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ÚJ CITROËN BERLINGO 
A 10 LEGFONTOSABB ÜTŐKÁRTYA 

Olvassa be okostelefonjával a következő 
kódot, és fedezze fel az új Citroën  

Berlingóról készült bemutatóvideókat! 

DESIGN
Áramvonalas formák, robusztus,  
ám cseppet sem agresszív új stílus 

MODUTOP ®

A Modutop® tető rengeteg (92 l)  
ötletes tárolóhelyet és a panoráma 
üvegtető jóvoltából egyedülálló  
fényviszonyokat biztosít 

KÉTFÉLE MÉRET 
A sztenderd M méret mellett mostantól  
a nagyobb tengelytávval és túlnyúlásokkal 
rendelkező XL változatot is választhatja

19 VEZETÉSSEGÍTŐ 
RENDSZER

A biztonságot szolgáló és  
a mindennapokat megkönnyítő  

technológiák 

OLDALSÓ  
TOLÓAJTÓK 
A praktikus tolóajtóknak köszönhetően 
gyerekjáték a beszállás

VEZETÉK NÉLKÜLI 
OKOSTELEFON-TÖLTÉS

A középkonzolban elhelyezett töltőállomás  
a mágneses indukció elvén működik, 

használata esetén nincs szükség töltőkábelre

VARIÁLHATÓSÁG 
A mai családok igényeihez igazodó 

ötletes megoldások 

INNOVATÍV   
SZOLGÁLTATÁSOK

Citroën Connect Nav  
és Mirror Screen funkció 

ÖSSZECSUKHATÓ 
HÁTSÓ ÜLÉSEK 
A három azonos méretű önálló ülés  
külön-külön is a padlóba süllyeszthető

HATÉKONY  
MOTOROK

Az új Citroën Berlingo  
a legújabb generációs motorok  

széles kínálatával várja
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DESIGN
KARAKTERES SZEMÉLYISÉG 

Magas, rövid, tekintélyparancsoló 
motorháztető, a korábbinál szélesebb, 
ismerős orr-rész, előretolt szélvédő,  
Airbump® betétek, a karosszériát feldobó  
színfoltok* (pl. a ködfényszórók* körül)... 
Robusztus designjával és áramvonalas 
külsejével az új Citroën Berlingo valósággal 
felpezsdíti a piacot. A merész modell  
az intelligencia, a praktikum és a kényelem 
stílusosan modern összhangját valósítja meg. 

* változattól függően széria vagy opció
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ÚJ
CITROËN
BERLINGO
ALAKÍTSA KEDVÉRE AUTÓJÁT! 

Visszafogott eleganciát kölcsönöznek az új  
Citroën Berlingónak a fehér színcsomag* elemei.  
A ködfényszórókat* és az oldalsó védőcsíkokat díszítő  
elemek valamennyi karosszériaszínnel tökéletesen  
harmonizálnak, különösen az exkluzív új Aqua Green 
árnyalattal. 

Az új Citroën Berlingo XTR* változatának különlegessége 
a külső színfoltok* formájában megjelenő narancssárga 
színcsomag, a fekete tükörházak, a színre fújt első és hátsó 
sárvédők, valamint az üléstámlákat díszítő narancssárga 
sávval fémjelzett Wild Green belső stílusvilág.

* változattól függően opciós felszerelés
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A modell – változattól 
függetlenül – összesen 
7 személy* szállítására 
alkalmas, így a családok és 
baráti társaságok igényeit 
egyformán kielégíti. 

71KÉTFÉLE MÉRET 
AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

M

XL

Az új Citroën Berlingo kétféle hosszméretben 
lesz kapható. Mindkét változatot  

kiegyensúlyozott formák és méretek jellemzik,  
5 és 7 személyes* kialakításban is rendelkezésre 

állnak, és maximális kényelmet biztosítanak.  

Az XL modell a nagyobb tengelytávnak és hátsó 
túlnyúlásnak köszönhetően 35 cm-rel hosszabb, 
mint a sztenderd (M) változat. A harmadik sor* 
ülései sínen csúsznak**, és ki is vehetők attól 
függően, hogy az ügyfél az utasok kényelmét  
vagy a csomagtartó méretét részesíti előnyben.

5 SZEMÉLYES 5 SZEMÉLYES 7 SZEMÉLYES 7 SZEMÉLYES 

M XL

* opció    ** XL méret esetén

4,75 M4,4 M

AKÁR
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MINDENBEN 
NÉLKÜLÖZHETETLEN 
PARTNER 
SOKOLDALÚ, PRAKTIKUS ÉS TÁGAS

Az új Citroën Berlingónak minden adottsága megvan 
ahhoz, hogy vonzó legyen a szabadtéri tevékenységeket, 
illetve sportokat – pl. kerékpározás, túrázás – kedvelő 
családok számára. A tetőrudak* még modernebb  
és dinamikusabb sziluettet kölcsönöznek az autónak. 

* változattól függően széria vagy opció

10 11



Az új Citroën Berlingo valamennyi utasának kivételes kényelmet 
és testi-lelki jó közérzetet biztosít. Az előretolt szélvédő és  
a stílusosan letisztult műszerfal tágas és világos utasteret  
eredményezett. A lakberendezés és az utazás világát idéző 
meleg, puha anyagok még tovább erősítik a kényelemérzetet.  
A tervezők az akusztikus komfortra is nagy figyelmet fordítottak. 

MÉG OTTHONOSABB 
BELTÉR 
A JÓ KÖZÉRZET ÉRDEKÉBEN 

A teljesen megújult utastér minden porcikájából derű és nyugalom árad.  
A praktikum most is főszerepet játszik: a műszerfal felső, utasoldali részén 
egy Top Box névre hallgató zárható tárolóhely került kialakításra, amely saját 
hűtéssel rendelkezik. 
A magas középkonzolban elhelyezett nagyméretű (15 l) tárolórekesz* 
szellőzőnyílásainak köszönhetően a légkondicionálás az autó hátsó részében 
is kiváló. Az új Citroën Berlingo bővelkedik az ötletes tárolóhelyekben: legyen 
szó műanyag pohárról, telefonról vagy más személyes tárgyról, a fedélzeten 
mindennek megvan a maga helye. A modell mostantól ráadásul elöl-hátul 
elektromosan működtetett ablakokkal** van felszerelve. 

* opció
** változattól függően széria vagy opció
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A kívül-belül praktikusan kialakított  
új Berlingóba az oldalsó tolóajtóknak 
köszönhetően rendkívül kényelmes  
a beszállás. A minél praktikusabb használat 
érdekében a tervezők optimalizálták az ajtók 
méretét. Egyedi megoldás, hogy  
a csomagtartóhoz a nyitható hátsó ablakon* 
keresztül is hozzá lehet férni.

* változattól függően széria vagy opció

OLDALSÓ  
TOLÓAJTÓK 

ÉS NYITHATÓ HÁTSÓ ABLAK 
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 3EGYFORMA 
MÉRETŰ 
HÁTSÓ ÜLÉS 

Az új Berlingóban a három azonos méretű önálló  
ülésnek* köszönhetően minden hátsó utas  
egyformán kényelmesen utazhat.  
Az ülések 5 és 7 személyes** konfigurációban,  
M és XL méret esetén egyaránt irigylésre méltó  
térdteret biztosítanak.  
Mindhárom hátsó ülés* a padlóba rejthető  
és Isofix i-size rögzítőkkel van felszerelve.

* változattól függően széria vagy opció  
** opció
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MODUTOP ®

92 LITERNYI TÁROLÓHELY  
ÉS VALÓSÁGOS FÉNYÁRADAT 

Az új többfunkciós tető* a családi egyterűek  
emblematikus felszereléseként megőrizte elődei 
előnyös tulajdonságait, ráadásul mostantól még 
több fényt enged a beltérbe. A Modutop® többféle 
tárolóhelyet rejt magában: ilyen a második üléssorból 
vagy a csomagtartó felől elérhető tetőcsomagtartó 
vagy a tető teljes hosszán végigfutó,  
hangulatvilágítással ellátott rekeszes tároló, melynek 
tartalma az áttetsző kialakításának köszönhetően 
kívülről is látható. Az elektromos sötétítővel  
árnyékolható hatalmas panoráma üvegtetőn 
keresztül most még több fény árad az utastérbe. 
 
* változattól függően széria vagy opció  
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SÍK PADLÓFELÜLET 
A MAXIMÁLIS VARIÁLHATÓSÁG 
JEGYÉBEN  

A hátsó ülések a kívánt elrendezésnek megfelelően 
együtt vagy külön-külön is a padlóba rejthetők*,  
így teljesen sík padlófelület hozható létre.  
Egyes változatokon az első utasülés is lehajtható*,  
így XL méret esetén a rakodókapacitás 4000 literre,  
a rakodófelület pedig több mint 3 méterre növelhető.  
A 25 kg teherbírású kalaptartó* kétféle helyzetbe 
állítható: a hagyományos felső helyzet mellett kínált 
középső helyzet a csomagtartó tagolását is lehetővé 
teszi. Tartalmához a nyitható hátsó ablakon* keresztül 
könnyedén hozzá lehet férni, használaton kívül  
pedig a második sor ülései mögé rejthető.

* változattól függően széria vagy opció  

MINDENRE KITERJEDŐ, MAGASFOKÚ KÉNYELEM

A Citroën kimagasló kényelemben kívánja részesíteni gépjárművei
valamennyi utasát, ezért CITROËN ADVANCED COMFORT® néven 
átfogó programot dolgozott ki. A program a testi-lelki jóllét
biztosítása érdekében alkalmazott innovatív és intelligens,
csúcstechnológiás megoldásokból áll.
Az ügyfelek elvárásait maximálisan figyelembe vevő eljárás is  
azt bizonyítja, hogy a Citroën méltán híres a kényelem terén elért
eredményeiről és merész, úttörő hozzáállásáról. 
A program négy pilléren nyugszik:  
finom tapintású anyagok és kiváló akusztika, minden körülmények között 
praktikusnak bizonyuló utastér, kikapcsolódást biztosító, nyugodt légkör  
és hasznos, intuitív technológiák.
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KÉTFÉLE 7 SZEMÉLYES 
SZILUETT

MINDENKI KÉNYELMESEN ELFÉR 

Az új Citroën Berlingo mostantól kétféle – M és XL – méretben  
lesz kapható. A mindennapi szükségletekhez alkalmazkodva  

mindkét változatban kényelmesen elfér 7 személy*.  
A harmadik sor ülései kivehetők, XL változat esetén  

pedig csúsztathatók is. 

* opciós felszerelés 

XL VÁLTOZAT ESETÉN  
7 UTAS MELLETT 

AKÁR

322 L

C S O M A G T É R - K A P A C I T Á S 
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GRIP CONTROL
AVEC HILL ASSIST DESCENT

Az új Citroën Berlingót a kiváló úttartás  
érdekében lejtmenet-szabályozó funkcióval  
kiegészülő Grip Control* rendszerrel látták el, 
mely az időjárási körülményektől  
és az útviszonyoktól függetlenül mindig  
optimális meghajtást és meredek lejtőn is 
állandó sebességet biztosít.
Az ESP-hez kapcsolódó utánfutó-stabilizáló  
funkció* érzékeli annak kilengését, és a fékekre 
hatva stabilizálja azt.

* opciós felszerelés

KIVÁLÓ  
ÚTTARTÁS 
LEJTMENET-SZABÁLYOZÓVAL 
ELLÁTOTT GRIP CONTROL ÉS 
VONTATMÁNYSTABILIZÁLÓ
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A vezetés szempontjából hasznos információk  
a vezető látóterében, egy elrejthető kijelzőre* 
vetítve jelennek meg. A színes kijelzés jóvoltából 
az adatok folyamatosan elérhetők,  
és közben a vezető mindvégig az úton tarthatja  
a szemét. 

* változattól függően széria vagy opció

SZÍNES  
HEAD-UP  
DISPLAY 
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A korszerűség jegyében az új Citroën Berlingo  
8” kapacitív érintőképernyővel* rendelkezik, 
melyen – akárcsak egy okostelefonon – két ujjal 
lehet zoomolni. Az összes gépjárműfunkció,  
a vezetéssegítő rendszerek, a légkondicionáló és  
a rádió vezérlése is az érintőképernyőről történik. 
Az – Apple CarPlay™, MirrorLink® és Android 
Auto protokollal működő – Mirror Screen* funkció 
jóvoltából a gépjárműre csatlakoztatott okos-
telefon vezetéssel kompatibilis alkalmazásai az 
érintőképernyőről biztonságosan vezérelhetők. 

* változattól függően széria vagy opció 

8” ÉRINTŐKÉPERNYŐ
ÉS MIRROR SCREEN  

28 29



VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFONTÖLTŐ

A Citroën Connect Nav névre hallgató legújabb generációs  
3D navigációs rendszerhez* színes érintőképernyő kapcsolódik, 
amelyen ujjheggyel is lehet zoomolni. A domborzat és a látnivalók 
valósághű ábrázolása megkönnyíti az európai nagyvárosokban történő 
navigációt. A telefonkábelek kiküszöbölésére szolgál az okostelefonok 
számára kialakított tárolórekeszben található különleges töltőállomás*, 
mely a mágneses indukció elvén működik. 

* változattól függően opció

CITROËN CONNECT NAV  
ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI 
TELEFONTÖLTÉS 
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19 BIZTONSÁGI ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ 
BERENDEZÉS

SZÍNES HEAD-UP 
DISPLAY KIJELZÉS*

HOLTTÉRFIGYELŐ  
RENDSZER**

KIBŐVÍTETT 
TÁBLAOLVASÓ 
RENDSZER  
SEBESSÉG- 
AJÁNLÁSSAL**

COFFEE  
BREAK ALERT

A vezetéshez hasznos 
információk (aktuális és javasolt 
sebesség, a sebességkorlátozó 
és -szabályozó információi, 
navigációs utasítások és 
ütközésveszély-jelzés) a vezető 
látóterében, egy átlátszó 
lemezre vetítve jelennek meg, 
így a vezető mindvégig az úton 
tarthatja a szemét.

A különösen gyorsforgalmi 
utakon és autópályákon 
hasznos rendszer a 
visszapillantó tükrökben 
felgyulladó narancssárga 
diódával figyelmezteti a 
vezetőt a gépkocsi holtterében 
tartózkodó járművekre. 

A rendszer folyamatosan 
tájékoztatja a vezetőt az 
érvényben lévő 
sebességkorlátozásokról.  
Ha a kamera 
sebességkorlátozó táblát 
érzékel, a vezető az ajánlott 
sebességet a 
sebességkorlátozó/-szabályozó 
sebességértékeként is 
beprogramozhatja. 

A rendszer figyelmezteti a 
vezetőt, ha ideje szünetet 
tartania. A riasztás kétórányi  
– 65 km/h fölötti sebességgel 
megtett – út után lép életbe.

PARK ASSIST** SÁVTARTÓ 
ASSZISZTENS 

ACTIVE  
SAFETY BRAKE

FÁRADTSÁGFIGYELŐ 
RENDSZER**Ez az aktív parkolássegítő 

berendezés a járdaszegéllyel 
párhuzamos, illetve arra 
merőleges parkoláskor is 
igénybe vehető. A vezető 
kérésére automatikusan 
megkeresi a parkolásra 
alkalmas helyet, és 
biztonságosan bekormányozza 
az autót. A vezetőre csak a 
hátramenetbe kapcsolás,  
a gázadás és a fékezés feladata 
hárul.

A rendszer egy kamera 
segítségével felismeri a 
folytonos, illetve szaggatott 
útburkolati jeleket, és ha 
véletlen sávelhagyás veszélyét 
érzékeli, fokozatosan elfordítja 
a kormányt, hogy a gépjármű 
az eredeti sávban maradjon.  
A menetpálya-korrekció az 
irányjelzők bekapcsolásakor 
megszakad. 

Az automata vészfékező 
rendszernek köszönhetően 
csökken a koccanások 
veszélye. A fix és mozgó 
akadályok, illetve gyalogosok 
esetén 5 km/h sebességtől 
működőképes rendszer 
ütközés veszélye esetén 
figyelmezteti a vezetőt.  
Ha a vezető nem reagál,  
a rendszer automatikusan 
lefékezi a gépjárművet.

A rendszer a menetpálya 
útburkolati jelekhez képest 
mutatott eltéréseiből 
következtet a vezető éberségi 
állapotára. A funkció 
különösen gyorsforgalmi 
utakon, 65 km/h sebesség 
fölött hasznos. 

*  változattól függően széria 
vagy opció

** opciós felszerelés

ÜTKÖZÉSVESZÉLY-
JELZŐ
A funkció figyelmezteti a 
vezetőt, ha fennáll a 
veszélye, hogy gépkocsija 
összeütközik az előtte haladó 
járművel. A rendszer a 
gépjármű elején elhelyezett 
radar segítségével 30 km/h 
sebesség fölött működik. 
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19 BIZTONSÁGI ÉS VEZETÉSSEGÍTŐ 
BERENDEZÉS

VISSZAGURULÁS-
GÁTLÓ 

ADAPTÍV 
FÉNYSZÓRÓ**

STATIKUS 
KANYARFÉNY  
FUNKCIÓ*

VONTATMÁNY- 
STABILIZÁLÓ**

TOLATÓKAMERA  
TOP REAR VISION** 
FUNKCIÓVALA rendszer a fékpedál 

felengedését követően 
megakadályozza az emelkedőn, 
illetve lejtőn tartózkodó 
gépjármű nem kívánt 
elmozdulását. A funkció kb. 
3°-nál nagyobb lejtésszög esetén 
2 másodpercre egy helyben 
tartja a gépkocsit, a vezető  
így kényelmesen átléphet  
a fékpedálról a gázpedálra. 

A funkció a forgalmi 
viszonyoktól és az érzékelt 
gépjárművektől függően 
távolsági fényről tompítottra 
vált és fordítva.  

A funkció egy plusz 
fénynyalábnak köszönhetően  
a kanyar belső ívének 
megvilágításával fokozza  
a láthatóságot, és kanyarban, 
illetve kereszteződésekben 
növeli a biztonságot.

Az ESP-hez kapcsolódó funkció 
az új Berlingo 
vontatóeszközzel** felszerelt 
változatain érzékeli az utánfutó 
kilengését, és a fékekre hatva 
stabilizálja azt.

Hátramenetbe kapcsolást 
követően az érintőképernyőn 
színes segédvonalak 
kíséretében megjelenik a 
gépkocsi hátsó környezetének 
képe, valamint egy 180°-os 
rekonstruált felülnézeti kép. 
Akadályhoz közeledve  
a kamera automatikusan 
kinagyítja a képet. 

ELSŐ, HÁTSÓ ÉS 
OLDALSÓ**  
PARKOLÓRADAR

ELEKTROMOS 
RÖGZÍTŐFÉK* 

ADAPTÍV SEBESSÉG- 
SZABÁLYOZÓ  
FUNKCIÓ**

LEJTMENET-
SZABÁLYOZÓVAL** 
ELLÁTOTT GRIP 
CONTROL RENDSZER A rendszer hangjelzéssel és  

a 8” érintőképernyőn kijelzett 
grafikus jelekkel figyelmezteti  
a vezetőt a közelben található 
akadályokra.

A berendezés kétféle feladatot 
lát el: a motor leállításakor 
automatikusan bekapcsol,  
a gépjármű elindításakor  
pedig automatikusan kiold.  
A rögzítőfék a vezérlőkar 
meghúzásával manuálisan is 
behúzható, illetve kioldható.

A rendszer egy kamera 
segítségével érzékeli, ha a 
gépkocsi előtt ugyanabban a 
sávban egy másik jármű halad, 
és az előzetesen beállított 
követési távolság megőrzése 
érdekében a gázpedálra, 
illetve a fékekre hatva az elöl 
haladó jármű sebességéhez 
igazítja az autó sebességét.  
A kizárólag az EAT8 
sebességváltó esetén 
rendelkezésre álló Stop funkció 
a gépkocsi teljes megállítására 
is képes. 
(2018 végétől kapható) 

A Grip Control kipörgésgátló az első 
kerekek meghajtását mindig az adott 
terepviszonyokhoz igazítja. A vezető 
az öt üzemmód (Standard, Homok, 
Terep, Havas út és ESP OFF) közül  
a műszerfali forgókapcsolóval tud 
választani. A rendszerhez kapcsolódó 
lejtmenet-szabályozó funkció meredek 
lejtőn is képes alacsony sebességen 
tartani a gépkocsit, ami fokozott 
kontrollt és biztonságot jelent.  
A középkonzolon található gombbal 
aktiválható rendszer mind előre-, 
mind hátramenetben működőképes. *  változattól függően széria 

vagy opció
** opciós felszerelés

KULCS NÉLKÜLI  
NYITÓ- ÉS 
INDÍTÓRENDSZER**
A rendszer használatával  
a gépjármű nyitásához, 
zárásához és indításához elég, 
ha nálunk van a kulcs. 
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8 KAROSSZÉRIASZÍN

3 BELSŐ HANGULAT 

(M):  metálfényezés
A jelen dokumentumban ismertetett felszerelések az új Citroën Berlingo teljes kínálatát 
felölelik. Az Európai Unióban forgalomba kerülő Citroën gépjárművek felszereltsége 
országonként eltérő lehet. A rendelkezésre álló széria- és extra felszerelések részletes 
leírását lásd a citroen.hu weboldalról letölthető árlistában. A feltüntetett információk  
csak tájékoztató jellegűek.

SZÉRIA BELSŐ HANGULAT METROPOLITAN GREY BELSŐ HANGULAT* WILD GREEN BELSŐ HANGULAT*

PLATINIUM SZÜRKE (M)

ONYX FEKETE (O)ARTENSE SZÜRKE (M)BANQUISE HÓFEHÉR (O)

HOMOK (N)ARDENT PIROS (O) MÉLYKÉK (N)

AQUA ZÖLD (O)

2 SZÍNCSOMAG 

FEHÉR NARANCS

Egyes motorokhoz a még 
kényelmesebb és élvezetesebb 
vezetés érdekében az új 
nyolcsebességes automata 
sebességváltó is kérhető.  
Az EAT8 váltó észrevétlen 
fokozatváltást, optimális 
fogyasztást és alacsony  
CO2-kibocsátást biztosít.

Az új Citroën Berlingo kiváló teljesítményű motorok  
széles választékával várja. A városi és országúti használatra 
egyaránt alkalmas erőforrások benzines és dízelváltozatban is 
rendelkezésre állnak. 

MOTORKÍNÁLAT 
HATÉKONY, LEGÚJABB GENERÁCIÓS 
MOTOROK 

* változattól függően opció
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ÍZELÍTŐ  
A TARTOZÉKOKBÓL 

FELNIK  
ÉS DÍSZTÁRCSÁK 

MÉRETEK

TETŐBOX 

VÉDŐPONYVA

VONÓHOROGRA SZERELHETŐ 
KERÉKPÁRTARTÓ

SZERSZÁM NÉLKÜL LESZERELHETŐ 
VONÓHOROG

16” TWIRL  
DÍSZTÁRCSA

17” SPIN  
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA 

16” STARLIT  
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSA 

Milliméterben megadott értékek

S Z E R Z Ő D É S

G A R A N C I A

ÁLTALÁNOS: 2 ÉV, a hibás alkatrészek javítása vagy cseréje. Citroën Assistance a hét minden napján 0–24 óráig.

FÉNYEZÉS: 3 ÉV A SZEMÉLYGÉPKOCSIKRA. 2 év a kishaszongépjárművekre.

ÁTROZSDÁSODÁS: 12 ÉV A SZEMÉLYGÉPKOCSIKRA. 5 év a kishaszongépjárművekre.

KITERJESZTETT 
GARANCIA ÉS
SZOLGÁLTATÁSI  
SZERZŐDÉSEK: Szolgáltatási szerződéseinkkel és az elérhető garanciakiterjesztésekkel kapcsolatban  
 érdeklődjön Citroën-márkakereskedőjénél!

 További információért érdeklődjön Citroën-márkakereskedőjénél!

További 
információ:  
citroen.hu

ÉRTÉKELJE GÉPKOCSIJÁT ÉS OSSZA MEG VÉLEMÉNYÉT,
vagy véleményezze a Citroën-márkakereskedést/szervizt a vásárlást/szervizelést követően! 
Értékelése felkerül a Citroën oldalára.

avis clients

citroen.fr

TÖLTSE LE AZ ÚJ SCAN MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA,
hogy a gépkocsi kezelési könyve mindig elérhető legyen! A kiterjesztett valóság segítségével
szkennelje be a gépkocsi Önt érdeklő elemét, és azonnal megkapja a szükséges információt.

TÖLTSE LE AZ ÚJ MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA
gépkocsija adatainak személyre szabott követéséhez és a Citroën további szolgáltatásainak  
eléréséhez!

* A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok az NEDC szabvány (715/2007/
EK és 692/2008/EK rendeletek vonatkozó változatai) alapján értendők, ami lehetővé teszi a más 
gépjárművekkel történő összehasonlítást. 2017. szeptember 1-től egyes új gépjárművek 
üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai egy új szabályozás (WLTP) alapján kerülnek 
meghatározásra. A kapott értékeket az összevethetőség érdekében átszámítottuk NEDC-értékekre. 
Bővebb információért keresse fel márkakereskedését, ahol az adatok időközben történt esetleges 
változásáról is értesülhet. A feltüntetett értékek nem veszik figyelembe például a használati 
feltételeket, a vezetési stílust, az egyes felszereléseket és opciókat, és a gumiabroncs típusa is 
hatással lehet rájuk.

NEDC* ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS ÉS CO2-KIBOCSÁTÁS*

Motorizáció
(Euro 6.d-TEMP)

Város 
(l/100 km)

Országút
(l/100 km)

Vegyes 
(l/100 km)

CO2 
(g/km)

PureTech 110 S&S / 6 sebességes 6,2 4,8 5,0 121

BlueHDi 75 / 5 sebességes 4,6 3,8 4,1 108

BlueHDi 100 / 5 sebességes 4,8 4,0 4,0 112

BlueHDi 130 S&S / 6 sebességes 4,8 4,0 4,0 113

BlueHDi 130 S&S EAT8 /  
8 sebességes automata 4,6 4,1 4,0 113

  –  C AUTOMOBIL IMPORT KFT.: 1194 Budapest, André Citroën u. 1., Tel.: (06-1) 348-48-48. A kiadvány az Európai Unióban forgalomba kerülő gépjárművekre 
vonatkozik. A modellekre és tulajdonságaikra vonatkozó információk a kiadvány nyomtatásakor érvényes, csak tájékoztató jellegű adatok. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Citroën bármikor, indokolási 
és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, a felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a 
módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a www.citroen.hu internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetővé a színárnyalatok 
tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképpen általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás 
érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az AUTOMOBILES CITROËN előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók. 
A katalógus kiadása: 2018. július. Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó 2000/53/EK számú, 2000. szeptember 18-án kelt európai közösségi irányelv 
rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott célkitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek gyártásához újrahasznosított anyagokat is felhasznált.

A                  a                  -t választotta.
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A CITROËN TELJES KÍNÁLATÁNAK FELFEDEZÉSÉHEZ
látogasson el a www.citroen.hu oldalra! 2

0
1

8
/0

7
 


