NOVÝ
CITROËN Ë-BERLINGO - 100% ËLECTRIC
A CITROËN BERLINGO

Multižánrový umělec Le Tone
se proslavil v devadesátých
letech hudebním hitem ve
stylu French Touch „Joli
Dragon“. Skládání muziky se
věnoval 15 let, ale postupně
ho stále více přitahovaly
ilustrace. Některé z jeho prací
byly k vidění mimo jiné i v galerii Centre
Pompidou. Le Tone obdivuje umělce, kteří
pracují s barvou, ale sám upřednostňuje
černobílé kresby, které používá k vyprávění
jednoduchých příběhů zachycených ve svých
zápisnících.

1974

2019

CITROËN uvádí model CX.
Tento výjimečný vůz, který
kombinuje inovace značky, nabízí
uložení motoru a převodovky
vpředu, hydropneumatický
podvozek s možností
elektronického přizpůsobení,
zadní konkávní okno
a futuristickou palubní desku.
Tyto inovace mu zajistí vynikající
prodeje.

CLIQUEZ SUR LE LOGO
POUR EN SAVOIR PLUS

Seznamte se s výjimečnými
modely, které utvářejí historii
značky CITROËN – od roku
1919 až po současnost.
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Koncepční elektromobil 19_19
s unikátním designem čerpá inspiraci
v leteckém průmyslu. Podvozek
s inteligentním odpružením zajišťuje
maximálně komfortní jízdu, díky čemuž
se posádka vozu cítí jako v bavlnce.
Tento jedinečný elektromobil nabízí
dojezd až 800 km, autonomní řízení
a inteligentní systém osobního
asistenta.

1934

CITROËN mění zažité představy
o automobilu a přichází s revolučním
modelem Traction Avant. Již samotný
název odhaluje inovaci, kterou tento
model přináší: pohon předních kol.

1939

CITROËN uvádí na trh model Tub,
který v rámci své moderní koncepce
nabízí mimo jiné i boční posuvné
dveře. Od roku 1948 ho nahradí nový
model H.

1948

Na trh přichází legendární
a nezapomenutelný 2 CV –
ekonomický a spolehlivý vůz,
který v naprostém pohodlí
přepraví 4 osoby a náklad
o hmotnosti až 50 kg.

1955

CITROËN DS, jehož aerodynamické linie
dodnes přitahují pozornost, je poprvé
představen na autosalonu v Paříži v roce
1955. Futuristický vzhled z dílny designéra
Flaminia Bertoniho mu vynesl přezdívku
Létající talíř.

1968

Doba si žádá lehké a snadno
ovladatelné vozy jako jsou Ami 6
a Dyane, ale objevuje se také
originální Méhari, vůz do náročného
terénu vhodný pro jakékoliv využití.

1970

Díky svému modernímu a elegantnímu designu
zůstane GS dlouho jedním z nejaerodynamičtějších
a nejpohodlnějších vozů na trhu. Sedanu
vybaveného vzduchem chlazeným čtyřválcovým
motorem a hydropneumatickým odpružením se
prodá téměř 2,5 milionu kusů.
3

CITROËN
PRO KAŽDÉHO

NOVÝ
CITROËN Ë-BERLINGO – 100% ËLECTRIC
A CITROËN BERLINGO

Ve městě i na dálnici oceníte komfort
a pohodlné cestování! To vše jsou hodnoty,
které jsou značce CITROËN vlastní.

NEVYNALEZLI JSME RODINU, ALE AUTO, KTERÉ SE K NÍ HODÍ.

CITROËN C3

CITROËN C4

CITROËN Ë- C4
100 % ËLEKTRICKÝ

CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO

(VERZE M)

(VERZE XL)

DOSTUPNÝ JAKO 100 % ËLEKTRICKÝ

CITROËN
C3 AIRCROSS

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

DOSTUPNÝ JAKO 100 % ËLEKTRICKÝ

CITROËN
C5 AIRCROSS

CITROËN
C5 AIRCROSS HYBRID
PLUG-IN HYBRID

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

( VER ZE X S)

( VER ZE M)

( VER ZE XL)

DOSTUPNÝ JAKO 100 % ËLEKTRICKÝ

4

MODELOVÁ ŘADA

DOSTUPNÝ JAKO 100 % ËLEKTRICKÝ

DOSTUPNÝ JAKO 100 % ËLEKTRICKÝ
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10 HLAVNÍCH
PŘEDNOSTÍ
3 TYPY
MOTORŮ

MODUTOP ®

100% elektrický, benzinový či dieselový.

Důmyslné úložné prostory o objemu 92 l
a panoramatická prosklená střecha, která příjemně
prosvětluje interiér.

STRANA 10 – 15

STRANA 36 – 37

DESIGN

Elegantní linie a robustnost bez prvků agresivity.
STRANA 16 – 19

2 DÉLKY

VARIABILITA

Praktičnost v každém ohledu naplní potřeby
současné rodiny.
STRANA 38 – 39

AŽ 7 MÍST

Verze M a XL s prodlouženým rozvorem a zadním
převisem: zvolte vůz podle svých potřeb.

Verze M a XL v až 7místném provedení.

STRANA 20 – 21

STRANA 40 – 41

BOČNÍ POSUVNÉ
DVEŘE

Dveře jsou velmi praktické a nabízejí maximálně
pohodlný přístup do vozu.
STRANA 32 – 33

KONEKTIVITA

Aktuální dopravní zpravodajství od společnosti
TomTom a funkce Mirror Screen: ani za volantem
neztratíte spojení.
STRANA 48 – 51

SAMOSTATNÁ
ZADNÍ SEDADLA

18 ASISTENČNÍCH
SYSTÉMŮ

STRANA 34 – 35

STRANA 52 – 55

Tři stejně velká sedadla je možné sklopit do podlahy,
čímž vznikne rovná plocha.
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Naskenujte si tento kód svým chytrým
telefonem a podívejte se na videa
o modelu CITROËN Berlingo.

ZÁKLADNÍ VÝHODY

Technologie, které zajišťují vysokou úroveň
bezpečnosti a usnadňují každodenní cestování.

7
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VÝBAVA

CITROËN BERLINGO JE DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ

8

OBSAH

9

ELEKTRICKÁ

U nového vozu CITROËN ë-BERLINGO – 100% ËLECTRIC a CITROËN BERLINGO
je možné volit ze 3 typů motorů. Vyberte ten, který bude nejlépe vyhovovat vašim
potřebám. Vnitřní prostor, variabilita, pohodlí i praktičnost zůstávají na stejné
úrovni, ať se rozhodnete pro elektrickou či klasickou spalovací verzi.
Nový CITROËN ë-BERLINGO nabízí potěšení ze 100 % elektrické jízdy bez emisí
CO2 a nižší provozní náklady. Ve městě navíc umožní neomezený vjezd do
nízkoemisních zón. Kapacita baterie zajistí dojezd až 280 km*, což je dostačující
pro běžnou denní potřebu.

ČI SPALOVACÍ VERZE

VÝKON
100 KW (136 K)

BATERIE 50 KWH
DOJEZD AŽ 280 KM*
RYCHLÉ DOBÍJENÍ NA 80 % ZA 30 MIN

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST:
130 KM/H

PŘEDEHŘEV/
KLIMATIZACE KABINY

MOTORIZACE
OD 100 DO 130 K

AUTOMATICKÁ
PŘEVODOVKA EAT8

OD 135 G CO2/KM*

PRŮMĚRNÁ KOMBINOVANÁ
SPOTŘEBA OD 5,1 L/100 KM*
*Podléhá probíhající homologaci dle metody WLTP.

10 MOTORY

11

ELEKTROMOTOR

Volič automatické převodovky ë-Toggle.

S vozem CITROËN ë-BERLINGO – 100% ËLECTRIC se každá cesta změní
ve chvíle pohody. Rychlá akcelerace díky okamžitě dostupnému točivému
momentu a plynulá jízda bez vibrací umocní zážitky z jízdy. Elektromotor o výkonu
100 kW (136 k) mu umožňuje dosáhnout maximální rychlosti 130 km/h.
K dispozici jsou tři režimy jízdy: NORMAL přináší nejlepší kompromis mezi
dojezdem a dynamickým výkonem, ECO zajišťuje optimalizaci spotřeby energie
a POWER dává plně naloženému vozu dynamiku i při maximálním zatížení.
Nový CITROËN ë-BERLINGO se velmi snadno ovládá: na středové konzole
je umístěn volič jízdních režimů ë-Toggle pro jízdu vpřed, zpět či neutrál.
Chcete-li optimalizovat dojezd vozu, aktivujte funkci Brake. Tím se zvýší
samovolné zpomalování vozu, aniž by bylo nutné použít brzdový pedál,
a dochází k rekuperaci energie.
ZÁRUKA NA BATERII 8 LET / 160 000 KM NA 70 % JEJÍ KAPACITY.

12 MOTORY

13

BENZINOVÉ
NEBO DIESELOVÉ
MOTORY

CITROËN BERLINGO je nabízen s řadou výkonných
spalovacích motorů. Je velmi praktický pro jízdu
po městě i mimo něj. Dostupný je jak s benzinovými,
tak i s dieselovými motory.

14 MOTORY

15

DES
IGN
VYHRANĚNÁ OSOBNOST

CITROËN BERLINGO zaujme na první pohled svými elegantními liniemi
a robustním vzhledem. Vysoká krátká kapota, výrazná široká přední maska,
předsunuté čelní sklo a barevné lemování prvků Airbump®* či mlhových
světlometů tento nový vůz spolehlivě odliší. CITROËN BERLINGO je moderní,
praktický, pohodlný a plně variabilní vůz.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ

16 DESIGN
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CITROËN
BERLINGO
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
Bílý Paket* dodá vozu CITROËN BERLINGO na
jedinečnosti a spolehlivě ho odliší. Bílé prvky lemující
mlhové světlomety* a prvky Airbump® dokonale ladí se
širokou paletou 7 barev karosérie, zejména pak s novou
měděnou barvou Copper.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

Rozhodnete-li se pro paket XTR**, získáte
navíc k oranžovému paketu zpětná zrcátka
v barvě černá Onyx a spodní část předního
a zadního nárazníku v barvě karoserie, jakož
i specifické provedení interiéru Wild Green
s oranžovým dekorem.
**K dispozici na přání.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ

18 DESIGN

19

M

AŽ

2 DÉLKY

1

PŘEPRAVÍ CELOU RODINU

Obě verze jsou velmi
prostorné a mohou
přepravit až 7 osob*,
což zajisté ocení vaše
rodina i přátelé.

XL

4,40 M

CITROËN BERLINGO se vyrábí
ve dvou délkách. Obě verze jsou
dostupné v 5 i 7místné* konfiguraci
a nabízejí optimální úroveň pohodlí.
DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ
20 DESIGN

7

4,75 M

M
5 MÍST

Verze XL je oproti verzi M o 35 cm delší díky
delšímu rozvoru a prodlouženému zadnímu
převisu. Třetí řada sedadel* je posuvná
i vyjímatelná** a umožňuje volit mezi pohodlím
cestujících nebo větším objemem zavazadlového
prostoru.

XL
7 MÍST

5 MÍST

7 MÍST

*K dispozici na přání. **Pouze u verze XL.
21

NEPOSTRADATELNÝ
SPOLEČNÍK
PRO VOLNÝ ČAS

VÍCEÚČELOVÝ, PRAKTICKÝ A PROSTORNÝ
CITROËN BERLINGO ocení sportovně založené rodiny,
turisté, cyklisté i milovníci výletů do přírody. Praktický
střešní nosič* zdůrazňuje moderní a dynamickou siluetu
vozu.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ
22 DESIGN
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KOM
FORT

*

ABSOLUTNÍ POHODLÍ

CITROËN vytváří podmínky pro maximální pohodlí všech cestujících. Pod označením CITROËN
ADVANCED COMFORT® se skrývají nová inovativní řešení a inteligentní technologie, které si
kladou za cíl zajistit celkovou fyzickou i psychickou pohodu posádky. Po zvážení veškerých
očekávání našich zákazníků jsme se vydali směrem, který zohledňuje odvahu a pokrok značky
CITROËN s ohledem na jízdní komfort. Zaměřuje se na čtyři základní oblasti: intuitivní ovládání
a akustický komfort, praktičnost interiéru, pohodlí a uživatelsky vstřícné technologie.

ODSTRANIT
NEPŘÍJEMNÉ VJEMY

24 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

USNADNIT
ŽIVOT NA PALUBĚ

ULEVIT

OD PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE

POUŽÍVAT
INTUITIVNĚ

25

MAXIMÁLNĚ
KOMFORTNÍ INTERIÉR

STVOŘEN PRO POHODLÍ
CITROËN BERLINGO nabízí
svým cestujícím výjimečné
pohodlí. Interiér navozuje pocit
bezpečí a je velmi praktický.

26 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ

27

Modutop ® *

PRO ABSOLUTNÍ KOMFORT
CITROËN BERLINGO nabízí svým cestujícím výjimečné pohodlí.
Více prostoru a dokonalé prosvětlení kabiny zajišťuje předsunuté
čelní sklo ve spojení s přehlednou ergonomicky řešenou palubní
deskou. Měkké a hřejivé materiály inspirované světem nábytku
a cestování přispívají k posílení pohody na palubě.
Uzavíratelná schránka spolujezdce Top Box nabízí velký chlazený
odkládací prostor. Středová konzola v sobě skrývá další velké
odkládací místo* (15 l) a výdechy klimatizace, které zajistí lepší
provzdušnění zadní části kabiny. Ve voze jsou další praktické
schránky a přihrádky, kam je možné odložit vše potřebné, např.
telefon, kelímky s nápoji či drobné osobní věci. CITROËN
BERLINGO je navíc vybaven elektricky ovládanými**předními
i zadními okny.
*K dispozici na přání. **Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ
Klimatizovaná schránka spolujezdce Top Box.
28 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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OTEVÍRATELNÉ
OKNO
ZAVAZADELNÍKU
A POSUVNÉ BOČNÍ DVEŘE
CITROËN BERLINGO je díky svým dvěma velkým
posuvným bočním dveřím velmi praktický vůz. Jejich
šířka byla optimalizována pro co nejsnazší nastupování.
Pro usnadnění přístupu do zavazadlového prostoru
je víko zavazadelníku vybaveno otevíratelným oknem*.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ
30 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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3 STEJNĚ VELKÁ
ZADNÍ SEDADLA
STEJNĚ VELKÁ SEDADLA
Obě verze M i XL vozu CITROËN BERLINGO mají 3 stejně velká samostatná
zadní sedadla*, která poskytují cestujícím druhé řady pohodlí a dostatečně
velký prostor v úrovni kolen, ať se jedná o 5 či 7místné** provedení. Sedadla,
která jsou vybavena úchyty Isofix i-Size, je možné sklopit do podlahy.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy **K dispozici na přání.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ
32 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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MODUTOP

®

92 L ÚLOŽNÝCH PLOCH A VÝJIMEČNÉ
PROSVĚTLENÍ INTERIÉRU
Charakteristický znak velkoprostorových vozů,
multifunkční systém Modutop®, přebírá to nejlepší od
předchozích generací, přičemž nabízí ještě více prostoru
a světla. Systém Modutop® zahrnuje unikátní střešní
úložný prostor přístupný ze zadních sedadel či ze
zavazadelníku a průsvitný střešní oblouk s přepážkami.
Ten je prosvícený po celé délce tlumeným ambientním
světlem, díky čemuž jsou vidět uložené předměty. Velké
panoramatické střešní okno příjemně prosvětluje interiér
a může být v případě potřeby zakryto elektricky
ovládanou sluneční clonou.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ

34 CITROËN ADVANCED COMFORT ®
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VÝJIMEČNÁ
VARIABILITA

Sklopená 2 zadní sedadla a sedadlo spolujezdce.

SAMOSTATNÁ
SKLOPNÁ SEDADLA
Zadní sedadla umožňují uspořádání
interiéru podle aktuálních potřeb. Lze
je sklopit do podlahy* jednotlivě nebo
všechna najednou, čímž vznikne
dokonale rovná plocha. Sklopíme-li
sedadlo spolujezdce, CITROËN
BERLINGO nabídne ve verzi XL objem
až 4 000 l a prostor pro přepravu
předmětů delších než 3 m. Zavazadelník může být rozdělen dvoupolohovým krytem*, který snese zatížení až
25 kg. Je dobře přístupný přes okno*
víka zavazadelníku a v případě nutnosti
se dá uložit za sedadla druhé řady.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ

36 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Sklopené zadní sedadlo a sedadlo spolujezdce pro délku plochy 3 m.

Sklopená 3 zadní sedadla a sedadlo spolujezdce pro objem až 4 000 l.
37

AŽ 7MÍSTNÁ
KONFIGURACE
PRO SPOLEČNÉ CESTOVÁNÍ
CITROËN BERLINGO je dostupný ve dvou délkách karosérie,
v klasické verzi M a prodloužené XL. Obě varianty plně uspokojí
každodenní potřeby a pohodlně přepraví až 7 cestujících*. Sedadla
třetí řady jsou vyjímatelná a ve verzi XL navíc posuvná.
*K dispozici na přání.

O B J E M Z AVA Z A D LO V É H O
PROSTORU

AŽ

322 L
VE VELIKOSTI XL
SE 7 CESTUJÍCÍMI
NA PALUBĚ

38 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ
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TECHNO
LOGIE
VYŠŠÍ BEZPEČNOST
A KONEKTIVITA

CITROËN BERLINGO nezaostává za konkurencí a je
vybaven celou řadou moderních technologií, které
pomáhají v každodenním provozu. 18 asistenčních
systémů řízení* zajistí vysokou úroveň bezpečnosti,
zatímco praktické technologie konektivity, jako je barevný
head-up displej či 3D navigace s hlasovým ovládáním,
přispějí k pohodlnějšímu cestování. Pro ještě více jistoty za
volantem je CITROËN BERLINGO vybaven telematickým
systémem Citroën Connect Box s paketem SOS
a Asistence.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ

*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

40 TECHNOLOGIE
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PŘÍKLADNÉ
JÍZDNÍ VLASTNOSTI
42 TECHNOLOGIE

GRIP CONTROL S FUNKCÍ
HILL ASSIST A ŘÍZENÍM
STABILITY PŘÍVĚSU
Díky systému Grip Control* s funkcí Hill
Assist Descent disponuje CITROËN
BERLINGO vynikajícími jízdními vlastnostmi
i v těžko sjízdném terénu. Aby byla
zajištěna bezpečnost i při jízdě z kopce,
funkce Hill Assist Descent udrží vůz v nízké
rychlosti i na velmi strmých svazích. Tato
technologie umožňuje zachovat dráhu vozu
a snižuje riziko prokluzu nebo rychlého
rozjetí při jízdě vpřed i při couvání.
Doplňkovou funkcí k ESP je systém kontroly
stability přívěsu**, který sleduje jeho
oscilační pohyby, působí na brzdy, aby
přívěs stabilizoval, a v případě potřeby
snižuje výkon motoru, aby vůz zpomalil.
*K dispozici na přání.
**Podle zvolené verze k dispozici na přání nebo v rámci
originálního příslušenství.

GRIP CONTROL
S FUNKCÍ HILL ASSIST DESCENT

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ

43

BAREVNÝ
HEAD-UP
DISPLAY
Informace důležité pro řízení jako je rychlost,
nastavení tempomatu a omezovače rychlosti, jsou
trvale barevně promítány na výsuvnou lamelu*
v zorném poli řidiče, který díky tomu nemusí
spouštět zrak z vozovky.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ

44 TECHNOLOGIE
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DOTYKOVÝ
8" DISPLEJ
A KONEKTIVITA
Nový CITROËN BERLINGO je velmi moderní
vůz vybavený 8" kapacitním dotykovým
displejem* s ovládáním podobným jako
u chytrého telefonu. Na displeji se nastavují
asistenční systémy řízení či rádio. Díky funkcím
Citroën Connect Play* (přes Apple CarPlay™
a Android Auto) můžete zrcadlit obrazovku
svého chytrého telefonu přímo na centrálním
displeji vozu a bezpečně zde ovládat aplikace
kompatibilní s řízením.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ
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47

ON-LINE
NAVIGACE
48 TECHNOLOGIE

Citroën Connect Nav, nejnovější on-line 3D navigační systém
s hlasovým ovládáním*, je obohacen o služby TomTom Trafic.
Díky tomu máte přehled o aktuální dopravní situaci, o umístění
parkovišť a čerpacích i dobíjecích stanic a jejich cenách. Můžete
zjistit aktuální počasí v dané lokalitě i vyhledávat body zájmu.
*Podle zvolené verze a úrovně výbavy.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ
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18 ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ
PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ BEZPEČÍ

LZE DEAKTIVOVAT

BAREVNÝ HEAD-UP
DISPLAY*
Na průhledné výsuvné lamele
se zobrazují v zorném poli
řidiče základní informace
důležité pro jízdu (aktuální
a doporučená rychlost, údaje
o regulátoru/omezovači
rychlosti, pokyny navigace či
výstraha před rizikem kolize)
a on tak nemusí odvracet
pozornost od dění před
vozem.
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LZE DEAKTIVOVAT

PARK ASSIST**
Aktivní systém, který
usnadňuje podélné parkování
i parkování do řady. Systém
pomáhá řidiči najít parkovací
místo vyhovující rozměrům
vozu a po jeho nalezení
provede zcela bezpečně
automatické zaparkování.
Zbývá jen zařadit zpětný chod,
akcelerovat a brzdit.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ

LZE DEAKTIVOVAT

VAROVÁNÍ PŘED
RIZIKEM OSPALOSTI
(COFFEE BREAK ALERT)
Systém po 2 hodinách
nepřetržitého řízení při
rychlosti převyšující 65 km/h
vyzve řidiče, že je čas udělat si
přestávku.

LZE DEAKTIVOVAT

VAROVÁNÍ PŘED
SNÍŽENÍM
POZORNOSTI
ŘIDIČE**
Systém sleduje chování řidiče
pomocí multifunkční kamery
umístěné v horní části čelního
skla a zjišťuje případné
odchylky dráhy vozu od
vodorovného značení na silnici.
Tato funkce je zvláště vhodná
na dálnicích při rychlostech
nad 65 km/hod.

LZE DEAKTIVOVAT

SYSTÉM
SLEDOVÁNÍ
MRTVÉHO ÚHLU**
Tento systém, který je velmi
užitečný na rychlostních
silnicích a dálnicích,
upozorňuje řidiče pomocí
kontrolky ve vnějších zpětných
zrcátkách na přítomnost jiného
auta v mrtvém úhlu.

LZE DEAKTIVOVAT

SYSTÉM
VAROVÁNÍ PŘED
NEÚMYSLNÝM
OPUŠTĚNÍM
JÍZDNÍHO PRUHU
Systém rozpoznávající pomocí
kamery vodorovné značení na
silnici dokáže zjistit neúmyslné
opuštění jízdního pruhu.
Jakmile systém zjistí riziko
překročení dělicí čáry,
postupně stáčí řízení
v opačném směru, aby vůz
udržel ve správném pruhu.
Úpravě dráhy se zabrání
pevným držením volantu
a zcela se přeruší po zapnutí
směrových světel.

LZE DEAKTIVOVAT

SYSTÉM
ROZPOZNÁVÁNÍ
DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ
S DOPORUČENOU
RYCHLOSTÍ**
Tento systém přináší řidiči
v jakémkoliv okamžiku
informace o rychlostních
limitech, které je třeba
dodržovat. Jakmile je dopravní
značka s omezením rychlosti
detekována kamerou, řidič
může přijmout doporučení
k povolené rychlosti a upravit
tempomat nebo omezovač.

LZE DEAKTIVOVAT

NOUZOVÉ
AUTOMATICKÉ
BRZDĚNÍ ACTIVE
SAFETY BRAKE
Systém nouzového
automatického brzdění se
zvukovou a vizuální
výstrahou snižuje riziko
vzniku kolize. Multifunkční
kamera umístěná v horní
části čelního skla detekuje
překážky. Je-li zjištěno riziko
kolize, systém řidiče upozorní
a pokud řidič nereaguje,
systém automaticky vozidlo
zastaví.

LZE DEAKTIVOVAT

VÝSTRAHA PŘED
RIZIKEM KOLIZE
Systém, který varuje řidiče
před možností kolize s před
ním jedoucím vozem nebo
s chodcem funguje
od rychlosti 30 km/h díky
radaru v předním nárazníku.
Jestliže hrozí riziko kolize, řidič
je upozorněn zvukovou
i vizuální výstrahou.

*Podle zvolené verze a úrovně
výbavy.
**K dispozici na přání.
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18 ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ
PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ BEZPEČÍ

LZE DEAKTIVOVAT

GRIP CONTROL
S FUNKCÍ HILL ASSIST**
Systém Grip Control umožňuje
jízdu za jakýchkoliv podmínek
a upravuje pohyblivost předních
kol podle terénu. Stačí si pomocí
ovládacího kolečka na středové
konzole zvolit jeden z 5 režimů
(Standard, Sníh, Bláto, Písek,
ESP OFF). Se systémem Grip
Control je spojena funkce Hill
Assist Descent, která auto udrží
v nízké rychlosti i na velmi
strmých svazích. Tato
technologie umožňuje zachovat
dráhu vozu a snižuje riziko
prokluzu nebo rychlého rozjetí
při cestě dolů, a to při jízdě
vpřed i při couvání.
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LZE DEAKTIVOVAT

AUTOMATICKÉ
PŘEPÍNÁNÍ
DÁLKOVÝCH
SVĚTEL**
Systém funguje při jízdě ve
tmě a automaticky přepíná
dálková světla na potkávací
a naopak podle okolního
provozu.

DOSTUPNÝ JAKO 100% ELEKTRICKÝ

LZE DEAKTIVOVAT

PARKOVACÍ
ASISTENT**
Systém informuje zvukovým
signálem a pomocí vizuálních
značek zobrazovaných na
dotykovém 8" displeji
o blízkosti překážek na úrovni
nárazníků parkujícího vozu
díky ukládání dat spojených
s dráhou vozidla, která
zaznamenají čidla umístěná na
předním a zadním nárazníku.

LZE DEAKTIVOVAT

LZE DEAKTIVOVAT

ELEKTRICKÁ
PARKOVACÍ
BRZDA*

ADAPTIVNÍ
TEMPOMAT
S FUNKCÍ STOP**

Systém umožňuje
automatické zatažení při
vypnutí motoru
a automatické uvolnění po
rozjetí vozu (standardní
aktivace) nebo manuální
ovládání páčkou.

Systém pomocí kamery
detekuje před ním jedoucí
vozidlo a automaticky udržuje
bezpečnou vzdálenost
používáním brzd
a akcelerátoru podle
parametrů dříve nastavených
řidičem.
Funkce STOP, která je
k dispozici výhradně
s převodovkou EAT8,
umožňuje vozidlo zastavit.
Není k dispozici pro ë-Berlingo

ASISTENT PRO
ROZJEZD VE SVAHU

ZPĚTNÁ PARKOVACÍ
KAMERA**

HANDS-FREE
OVLÁDÁNÍ**

Systém usnadňující rozjezd do
svahu, který zabrání
nežádoucímu posunu vozu po
uvolnění brzdového pedálu.
Funguje při sklonu větším než
3 %, kdy udržuje vůz na místě
po dobu dvou vteřin.

Systém umožňující zobrazit na
dotykovém displeji pomocí
180° panoramatické kamery
bezprostřední okolí vozu. Při
přiblížení se k překážce
kamera automaticky zoomuje.

Systém umožňuje zamknout,
odemknout a nastartovat vůz
a ponechat si přitom klíč
v kapse. Vůz řidiče rozpozná,
jakmile přiblíží ruku k některé
klice předních dveří nebo
k otevírání zavazadlového
prostoru.

ŘÍZENÍ STABILITY
PŘÍVĚSU**
V případě vozu s tažným
zařízením** je CITROËN
Berlingo vybaven stabilizátorem
přívěsu. Tato funkce doplňující
ESP® sleduje oscilační pohyby
přívěsu, působí na brzdy, aby
přívěs stabilizovala, a v případě
potřeby snižuje výkon motoru,
aby vůz zpomalila.

*Podle zvolené verze a úrovně
výbavy.
**K dispozici na přání.
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ELEKTROMOBIL:
SNADNÁ OBSLUHA

Pro více informací přejeďte kurzorem.

BÍLÉ SVĚTLO
UVÍTACÍ REŽIM

Nový CITROËN ë-BERLINGO – 100% ËLECTRIC se velmi
snadno dobíjí, přičemž cena je výrazně nižší než náklady na
provoz klasických spalovacích verzí.
Existují tři možnosti nabíjení baterie, které jsou doplněny
o kompletní škálu doprovodných služeb. Nabíjecí zásuvka,
která je integrovaná levém zadním blatníku, je opatřena
světelnou diodou, aby bylo možné sledovat proces nabíjení.

54 TECHNOLOGIE − 100 % ËLECTRIC
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UZPŮSOBENO
ELEKTRICKÉ
JÍZDĚ
Nový CITROËN ë-BERLINGO – 100% ËLECTRIC byl zkonstruován
za jediným účelem: usnadnit každodenní používání vozu.
Přístrojový panel se speciálním rozhraním určeným pro elektromobily
trvale zobrazuje stav nabití baterie a měřič spotřeby elektrozařízení,
jako je topení či klimatizace.
Na 8" centrálním dotykovém displeji naleznete v sekci ENERGIE
veškeré informace věnované elektrickému pohonu nového vozu
CITROËN ë-BERLINGO, jako je animace toku energie včetně ukazatele
nabití baterie či statistiky spotřeby. Rovněž zde můžete naprogramovat
odložené nabíjení.

Tok energie: technologická animace ilustrující
pohon elektromobilu.

56 TECHNOLOGIE − 100 % ËLECTRIC

Statistiky: grafy spotřeby elektrické energie
pomohou při optimalizaci jízdy.

Programování nabíjení: umožňuje naprogramovat
nabíjení v požadovaném čase.
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ZPŮSOB
A ČAS
DOBÍJENÍ

PRO VÍCE
INFORMACÍ
PŘEJEĎTE
KURZOREM.

Z různých možností dobíjení nového vozu CITROËN
ë-BERLINGO – 100% ËLECTRIC je nejrychlejší
dobíjení u veřejných dobíjecích stanic nebo pomocí
wallboxu. Ten lze nainstalovat doma i na pracovišti
a umožňuje kompletní dobití baterie za méně než
5 hodin při třífázovém připojení nebo za 7,5 hodin
u jednofázového připojení. U veřejné dobíjecí stanice
o výkonu 100 kW se baterie dobije na 80 %
za 30 minut.
Více informací o instalaci dobíjecí stanice získáte u svého
koncesionáře CITROËN.

58 TECHNOLOGIE − 100 % ËLECTRIC
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Díky bezplatné aplikaci My CITROËN, která je
volně ke stažení přímo v chytrém telefonu,
můžete využívat nejrůznější personalizované
funkce synchronizované s vaším účtem.
Veškeré důležité informace o voze máte tudíž
dostupné okamžitě ve svém telefonu pro
každodenní použití i pro zábavu:
• Lokalizace vozu a statistiky jízd
• Přehled o údržbě a plánovaných servisních
úkonech a možnost rezervace termínu
• Hledání v návodu k vozu
• Hledání v servisní knížce
• Možnost kontaktovat asistenční službu
• Rady pro efektivnější provoz
A navíc pro nový
CITROËN Ë-BERLINGO – 100% ËLECTRIC:
• Přístup k informacím jako je aktuální dojezd,
stav baterie a čas potřebný do plného dobití
baterie
• Možnost naprogramovat odložené nabíjení
• Nastavení předehřevu/klimatizace vozu

10 ZÁVAZKŮ
CITROËN

APLIKACE
MY CITROËN

1
ZÁRUKA NA BATERII NA 8 LET
NEBO DO NÁJEZDU 160 000 KM.
2
CITROËN ASSISTANCE – JÍZDA
S JISTOTOU 24 HODIN DENNĚ,
7 DNÍ V TÝDNU.
3
E-EXPERT CENTER – O VAŠE VOZIDLO
SE POSTARAJÍ NAŠI ODBORNÍCI
A ZODPOVÍ VÁM VŠECHNY DOTAZY.
4
SMLOUVA E-SERVICE (DOPORUČENO) –
ÚDRŽBA, VÝMĚNA OPOTŘEBOVANÝCH
DÍLŮ A SLUŽBY ZAHRNUTY V CENĚ.
5
CERTIFIKOVANÉ ŘEŠENÍ DOBÍJENÍ
(DOPORUČENO) – KOMPLETNÍ
NABÍDKA WALLBOXŮ INSTALOVANÝCH
PROFESIONÁLY.
6
ŘEŠENÍ MOBILITY V KAŽDÉ SITUACI.
7
KONTINUÁLNÍ AKTUALIZACE
SOFTWARU – PRO JEŠTĚ LEPŠÍ
ZÁŽITKY Z JÍZDY.
8
NABÍJENÍ VOZU NA 80 % – PŘI KAŽDÉM
SERVISNÍM ÚKONU NA ELEKTRICKÉM
VOZE.
9
ROZPOČET A SMLUVENÍ SCHŮZKY
ON-LINE – ZAREZERVUJTE SI SCHŮZKU
ON-LINE.
10
VÁŠ AUTOMOBIL JE ČISTÝ PO KAŽDÉ
NÁVŠTĚVĚ SERVISU.
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HLAVNÍ SÉRIOVÁ
VÝBAVA PODLE
VERZE

62 ZÁKLADNÍ VÝBAVA
CITROËN BERLINGO LIVE PACK
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3 BAREVNÉ PAKETY

*Barvy karoserie Copper a Deep nelze kombinovat s oranžovým paketem.
Provedení vozidel CITROËN prodávaných v EU se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o sériovém nebo doplňkovém vybavení jednotlivých
modelů řady CITROËN naleznete v sekci „Dokumentyke stažení“ na stránkách www.citroen.cz.
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(1) Nejnovější on-line navigační 3D systém s hlasovým ovládáním ve spojení se službou TomTom a službou Connect Nav po dobu 3 let (informace o dopravní situaci v reálném čase, o umístění a cenách čerpacích stanic a parkovišť,
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Specifika
elektromob
ilu
Elektrická pa
rkovací brzd
a
Barevný he
ad-up disple
j
CITROËN
Connect Bo
x

Bílá BANQUISE (O)

Šedá ACIER (M)

Paket Bezp
eč
neúmyslným nost: Nouzové autom
at
Rozpoznává opuštěním jízdního pr ické brzdění – Systém
uh
ní
nezapnutí/ dopravního značení u – Varování před riz varování před
rozepnutí be
s doporuče
ikem ospalo
nou
zpečnostních
sti –
pásů řidiče rychlostí – Kontrolka
Paket Bezpeč
a
sp
olujezdců
přepínání dá nost Plus: Varování př
ed
lkových svět
el – Rozšíře snížením pozornosti řid
né rozpozná
iče
Střecha s od
vání doprav – Automatické
kládacím pr
ního značen
ostorem na
í
d
če
lním sklem
Vnější kliky
dveří v barv
ě karoserie
Zásuvka 12
V pro druh
ou řadu seda
del
Mlhové svět
lomety
Úložné pros
to
schránka To ry: Uzamykatelná schr
p Box – Uza
án
víratelná sc ka u spolujezdce – C
hránka za vo
hlazená
Regulátor a
lantem
omezovač
rychlosti
Elektrochro
matické vnitř
ní zpětné zr
cátko
Vnější elektri
cky ovládaná
a vyhřívaná
zpětná zrcá
Vnější elektri
tka
cky sklopná
zpětná zrcá
tka
Elektrická dě
tská pojistka
Výškově na
stavitelné se
dadlo řidiče
Sedadlo řid
iče s nastavit
elnou bede
rní opěrkou
Přední seda
dlo spolujez
dce sklopné
Tónovaná sk
la zadních
bočních ok
en a výklopn
Audiosystém
ého okna
se 6 reprod
uktory a pros
torovým rozd
Audiosystém
ělením zvuk
s 5" displeje
u
m a 2 repr
oduktory
Dvoupoloh
ový kryt zava
zadlového
prostoru (kr
Stolky na op
omě délky
ěradlech př
XL)
edních seda
del
Roleta do za
vazadlovéh
o prostoru
(pouze verz
Otevíratelná
e XL)
okna druhé
řady
Kožený vola
nt
Výškově a po
délně nasta
vitelný vola
nt
Barevný 10
" přístrojový
štít

Černá ONYX (N)

Elektrické a
sekvenční ov
ládání před
ních a zadn
Tónovaná sk
ích oken
la zadních
bočních ok
en
a výklopnéh
Bílý paket(4)
o okna

Písková SABLE (P)

Automatick
á dvouzóno
vá klimatiza
ce
Centrální za
mykání s dá
lkovým ovlá
dáním
Kryty vnějšíc
h zpětných
zrcátek v ba
rvě Černá le
Indikátor po
sklá
klesu tlaku
v pneumatiká
ch
Kryty kol 16
" TWIRL
Kryty kol 16
" TWIRL s če
rnými střed
ovými krytk
Automatick
ami
é přední stě
rače
Přední stěra
če Magic W ®
ash
Denní světla
LED
Elektrická pa
rkovací brzd
a
16" kola z
lehkých slitin
STARLIT v
provedení če
Sada pro do
rná Onyx
časnou opra
vu pneumat
ik
Hands-free
sada Blueto (3)
oth se zá
suvkou USB
Elektrické ov
ládání před
ních oken

Šedá PLATINIUM (M)

asistent
Airbagy čeln
í, přední bo
ční a hlavov
é
Automatick
é přepínání
dálkových sv
ět
el
Úložný pros
tor na zadn
í straně opěr
adel sedade
Zadní sklopn
l řidiče a sp
á lavice 2/
olujezdce
3–1/3
Podélné stř
ešní nosiče
černá Brilla
nt
Zpětná park
ovací kamer
a s Top Rear
Vision
Citroën Con
nect Play (2)
Citroën Con
nect Radio
na dotykovém
8" displeji
Klimatizace

Měděná COPPER (M)*

Zadní parkov
ací

2 boční po
suvné dveře
(pro LIVE PA
CK pouze
3 kotevní pr
verze XL)
vky Isofix pr
o sedadla dr
uhé řady
3 samostatn
á a sklopná
zadní sedadl
a
2 samostatn
á sedadla tře
tí řady (pou
ze
pro 7místné
ABS, AFU,
provedení ve
ESP, ESC,
rze XL)
ASR
Středová lo
ketní opěrka
Hill Assist

7 BAREV KAROSERIE
4 PROVEDENÍ INTERIÉRU

BÍLÁ
(krom ë-BERLINGO)

ORANŽOVÁ*
(paket XTR)

Modrá DEEP (M)*

(M): metalická barva – (P): perleťová barva – (N): nemetalická barva.

ŠEDÉ LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ MICA (LIVE)
ZELENÉ LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ MICA

ŠEDÝ INTERIÉR METROPOLITAN
ZELENÝ INTERIÉR WILD
(POUZE V KOMBINACI S PAKETEM XTR)
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¿

¿
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¿
¿

o počasí a s lokálním vyhledáváním bodů zájmu). (2) Kompatibilní se systémem Android Auto a Apple CarPlay™. (3) Pouze s kompatibilním telefonem. (4) Zahrnuje barevné lemování mlhových světlometů a prvků Airbump®.
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NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁKLADNÍ:	
2 ROKY bez omezení počtu ujetých km. Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

HLINÍKOVÁ KOLA
A OZDOBNÉ KRYTY KOL
ZÁRUKA

KRYT KOLA 16"
TWIRL
STŘEŠNÍ BOX

TRAKČNÍ BATERIE:

 a trakční baterii se vztahuje záruka 8 let nebo do najetí 160 000 km
N
při garanci 70 % kapacity baterie.

LAK:

 ROKY pro osobní vozy.
3
2 ROKY pro užitkové vozy.

PROREZAVĚNÍ:

 2 LET pro osobní vozy.
1
5 LET pro užitkové vozy.

KRYT KOLA 16" TWIRL
S ČERNOU STŘEDOVOU
KRYTKOU

Pro více informací se seznamte s podrobnými podmínkami ve svém prodejním místě CITROËN.

NOSIČ KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

EssentialDrive:	OD 3 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën.
IdealDrive:
SMLOUVY
HLINÍKOVÉ KOLO 16"
STARLIT ČERNÁ ONYX
Motory

POTAH DO GARÁŽE

ROZMĚRY

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
DEMONTOVATELNÉ BEZ NÁŘADÍ

HLINÍKOVÉ KOLO 17"
SPIN S VÝBRUSEM

 D 3 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
O
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Okamžitá identifikace vozidla
v autorizované síti Citroën.

FreeDrive: 	OD 2 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Výměna opotřebovaných dílů.
Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën.

PureTech 110 PureTech 130 BlueHDi 100 BlueHDi 130
S&S MAN6 S&S EAT8 S&S MAN6 S&S MAN6

Spotřeba WLTP (1)(2)
Nízká rychlost
(l/100 km)

7,3 – 7,4

8,1 – 8,3

5,3 – 5,5

5,3 – 5,5

Střední rychlost
(l/100 km)

6,0 – 6,3

6,6 – 6,8

4,7 – 5,0

4,9 – 5,1

Vysoká rychlost
(l/100 km)

5,5 – 5,7

5,8 – 6,0

4,4 – 4,6

4,6 – 4,7

Velmi vysoká rychlost
(l/100 km)

6,9 – 7,1

7,3 – 7,5

6,0 – 6,2

6,1 – 6,2

Kombinovaná vážená
(l/100 km)

6,3 – 6,6

6,8 – 7,0

5,1 – 5,4

5,3 – 5,4

Emise CO2 –
Kombinované (g/km)

145 – 146

154 – 158

135 – 141

138 – 142

(1) Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou měřené podle metody WLTP (nařízení EU
2017/948). Od 1. září 2018 jsou všechna nová vozidla homologovaná podle celosvětově
platné metodiky testování spotřeby paliva a emisí CO2 pro osobní a lehké užitkové vozy WLTP.
Protokol WLTP nahrazuje doposud používanou evropskou metodu měření NEDC. Hodnoty
spotřeby paliva a emisí CO2 naměřené v rámci nového zkušebního cyklu WLTP lépe odpovídají
reálným podmínkám provozu, proto jsou ve většině případů vyšší než hodnoty naměřené
metodou NEDC. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou závislé na výbavě vozidla, zvolené
doplňkové výbavě a typu pneumatik. Více informací získáte u svého koncesionáře CITROËN
nebo na internetových stránkách www.citroen.cz.
(2) Minimální a maximální hodnoty závislé na doplňkové výbavě vozu.

STÁHNĚTE SI NOVOU MOBILNÍ APLIKACI MY CITROËN,
abyste mohli využívat sledování provozu svého automobilu na míru a měli přístup ke všem službám
CITROËN ze svého chytrého telefonu.

názory klientů
citroen-advisor.cz

HODNOŤTE, TVOŘTE A SDÍLEJTE SVŮJ NÁZOR NA SVÉ VOZIDLO
nebo na prodejní místo CITROËN po nákupu nebo po zásahu provedeném ve vašem servisu.
Poznámky a příspěvky jsou zveřejňovány na stránkách Citroën.

Více
informací
naleznete
na citroen.cz
Financování
a nabídky
služeb

doporučuje

C AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

Hodnoty uvedeny v mm.
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Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v EU. Provedení vozidel CITROËN prodávaných v EU se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o vybavení jednotlivých modelů výrobní řady CITROËN naleznete v dokumentu
„Ceník“ na stránkách www.citroen.cz. Informace o modelech a jejich parametrech odpovídají jejich definici v době tisku tohoto dokumentu a nemohou být považovány za smluvně závazné. CITROËN si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění
charakteristiky představených modelů a služeb, aniž by byl povinen aktualizovat tento dokument. Soubor prvků výbavy popsaných v této brožuře představuje veškerou technologii použitou u modelu Nové CITROËN ë-BERLINGO a BERLINGO. Tyto prvky
mohou být součástí standardní nebo doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla. AUTOMOBILES CITROËN potvrzuje, že v souladu s právními předpisy týkajícími se nakládání s vozidly po ukončení jejich životnosti plní stanovené cíle a že při výrobě produktů,
které prodává, jsou používány recyklovatelné materiály. Zobrazené barevné odstíny karoserie jsou pouze orientační, protože tiskařská technika neumožňuje přesnou reprodukci barev. Přípravě tohoto katalogu byla věnována velká péče, jestliže se však
domníváte, že obsahuje chybný údaj, neváhejte nás na něj upozornit. Pro získání bližších informací nás kontaktujte na Infolince +420 222 352 277 nebo na adrese www.citroen.cz. Pro získání veškerých informací o službách CITROËN se obraťte
na prodejní místa naší sítě v ČR. CITROËN ASSISTANCE: 800 10 12 10. Bezplatné volání v rámci ČR.
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www.citroen.cz či m.citroen.cz z mobilního telefonu nebo si stáhněte zdarma mobilní aplikaci.

SRPEN 2021.

KOMPLETNÍ NABÍDKU CITROËN NALEZNETE NA

