
Akcia platí od 1. 11. do 31. 12. 2019. Ponuka CELEBRATION platí LEN na limitovaný počet vozidiel na 
sklade s definovanou výbavou a motorizáciou. (1) CITROËN PRIVILEGE BONUS JE PLATNÝ LEN V PRÍPADE 
FINANCOVANIA VOZIDLA CEZ CITROËN FINANCIAL SERVICES. AKCIOVÁ CENA ZAHŔŇA KOMFORT 
BONUS A PRIVILEGE BONUS! CITROËN FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytované spoločnosťou 
ESSOX FINANCE, s. r. o. Ponuka financovania s využitím Privilege Bonusu Vám bude poskytnutá predajcom 
značky Citroën. Využívanie služby 8-ročná asistencia je viazaná na bezplatnú registráciu. Viac informácií nájdete 
na www.citroen.sk alebo u predajcov CITROËN. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Obrázok vozidla je ilustračný.

NOVÝ CITROËN BERLINGO 
CELEBRATION
CENNÍK/VYBAVENIE/ 
TECHNICKÉ PARAMETRE
1. november 2019

NOVÉ BERLINGO

PRIVILÉGE BONUS

500 €

FARBA  
KAROSÉRIE

CENA  
LIMITOVANEJ 

SÉRIE

PRIVILÉGE 
BONUS (1)

AKCIOVÁ 
CENA (1)

CELEBRATION
BlueHDi 100 manuálna 5-st. 75 kW/102 k biela nemetalická 17 490 € 500 € 16 990 €
BlueHDi 100 manuálna 5-st. 75 kW/102 k metalická 17 790 € 500 € 17 290 €



VÝBAVA LIMITOVANEJ EDÍCIE

>  ESP + ASR – elektronický stabilizačný program 
a protipreklzový systém

>  ABS + REF (rozdeľovač brzdného účinku) + 
AFU (podpora brzdenia v núdzovej situácii) + 
automatické spustenie výstražných svetiel pri 
prudkom brzdení

>  Asistent rozjazdu do kopca (Hill Start Assist)
>  Nepriama detekcia podhustenia pneumatík
>  Airbag vodiča, airbag spolujazdca s možnosťou 

deaktivácie, bočné airbagy a hlavové airbagy
>  Systém na informovanie vodiča na združenom 

prístroji o max.povolenej rýchlosti
>  3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých 

sedadlách, vpredu s pyrotechnickým predpínačom 
a obmedzovačom ťahu

>  Akustická a vizuálna signalizácia 
nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča 
a spolujazdca

>  Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné 
zrkadlá, diaľkové ovládanie centrálneho zamykania, 
elektrické ovládanie okna vodiča a spolujazdca

>  Svetlomety s funkciou postupného zhasínania, 
osvetlenie batožinového priestoru

>  Výškovo nastaviteľné opierky hlavy na všetkých 
sedadlách

>  Automatické uzamknutie dverí a batožinového 
priestoru pri rozjazde (automatická deaktivácia 
v prípade dopravnej nehody)

>  Indikátor zmeny prevodového stupňa
>  Bezpečnostné úchyty ISOFIX (3x) na upevnenie 

detskej sedačky

>  Pack BEZPEČNOSŤ :
 -  Coffe Break Alert – upozornenie na možnú 

únavu vodiča po 2 hodinách neprerušenej jazdy,
 -  Active Safety Brake (automatické núdzové 

brzdenie) + systém varovania pred zrážkou
 -  Aktívny systém upozornenia na nechcené 

prekročenie jazdného pruhu
 -  Systém načítania dopravných značiek 

a odporúčanie rýchlosti
> Madlá vpredu a vzadu nad dverami vnútri
> Zásuvka 12V na palubnej doske
> Predné stierače MAGIC WASH
>  Odkladacie priestory v palubnej doske a predných 

dverách
>  Kryt batožinového priestoru (vyberateľný)
>  Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
>  Tónované sklá
>  Zadné dvere – výklopné + vyhrievanie okna + stierač
>  Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča
>  16” oceľové disky kolies TWIRL
>  Odkladacia polica pod strechou
>  Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
>  Ľavé a pravé bočné posuvné dvere
>  Airbump®

> Vyhrievané predné sedadlá
>  Vyhrievané predné sklo
>  Automatická klimatizácia s nezávislou 

reguláciou pravej a ľavej strany
> Rezervné koleso 16"
>   Denné LED svetlomety
>  Elektrická parkovacia brzda

>  Elektricky ovládané sekvenčné zadné okná 
bočných dverí

>  Zadný parkovací asistent 
>  3 samostatné sklopné sedadlá v 2. rade
>  Pozdĺžne strešné nosiče
>  Elektrická detská poistka
>  Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo 

vodiča s opierkou ruky, manuálnym 
bedrovým nastavovaním, úložný priestor pod 
sedadlom

>  Sedadlo spolujazdca s operadlom sklopným 
k sedáku s vyberateľnou opierkou ruky

>  PACK VISIBILITE (automatické stierače Magic 
Wash, automatické svetlomety)

>  CITROËN Connect Rádio AM/FM (6x repro), 
Dotykový 8" displej audio zásuvka typu jack + 
konektor USB + Hands free Bluetooth® + Mirror 
Screen

>  Kryty spätných zrkadiel vo farbe karosérie
>  Výklopné stolíky na zadnej strane predných 

sedadiel
>  Úložné priestory v podlahe v 2. rade
>  Pack Color White : hmlové svetlomety s prídavným 

svetlom do zákrut, biele rámčeky okolo hmloviek 
a na bočnej ochrannej lište (Airbump)

>  Volant v koži
>  Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné 

a vyhrievané
>  Látkové čalúnenie Metropolitan Grey

CELEBRATION

NOVÝ CITROËN BERLINGO CELEBRATION



NOVÝ CITROËN BERLINGO CELEBRATION

  FARBY KAROSÉRIE

   OKRASNÝ KRYT KOLIES

SIVÁ PLATINUM (M)SIVÁ ARTENSE (M)BIELA BANQUISE (N)

BÉŽOVÁ SABLE (M)ČERVENÁ ARDENT (N) MODRÁ NUIT (M)

OZDOBNÝ KRYT 16" TWIRL

  ŠTÝL INTERIÉRU

  PREHĽAD FUNKCIÍ

LÁTKA METROPOLITAN GREY

M – metalická farba; N – nemetalická farba

UPOZORNENIE NA RIZIKO ZRÁŽKY ACTIVE SAFETY BRAKE POMOC PRI ROZJAZDE DO KOPCA KONTROLA STABILITY PRI JAZDE S PRÍVESOM

Výber možný len podľa dostupnosti na sklade!



NOVÝ CITROËN BERLINGO CELEBRATION

Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od reálnej výbavy vozidla, viac informácií u predajcu. Hmotnosť môže byť vyššia v závislosti na úrovni výbavy a voliteľnej príplatkovej výbava.

  MOTORY BlueHDi 100k

Typ
Vznetový, preplňovaný turbodúchadlom,  

priame vysokotlakové vstrekovanie, 16 ventilov

Počet valcov 4/16

Zdvihový objem 1499

Max. výkon v kW (k) EHK (DIN) pri ot/min 75 (102) / 3500

Max. krútiaci moment v Nm EHK pri ot/min 250 / 1750

Prevodovka Manuálna 5-st.

Posilňovač riadenia s variabilným účinkom

  PNEUMATIKY
Pneumatiky v závislosti od výbavy 205/60 R16 205/55 R17

  HMOTNOSŤ (v kg)
Počet miest 5

Prevádzková hmotnosť 1591

Užitočné zaťaženie (bez vodiča) 499

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu 1300

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu 730

Celková hmotnosť 2090

Celková hmotnosť jazdnej súpravy 3390

Maximálne zaťaženie strešného nosiča 70

  VONKAJŠIE ROZMERY (v m)
Celková dĺžka 4403

Celková šírka so sklopenými / vyklopenými zrkadlami 1921/2107

Celková výška bez / so strešnými nosičmi 1844

Predný previs / zadný previs 892/726

Rázvor 2785

Rozchod vpredu / vzadu 1553/1567

  OBJEM batožinového priestoru (metóda VDA / metóda objemu tekutín v dm3)
Pod kryt batožinového priestoru 597/775

Za sedadlami v 2. rade (po strop) 983/1355

Za sedadlami v 1. rade (po strop) 2126/3000

  VÝKON podľa ES/EHK (s vodičom)
Maximálna rýchlosť (km/h) 175

1000 m pevný štart (s)  34,3 34,5

0–100 km/h (s)  12,3 12,6

  SPOTREBA A EMSIE NEDC
Počet miest (ks) 5

Mesto (l/100 km) 4,8

Mimo mesta (l/100 km) 4,0

Mix (l/100 km) 4,3

Emisie CO2 (g/100 km) 112

Objem nádrže v litroch 50

  SPOTREBA A EMISIE WLTP
Kombinovaná spotreba (l/100 km) 5,5–6,1

Emisie CO2 (g/100 km) 144–161

C Automobil Import, 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. C Automobil Import, 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.


