de nieuwste generatie, beschikt u over extra
services zoals TomTom Traffic, voor realtime verkeersinformatie, en
een service die de locatie van tankstations en parkeergelegenheden
met de bijbehorende brandstofprijzen en parkeertarieven weergeeft.
En om het gebruik van kabels overbodig te maken, beschikt de auto
over een opbergruimte voor een smartphone voorzien van een uniek
laadsysteem via magnetische inductie*.
* Afhankelijk van de uitvoering.
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DRAADLOZE SMARTPHONELADER
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19 VEILIGHEIDSEN RIJHULPSYSTEMEN

HEAD-UP
KLEURENDISPLAY*
Met dit systeem kan de
bestuurder zijn blik op de weg
gericht houden. De
belangrijkste rijinformatie
(actuele snelheid en
adviessnelheid, instellingen
van de cruise control/
snelheidsbegrenzer, navigatieaanwijzingen en waarschuwing
bij een dreigende aanrijding)
wordt namelijk weergegeven
op een transparant scherm in
zijn blikveld.
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PARK ASSIST**
De Park Assist is een actief
parkeerhulpsysteem voor het
fileparkeren of het parkeren in
een vak haaks op de rijbaan.
Op verzoek van de bestuurder
detecteert het systeem een
geschikt parkeervak waarna
het de auto automatisch en
veilig in het vak stuurt. De
bestuurder hoeft slechts de
achteruitversnelling in te
schakelen, gas te geven en te
remmen.

COFFEE
BREAK ALERT

DRIVER
ATTENTION ALERT**

DODEHOEKBEWAKING**

Dit systeem waarschuwt de
bestuurder als het tijd is om de
autorit even te onderbreken
met een pauze, nadat hij in
totaal twee uur heeft gereden
met een snelheid van meer
dan 65 km/u.

Het systeem bepaalt de
mate van oplettendheid van de
bestuurder aan de hand van
afwijkingen in de koers ten
opzichte van de
wegmarkeringen. Deze functie
is met name effectief op autoen snelwegen (snelheden
boven de 65 km/u).

Dit bewakingssysteem, dat
bijzonder nuttig is op auto- en
snelwegen, maakt
de bestuurder door middel van
een in de hoek van de
buitenspiegel oplichtende
oranje LED attent op een
voertuig dat zich in de dode
hoek van de auto bevindt.

ACTIVE LANE
DEPARTURE
WARNING SYSTEM
Dit systeem werkt met behulp
van een camera die
doorgetrokken en
onderbroken rijstrookmarkeringen herkent. Het
detecteert het onbedoeld
overschrijden van een
rijstrookmarkering. Het
systeem stuurt dan geleidelijk
tegen om ervoor te zorgen dat
de auto binnen de rijstrook
blijft. De koerscorrectie wordt
onderbroken als de
richtingaanwijzers worden
ingeschakeld.

UITGEBREIDE
VERKEERSBORDHERKENNING
EN SNELHEIDSADVIESSYSTEEM**
Dit systeem informeert de
bestuurder continu over de ter
plaatse geldende
snelheidslimiet. Als de camera
een verkeersbord met een
snelheidslimiet heeft
gedetecteerd, kan de
bestuurder deze snelheid
gebruiken als ingestelde
snelheid van de cruise control
of de snelheidsbegrenzer.

ACTIVE
SAFETY BRAKE

COLLISION RISK
ALERT

Dit noodremsysteem beperkt
de kans op een aanrijding.
Het werkt vanaf 5 km/u
bij vaste of bewegende
objecten en voetgangers.
Als er een aanrijding dreigt,
wordt de bestuurder
gewaarschuwd. Als de
bestuurder niet reageert,
remt het systeem de auto
automatisch af.

Deze functie waarschuwt de
bestuurder voor een dreigende
aanrijding met een voorligger
of een voetganger die zich op
de rijstrook bevindt. Als er een
aanrijding dreigt, wordt de
bestuurder gewaarschuwd
door een visuele waarschuwing
en een geluidssignaal.

* Afhankelijk van de uitvoering.
** Optioneel.
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19 VEILIGHEIDSEN RIJHULPSYSTEMEN

HILL START
ASSIST
Dit systeem voorkomt dat de
auto ongewenst in beweging
komt op een helling als het
rempedaal wordt losgelaten.
Het systeem treedt in werking
op hellingen van meer dan 3%
en houdt de auto ongeveer
twee seconden op zijn plaats.
De bestuurder kan zo rustig
zijn voet van het rempedaal
naar het gaspedaal
verplaatsen.
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TOP REAR VISIONACHTERUITRIJCAMERA**

GRIP CONTROL
MET HILL DESCENT
ASSIST**

Zodra u de achteruitversnelling
inschakelt, wordt het beeld
van de camera weergegeven
op het touchscreen. Het beeld
geeft een 180°-overzicht van
wat zich achter de auto
bevindt, met kleurmarkeringen
die onder andere de afstand
tot eventuele obstakels
aangeven. Bij het naderen van
een obstakel wordt
automatisch ingezoomd.

Deze antispinregeling
optimaliseert de tractie door
de aandrijving van de voorwielen
aan te passen aan het type
ondergrond. Met een draaiknop
op het dashboard kiest u één
van de 5 standen: Standaard,
Sneeuw, Zand, Modder, ESP
OFF. De Hill Descent Assist
begrenst de snelheid van de auto
op een steile afdaling, zodat
u altijd de controle over de auto
behoudt. Met een knop op de
middenconsole kunt u dit systeem
inschakelen. Het werkt zowel bij
vooruit- als bij achteruitrijden.

GROOTLICHTASSISTENT**
De grootlichtassistent schakelt
de verlichting automatisch over
van dimlicht naar grootlicht en
vice versa, afhankelijk van de
aanwezigheid van andere
voertuigen.

PARKEERHULP
VOOR, ACHTER
EN ZIJKANT**
Dit systeem informeert de
bestuurder over de aanwezigheid
van obstakels in de buurt van de
auto door middel van markeringen die op het 8 inch touchscreen
worden weergegeven en een
geluidssignaal.

KEYLESS
ENTRY AND START**
Dankzij dit systeem kunt u
uw auto vergrendelen, ontgrendelen en starten terwijl
u de sleutel op zak houdt.

STATISCHE BOCHTVERLICHTING*

ELEKTRISCHE
PARKEERREM*

ADAPTIEVE CRUISE
CONTROL**

De statische bochtverlichting
zorgt voor een extra lichtbundel
aan de binnenzijde van de
bocht en verbetert zo het zicht
en de veiligheid in bochten en
op kruispunten.

De elektrische parkeerrem
werkt op twee manieren. Hij
wordt automatisch
aangetrokken bij het afzetten
van de motor en weer vrijgezet
zodra u wilt wegrijden. U kunt
hem ook zelf aantrekken en
weer vrijzetten met de hendel.

Dit systeem detecteert met
een camera uw voorligger en
zorgt door automatisch
afremmen en gas geven voor
een van tevoren door de
bestuurder ingestelde veilige
afstand. Met de Stopfunctie
(alleen in combinatie met de
EAT8-transmissie) wordt de
auto desnoods ook tot
stilstand gebracht.
(Beschikbaar vanaf eind 2018)

TRAILER
STABILITY
CONTROL**
Deze extra functie van het ESP
detecteert slingerbewegingen
van de aanhanger en grijpt in
op de remmen van de auto om
de aanhanger te stabiliseren.
Deze functie werkt bij alle
auto’s voorzien van een
trekhaak**.

* Afhankelijk van de uitvoering.
** Optioneel.
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MOTOREN

ZUINIGE MOTOREN VAN DE
NIEUWSTE GENERATIE
De Nieuwe Citroën Berlingo is leverbaar met
een groot aantal krachtige motoren. Met deze
veelzijdige benzine- en dieselmotoren biedt de
Nieuwe Berlingo zowel in de stad als op buitenwegen
bijzonder veel rijplezier.
Voor nog meer comfort en rijplezier kan een
aantal motoren worden gecombineerd met de nieuwe
automatische transmissie met 8 versnellingen
EAT8. Deze schakelt altijd soepel en op het juiste
moment en zorgt zo voor een lager brandstofverbruik
en een geringere CO2-uitstoot.

NIEUWE

EURO 6.2

MOTOREN
Meer informatie op citroen.nl
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BELANGRIJKSTE
STANDAARDUITRUSTING
AFHANKELIJK
VAN DE
UITVOERING
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NIEUWE CITROËN BERLINGO LIVE
¿

NIEUWE CITROËN BERLINGO FEEL
¿

NIEUWE CITROËN BERLINGO SHINE
¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

ROUGE ARDENT (O)
BEIGE NAUTILUS (N)

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

Color Pack
White
Pack Safety:
Ac
Coffee Brea tive Safety Brake - Activ
k Al
e Lane Dep
arture Warni
snelheidsadv ert - Snelheidslimieth
ng System
erke
ie
veiligheidsgo ssysteem - Waarschuwin nnings- en
rdels bestuur
gs
lam
pje
niet-vastgemaa
der en passa
kte
giers
Dak met da
kconsole
Buitenportie
rgrepen in
carrosseriekle
ur
Mistlampen
vóór met sta
tische boch
tverlichting
Cruise cont
rol/snelheid
sbegrenzer
Zelfdimmen
de binnensp
iegel
Elektrisch ve
rstelbare en
verwarmde
buitenspieg
Elektrisch in
els
klapbare bu
itenspiegels
Bestuurderss
toel met le
ndensteunve
rstelling
Wegklapbar
e voorpassag
iersstoel
Audiosyste
em met 6
luidsprekers
en geluidsw
eergave met
In 2 standen
ruimtelijk ef
te zetten ho
fect
edenplank
(behalve XL
Uitklaptafel
)
tjes aan de
rugleuning
van de voor
stoelen
Extra getinte
zijruiten acht
er en achter
ru
it
Met leder be
kleed stuur
wiel
In hoogte en
diepte verst
elbaar stuur
wiel

AQUA GREEN (O)

Modutop® (3)
(behalve XL
)
Boordcompu
ter

GRIS PLATINIUM (M)

Elektrische
parkeerrem
Bandenrepa
ratieset
Bluetooth*
handsfree se
t met USB-a
ansluiting
Elektrisch be
dienbare ru
iten vóór
Elektrisch be
dienbare ru
iten voor en
achter met
Te openen
eentrapsbe
achterruit
diening
Mirror Scre (2)
en

GRIS ACIER (M)

16 inch-wie
ldoppen Tw
irl
Automatisc
he ruitenwiss
ers vóór
Led-dagrijver
lichting

BLANC BANQUISE (O)

Automatisc
he aircondi
tioning met
gescheiden
Citroën Con
regeling
nect Box m
et Pack SO
S en Assista
Citroën Con
nce
nect Nav (1)
Citroën Con
nect Radio
op 8 inch to
uchscreen
Centrale ve
rgrendeling
met afstand
sbediening
Buitenspieg
elkappen in
carrosseriekle
ur
Bandenspan
ningscontro
lesysteem
Stuurbekra
chtiging

Hill Start As
sist
Parkeerhulp
achter
Airbags vóór
, zijairbags
vóór en wind
ow-airbags
Automatisc
h inschakele
nd dimlicht
In twee dele
n (2/3 - 1/
3) neerklapb
are achterba
Glanzend zw
nk
arte dakrails
Airconditioni
ng

3 individue
le en wegkla
pbare achter
stoelen
ABS, BAS,
ESP, DSC,
ASR
Head-up kle
urendisplay

2 schuifdeu
ren

8 CARROSSERIEKLEUREN
COLOR PACK

NOIR ONYX (O)

DEEP BLUE (N)

¿
¿
¿

3 INTERIEURAMBIANCES

WHITE

STANDAARD AMBIANCE

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿

¿
¿

AMBIANCE METROPOLITAN GREY

ORANGE

AMBIANCE WILD GREEN

* Alleen in combinatie met een compatibele telefoon.
(1)Inclusief TomTom-navigatiesysteem, spraakherkenning en een abonnement van 3 jaar op
Connect Nav (met de services «Verkeersinformatie», «Tankstations», «Parkeerplaatsen»,
«Weer» en «Lokaal zoeken»).
(2) Compatibel met Android Auto, Apple CarPlay™ en MirrorLink®
(3) Inclusief panoramadak met elektrisch bedienbaar zonnescherm
(M): Metallic – (P): Parelmoer – (N): Niet-metallic.
De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de
technologie van de Nieuwe Citroën Berlingo. De uitvoeringen van de auto’s die Citroën in
de Europese Unie op de markt brengt, kunnen van land tot land verschillen. Voor een
gedetailleerde beschrijving van de uitrusting, standaard of optioneel, verwijzen wij u naar
het document «Prijslijst, uitrustingsspecificaties & technische gegevens» dat u kunt
downloaden op de website citroen.nl.
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ACCESSOIRES
BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2 UITSTOOT
(VOLGENS DE VASTGESTELDE TESTMETHODE VAN DE EU)*

Binnen
bebouwde kom
(l/100 km)

Buiten
bebouwde kom
(l/100 km)

Gecombineerd
(l/100 km)

CO2
-uitstoot
(g/km)

Benzine PureTech 110 S&S BVM6

6,2

4,8

5,0

121

Diesel BlueHDi 100 S&S BVM

4,8

4,0

4,0

112

Diesel BlueHDi 130 S&S BVM6

4,8

4,0

4,0

113

Motorisaties
Euro 6.2 (Euro 6.d-TEMP)

DAKKOFFER

FIETSENDRAGER OP TREKHAAK

*Onder voorbehoud van definitieve homologatiekeuring.
Vanaf 1 september 2017 worden het brandstofverbruik en de CO2-emissiewaarden van nieuwe
voertuigen bepaald op basis van een nieuwe verordening (WLTP) en zijn de verkregen waarden
omgezet naar NEDC om vergelijkbaarheid mogelijk te maken. Voor meer informatie, zie
www.emissietesten.nl

GARANTIE

COMMERCIEEL:

2 JAAR, reparatie of vervanging van defecte onderdelen. Citroën Assistance, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

LAK:

3 JAAR voor personenauto’s. 2 jaar voor bedrijfsauto’s.

TEGEN DOORROESTEN
VAN BINNENUIT:

12 JAAR voor personenauto’s. 5 jaar voor bedrijfsauto’s.
Neem voor meer informatie over de voorwaarden contact op met uw Citroën-verkooppunt.

CONTRACT

GARANTIEVERLENGING:

2 TOT 5 JAAR extra garantie, van 40.000 tot 175.000 km*. Verlenging van de commerciële garantie. Citroën Assistance,
24 uur per dag en 7 dagen per week. Uw auto wordt bij het hele Citroën-netwerk onmiddellijk herkend.

GARANTIE & ONDERHOUD:

3 TOT 7 JAAR, van 30.000 tot 175.000 km*. Voordelen van het contract «Onderhoud en Assistance».
Verlenging van de commerciële garantie.

ONDERHOUD INBEGREPEN:

3 TOT 7 JAAR extra garantie, van 30.000 tot 175.000 km*. Voordelen van het contract «Garantie en Onderhoud».
Vervanging van slijtagedelen (met uitzondering van banden). APK (voor auto’s van 4 jaar en ouder).

* Afhankelijk van welke termijn als eerste wordt bereikt. Kilometers gerekend vanaf kilometerstand 0. Looptijd gerekend vanaf de datum eerste tenaamstelling.

BESCHERMHOES VOOR DE AUTO

AEKHAAK MET AFNEEMBARE KOGEL

VELGEN EN
WIELDOPPEN

DOWNLOAD DE NIEUWE MOBIELE APP MY CITROËN
waarmee u op uw smartphone alle informatie over uw auto op één plaats bij elkaar hebt en toegang hebt
tot alle Citroën-services.

AFMETINGEN

DOWNLOAD DE MOBIELE APP SCAN MYCITROËN
zodat u de boorddocumentatie van uw auto altijd bij de hand hebt! Als u een onderdeel van uw auto
scant, krijgt u dankzij augmented reality direct toegang tot de informatie over het desbetreffende
onderdeel.
reviews
citroen.nl

16 INCH WIELDOP
TWIRL

GEPOLIJSTE LICHTMETALEN
17 INCH VELG SPIN.
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GEPOLIJSTE LICHTMETALEN
16 INCH VELG STARLIT

BEOORDEEL UW AUTO EN DEEL DIT MET ANDEREN
of beoordeel uw Citroën-verkooppunt na het kopen van een auto of een reparatie die in de werkplaats
aan uw auto is uitgevoerd. Het cijfer en de beoordeling worden op de Citroën-site gepubliceerd.
HUUR EEN CITROËN BIJ CITROËN
Hebt u een MPV voor een vakantie met het gezin, een bedrijfsauto voor een verhuizing of gewoon een
auto voor een weekendje weg nodig? Denk dan aan de mogelijkheid om een auto te huren bij uw
Citroën-dealer.

Afmetingen in milimeters.

Voor meer
informatie:
citroen.nl
Financieringsmogelijkheden
en serviceaanbod.

AUTOMOBILES CITROËN - RCS Paris 642050199. De in dit document vermelde informatie over de modellen en hun kenmerken was actueel ten tijde van het ter perse gaan van deze uitgave: deze informatie is niet bindend. Citroën
behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf de kenmerken van de hier getoonde uitvoeringen te wijzigen, zonder de verplichting dit document te hoeven aanpassen. De weergegeven kleuren geven slechts een indicatie van de daadwerkelijke kleur; met de huidige
druktechnieken is een waarheidsgetrouwe kleurenweergave niet mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de telefonische klantenservice van Citroën of ga naar www.citroën.nl. Neem voor meer informatie over de diensten van Citroën contact op met een van onze dealers.
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Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app MYCitroën.

November 2018 – gedrukt in de EU 11/2018 door ALTAVIA PARIS.

MEER INFORMATIE OVER HET CITROËN-GAMMA

