CITROËN BERLINGO

A MEGBÍZHATÓ
TÁRS

Fedezze fel a Citroën Berlingót és a többi CITROËN
kishaszonjárművet! Olvassa le a QR-kódot okostelefonjával!

• HANGSÚLYOSAN MODERN MEGJELENÉSŰ, AZ ELSŐ FÉNYSZÓRÓK ALSÓ PEREMÉHEZ IGAZODÓ, ÚJ MÁRKAEMBLÉMÁVAL
BÜSZKÉLKEDŐ ORR-RÉSZ.
• KIVÉTELESEN NAGY HELYKÍNÁLAT ÉS IDEÁLIS MÉRETŰ RAKODÓTÉR.
• ERŐT ÉS ABSZOLÚT MEGBÍZHATÓSÁGOT SUGÁRZÓ, ÍVES LÖKHÁRÍTÓK ÉS LEKEREKÍTETT FORMÁK.
• A NAGY TENGELYTÁVNAK KÖSZÖNHETŐEN KIMAGASLÓ KÉNYELEM ÉS KIVÁLÓ ÚTTARTÁS.

A jelen kiadványban bemutatott felszerelések a Citroën Berlingo modellnél alkalmazott valamennyi technológiai megoldást magukban foglalják. Az Európai Unióban forgalmazott CITROËN gépjárművek modellváltozatai országonként eltérhetnek egymástól. A
rendelkezésre álló széria- és opciós felszerelések részletes listáját megtalálhatja a www.citroen.hu weboldalon.

GARANTÁLTAN
KÉNYELMES MUNKAKÖRÜLMÉNYEK

• ERGONOMIKUS KIKÉPZÉSŰ VEZETŐHELY A MŰSZERFALON ÖSSZPONTOSULÓ VEZÉRLŐKKEL.
• KÉNYELMES ELSŐ ÜLÉSEK A “MOBIL IRODÁVÁ” IS ALAKÍTHATÓ EXTENSO FÜLKE JÓVOLTÁBÓL.
• HÁROM TELJESÉRTÉKŰ ÜLÉS, MELYBŐL KETTŐ TÖBBFÉLE POZÍCIÓBA IS ÁLLÍTHATÓ
• SZÁMTALAN RAKODÓHELY ÉS MŰSZAKI BERENDEZÉS AZ OPTIMÁLIS HATÉKONYSÁG SZOLGÁLATÁBAN.
• KÜLÖNÖS ODAFIGYELÉSSEL KIALAKÍTOTT AKUSZTIKAI KOMFORT.

TECHNOLÓGIA A HATÉKONYSÁG
SZOLGÁLATÁBAN
Az új Citroën Berlingo volánjánál ülve
azonnal szembetűnik a műszerfal és a
burkolatok rendkívül igényes kidolgozottsága. Elsősorban mégis egy munkahelyről van szó, melynek kialakítása
ergonómiai és kényelmi szempontból
egyaránt optimális. A kormánykerék magassága és műszerfaltól mért távolsága is
szabályozható, a körülötte elhelyezkedő
vezérlők és tárolóhelyek pedig könnyen
hozzáférhetők. Az elektronikusan vezérelt sebességváltó megjelenésével újfajta
koncepciót tükröz a műszerfal: a hagyományos sebességváltó felváltásával ugyanis jelentős hely szabadult fel az első
ülések között. Az optimális kényelem érdekében a vezetőülés magassága
állítható.
Miután kényelmesen elhelyezkedett, a
vezető magas műszaki színvonalú berendezések egész sorának szolgáltatásait
élvezheti. Az opcionális felszerelésként
rendelhető eMyWay navigációs rendszer
számtalan funkcióval szolgál: színes ké-

pernyős navigáció madártávlati térképmegjelenítéssel, folyamatos tájékoztatás
a forgalmi helyzetről, SD-kártyán tárolt
európai térképadatbázis. A 16:9 képarányú, 7 colos színes képernyő látványos
kijelzést biztosít, és kiválóan nyomon követhetők rajta az MP3/WMA-kompatibilis CD-lejátszó audiofunkciói. A
Bluetooth* kihangosító készletet, USBportot és jack-aljzatot magában foglaló
Connecting Box egységre szabadon választott hangforrást – hordozható MP3lejátszót, vagy pendrive-ot – is
csatlakoztathat. Kedvére hallgathatja
kedvenc zenét az audiostreaming funkció segítségével.
A sebességszabályozón kívül a Citroën
Berlingo HDi dízelmotoros változatain
sebességkorlátozó is rendelkezésre áll,
amelybe négy előre meghatározott – és
a CITROËN hálózatban átállítható – sebességérték van betáplálva. A még tökéletesebb komfortérzet érdekében a
gépjárműbe manuális légkondicionáló is

rendelhető. Ismerkedjen meg a tartozékként kapható Garmin navigációs
rendszerrel és a műszerfalba harmonikusan illeszkedő konzoljával. Az eszköz a
legmodernebb technológiai lehetőségeket kínálja: sávinformáció, közlekedési
táblák kijelzése az autópálya-csomópontoknál, nagyvárosi épületek és nevezetességek 3D-s megjelenítése (3D City
View). A Bluetooth* kihangosító készlet
segítségével pedig egyszerűen és kényelmesen bonyolíthatja telefonbeszélgetéseit.

* Kompatibilis telefonkészüléket igényel

MINDEN OLDALRÓL
KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS

• A RAKOMÁNY ELHELYEZÉSÉT SEGÍTŐ ÖTLETES MEGOLDÁSOK: TETŐCSOMAGTARTÓ,VÉDŐBURKOLATOK,
ZSIRÁFTETŐ, STB.
• TETSZÉS SZERINT EGY VAGY KÉT OLDALSÓ TOLÓAJTÓ.
• 3:2 ARÁNYBAN NYÍLÓ HÁTSÓ AJTÓK, A NAGYOBBIK AJTÓSZÁRNYON KÜLÖN ZÁRRAL, HOGY A HOSSZÚ
TÁRGYAK IS BIZTONSÁGOSAN SZÁLLÍTHATÓAK LEGYENEK.

Akár

180°
NYITÁSI SZÖG

Akár

1,62m
SZÉLESSÉG

Akár

1,25 m
BELMAGASSÁG

Akár

3,25*m
HASZNOS HOSSZ

*Citroën Berlingo Furgon L2 esetén. A Citroën Berlingo Fourgon L1 maximális hasznos hossza 3 m.

EZEREGY
SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG
A Citroën Berlingo mindent megtesz,
hogy önnek egyszerűbb legyen az élete és
hatékonyabban végezhesse a munkáját.
Az alacsony raktérküszöbnek és az (igényektől függően egy vagy két) oldalsó tolóajtónak köszönhetően semmilyen
rakomány elhelyezése nem okoz nehézséget. A 3:2 arányban osztott, lemezelt
vagy üvegezett hátsó ajtószárnyak egy speciális szerkezetnek köszönhetően 180°ban is nyithatók, ami bizonyos
rakományok szempontjából rendkívül
hasznos, hiszen például az áruk berakodásakor a gépjármű egészen a rámpa széléig hátratolathat. A lehető legkedvezőbb
munkafeltételek megteremtése érdekében

a Citroën Berlingo praktikusabbnál praktikusabb megoldásokat kínál. A három
teljes értékű, szabványos első üléssel rendelkező Extenso fülke kialakítása például
tetszés szerint változtatható: a többfunkciós középső ülés és az elrejthető szélső
utasülés a modell legfőbb újításai közé tartoznak. Ráadásul a magas és törékeny tárgyak szállítása sem jelenthet gondot –
nyugodtan dolgozhat, és akár iratokat is
tanulmányozhat, ha a középső ülés háttámláját íróasztal, a szélső ülést pedig moziszék pozícióba állítja.
Hosszú vagy terjedelmes tárgyak szállításához nélkülözhetetlen tartozék a tetőcsomagtartó.

Hosszú tárgyak a gépjármű belsejében is
szállíthatók, hiszen a bal ajtószárny tolózárral történő reteszelését követően a jobb
oldali ajtószárny menet közben nyitva hagyható (az adott országban hatályos közlekedési szabályok betartása mellett).

PROFI TÁROLÓHELYEK PROFIKNAK
Egy igazi szakember soha nem kel útra
üres kézzel, a felszerelések szállításához
viszont hely kell. Ám aggodalomra semmi
ok, a Citroën Berlingóban bőven van
belőle. A gépkocsi belső tereinek kialakításánál gondosan ügyeltek a tervezők, hogy
a lehető legtöbb tárolóhely álljon rendelkezésre, és Ön mindent magával vihessen, amire csak szüksége van. A Berlingo
meglepően sokféle tárolási megoldást
kínál. Először is ott az első ülések fölött, a
gépjármű teljes szélességében végigfutó
tetőpolc, amely könnyen hozzáférhető, és
bármilyen A4-es dosszié elfér rajta. Szin-

tén hasznos lehetőség a tartozékként rendelhető kivehető tárolókonzol, mely a két
első ülés között elhelyezve 16 literes rakodóhelyet biztosít. A vezetőülés alá egy különösen ötletes tárolófiók került a vezető
keze ügyében tartandó tárgyak elhelyezésére. Az Extenso fülkéhez egy 7,5 literes
további rakodórekesz is tartozik, mely a középső ülés alatt kapott helyet. Előnye,
hogy rejtve marad a kíváncsi tekintetek elől,
és egy lakat (nem tartozék) segítségével le
is zárható.
Ne feledkezzünk el a Citroën Berlingo különösen hasznos és könnyen elérhető tá-

rolóhelyéről, a 4,1 literes vezetőoldali
kesztyűtartóról sem, amely a kormány mögött, a műszerfalon kapott helyet.

POFONEGYSZERŰ
BERAKODÁS

• KATEGÓRIÁJÁBAN REFERENCIÁNAK SZÁMÍTÓ RAKODÓKAPACITÁS KÖSZÖNHETŐEN A KÉTFÉLE KAROSSZÉRIA
HOSSZÚSÁGNAK (L1 és L2).
• SOKFÉLEKÉPPEN ELHELYEZHETŐ RAKOMÁNY.
• CSOMAGRÖGZÍTŐ ESZKÖZÖK SZÉLES VÁLASZTÉKA AZ OPTIMÁLIS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN.
• NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MOTOROK AKÁR MINDÖSSZE 118 G/KM CO2-KIBOCSÁTÁSSAL*.
Akár

4,10**m

3

RAKODÓTÉR

Raktér-padló

2,05**m
HASZNOS HOSSZ

Akár

890***kg
TERHELHETŐSÉG

Akár

2
EURO-RAKLAP

*Citroën Berlingo Furgon L1 e-HDi 90 Airdream MCP6.
**Citroën Berlingo Furgon L2. Citroën Berlingo Furgon L1 : akár 3,70 m3 térfogat és 1,80 m rakodóhossz.
***Növelt terhelhetőség esetén.

HASZNOS TÉR
A Citroën Berlingo, akárcsak Ön, egy vérbeli profi. Akár 890 kg terhet is elbír, hasznos térfogat szempontjából pedig 4,1
m3-es űrtartalmával (változattól függően)
kategóriája legjobbjai között tartják számon. Rakterében két euroraklap is könnyedén elfér, ami kivételes tulajdonság. A
rakteret extraként vagy tartozékként rendelhető, többféleképpen variálható belső
faborítás védi a neki ütődő rakománytól, a
szennyeződésektől és a karcolásoktól. Az
Ön tevékenységéhez is alkalmazkodó faborítás magas oldalsó védőelemekből áll,
melyekhez sima vagy csúszásgátló bevonattal rendelkező padló kapcsolódik. A
Citroën Berlingo a csomagrögzítő megol-

dásoknak is széles választékát kínálja, melyek számos ötletes elrendezést tesznek lehetővé. Ezek birtokában Ön mindig
nyugodtan utazhat, bármit szállít is...
A felső részén ráccsal ellátott középmagas
válaszfal a kivehető csapóajtónak köszönhetően például számos rakományelhelyezési lehetőséget biztosít. Ha pedig leszerelt
állapotban a vezetőülés mögé helyezi, jelentős hely szabadul fel, és az általában
nehezen szállítható hosszú tárgyak is elférnek. Ez a válaszfal – a Citroën Berlingo
többi felszereléséhez hasonlóan – nagyon
könnyen kezelhető. Ugyanez mondható
el az extraként vagy tartozékként rendelkezésre álló, praktikus hattyúnyakú vonó-

horogról is, melynek segítségével még tovább növelheti Berlingója rakodókapacitását.

FÁRADHATATLAN
MOTOROK
Gépjárművei tervezésekor a CITROËN
mindig is figyelembe vette a környezeti
szempontokat, ám soha nem volt hajlandó lemondani a vezetési élményről. Airdream néven speciális műszaki
megoldásokat fejlesztett ki, például az eHDi mikrohibrid technológiát, amely kiváló
energiahatékonyságot ér el azáltal, hogy
az elektronikusan vezérelt MCP6 váltóhoz
és a hozzá kapcsolódó HDi motorhoz új
generációs Stop & Start rendszert és egy,
a lassítási fázisokban energia-visszatermelést végző berendezést társít. Az eredmény
egy rendkívül egyszerűen kezelhető, csúcstechnológiás rendszer, melynek köszönhetően mérsékelhető az üzemanyag-

fogyasztás és a CO2-kibocsátás. Az erős,
ugyanakkor takarékos e-HDi 90 Airdream
MCP6 motor kivételesen rugalmas vezetést tesz lehetővé. A Stop & Start rendszer
pedig egyenesen forradalmasítani fogja a
városi vezetésről alkotott elképzeléseit.
Az Euro5-ös környezetvédelmi szabványnak való megfelelés érdekében a Citroën
Berlingo egy 95 lóerős VTi benzinmotorral és négyféle dízelmotorral kerül forgalomba. A dízel erőforrások közül
háromhoz (HDi 75, HDi 90 és HDi 115)
ötfokozatú kézi váltó, az e-HDi 90 Airdream MCP6 motorhoz hatfokozatú elektronikusan vezérelt váltó tartozik.
Valamennyi HDi és e-HDi motorhoz ré-

szecskeszűrő is tartozik, amely gondoskodik a koromrészecskék elégetés útján történő megsemmisítéséről, és ezáltal
hozzájárul a környezet védelméhez. Tulajdonságai révén a kínálatban szereplő valamennyi motor messzemenően megfelel
a vezetési élmény és a gazdaságosság
kettős kívánalmának.

A LEGFONTOSABB:
BIZTONSÁG MINDENEK FELETT
A Citroën Berlingónál alkalmazott technológiák egytől-egyig az Ön biztonságát
és kényelmét szolgálják. A vezetéssegítő
berendezések terén csakúgy, mint az úttartás vonatkozásában, csupa csúcstechnológiás széria- vagy extra felszerelés
szerepel a kínálatában (változattól
függően). Vegyük például a legmagasabb
műszaki színvonalat képviselő Grip
Controlt. Ez egy intelligens kipörgésgátló
rendszer, amely különleges útviszonyok
között hivatott javítani a gépjármű meghajtását. A vezető egy forgókapcsolóval választhat a rendelkezésre álló öt üzemmód
közül: Standard ESP, Havas út, Terep,
Homok és ESP Off. „Havas út” üzemmódban haladva a Grip Control biztosítja
a kerekek optimális kipörgését, hogy a gépjármű az adott tapadási viszonyok között
a legjobb gyorsulást érhesse el. Homokos
talajon pedig a rendszer kisfokú kipörgést
engedélyez mindkét meghajtott keréknél,
így csökken annak a veszélye, hogy a
jármű beássa magát. „Terep” üzemmódban a rendszer induláskor engedélyezi a
legkevésbé tapadó kerék nagyfokú kipör-

gését, így a kerék alól távozik a sár, és biztosított lesz a megfelelő tapadás. Ezzel
párhuzamosan – ha a gépkocsi megmozdítása érdekében szükség van rá – a legjobban tapadó kerékre maximális
nyomaték jut. Menet közben a rendszer
az aktuális tapadási feltételek és lejtési viszonyok figyelembevételével optimális kipörgéssel biztosítja a megfelelő gyorsulást.
A „Standard” üzemmód beállításai pedig
állandóan alacsony kipörgési szintet biztosítanak, amely az utakon előforduló legtöbb tapadási feltételhez megfelelő.
És ha már az újdonságoknál tartunk, garantáltan meg fog lepődni a ködfényszórók teljesítményén és a kereszteződésvilágítás hatásán, amely lehetővé teszi,
hogy 40 km/h sebesség alatt az első ködfényszórók fénynyalábja megvilágítsa a kanyarok belső ívét.
Rengeteg időt takaríthat meg az extraként
rendelhető hátsó parkolássegítő rendszerrel, amely a parkolási manőverek gyorsabb
lebonyolítása érdekében jelzi a gépkocsi
mögött található akadályokat és azok távolságát.

Emelkedőn történő indításkor nincs szükség a kézifék behúzására: az opciós ESPhez kapcsolódó visszagurulás-gátló
automatikusan megtartja a féknyomást,
míg a vezető a fékről a gázpedálra lép.
A Citroën Berlingo fedélzetén a kulcsszó
minden kétséget kizáróan a biztonság.
Minden adott hozzá: a sebességszabályozó, ill. -korlátozó berendezés, a kerekek
blokkolását megakadályozó ABS, az egyes
kerekekre ható féknyomást kiegyenlítő fékerő-elosztó (REF), a féktávolság csökkentését szolgáló vészfékezés-rásegítés (AFU)
és a kanyarokban a gépkocsi iránytartásáról gondoskodó ESP.
A Citroën Berlingo kifogástalan úttartására
minden helyzetben bizton számíthat.

FŐBB SZÉRIATRATOZÉKOK
FELSZERELTSÉGI SZINTENKÉNT
BERLINGO COMFORT :
2 személyes kabin – ABS + REF + AFU – Vezetőoldali
légzsák – Zárt kesztyűtartó – Központi zár – Változó rásegítésű szervokormány – Félig lemezelt raktérelválasztó
elem; Elektromos ablakemelők – Aszimmetrikus, lemezelt
hátsó ajtók – Pótkerék – Négy irányban állítható kormánykerék.

Citroën Berlingo L1

BERLINGO DISTRICT :
BERLINGO COMFORT + Extenso kabin (2+1 ülőhely
amelyből a középső multifunkciós: ülés, könyöktámasz,
asztalka, rakodóhely) – 15” Féroe dísztárcsák – Elektromos
csomag (3 gombos távvezérlő, Elektromos tükrök, Szekvenciális ablakemelő a vezetőnél – Utasoldali légzsák – Jobb
oldali tolóajtó – PVC szőnyeg a raktérben (kivéve L1 e-HDi
90 Airdream MCP6).

Citroën Berlingo L2

SZÍNEK ÉS KÁRPITOK

Citroën Berlingo padló-kabin L1
Gaziban Szürke Byzantin/Szürke Gazy/
Szürke Sprint Szövet

Shark szürke (GY)

Hófehér

(M) : Metálfényezés, (GY) : Gyöngyházfényezés
A metál-, gyöngyház- és fekete fényezések felárasak.

Izzóvörös

Alumínium szürke (M)

Onyx fekete (O)

Citroën Berlingo Electric
17 HU

A TECHNOLÓGIA AZ ÖN
SZOLGÁLATÁBAN
A Citroën Berlingo különböző aktív és passzív biztonsági berendezésekkel igyekszik gondoskodni az Ön(ök) védelméről.

ÓVJA A KÖRNYEZETET
A CITROËN Airdream megnevezés a márka által kifejlesztett legjobb, a környezet védelmét célzó technológiákat
gyűjti egybe.

ABS : a blokkolásgátló egyfajta fékrásegítő rendszer, mely szükség esetén megváltoztatja a féknyomást, és ezzel
megakadályozza a kerekek blokkolását, valamint segíti a vezetőt a kormányzás feletti uralom megőrzésében.
AFU és REF : a fékpedál hirtelen benyomása esetén a vészfékrásegítő (AFU) felerősíti a pillanatnyi fékhatást, hogy rövidebb legyen a féktávolság. Hatására a mögöttünk haladók figyelmeztetése érdekében a vészvillogók is automatikusan
bekapcsolnak.
Az elektronikus fékerőelosztó (REF) az ABS-érzékelők segítségével optimalizálja a hátsó kerekekre gyakorolt fékhatást,
külön kezelve a jobb és a bal oldali kereket.
Ködfényszórók statikus kanyarvilágítással : a biztonság szempontjából nagy előrelépést jelentő funkció jóvoltából 40 km/h alatti sebességnél, egy plusz fénynyalábnak köszönhetően megnő a kereszteződés, vagy a kanyar belső
ívének a megvilágítása. A jobb látási viszonyokból adódóan könnyebb észrevenni az esetleges akadályokat.

A Citroën Berlingo Multispace e-HDi 90 Airdream MCP6 a mindössze 118g CO2 -kibocsátásért a következőket alkalmazza :
- új generációs Stop & Start rendszer;
- a fékezéskor felszabaduló energia hasznosítása;
- energiatakarékos szervorásegítés;
- MICHELIN ENERGY™ Saver gumiabroncsok
- optimalizált működésű, elektronikusan vezérelt váltó;
- Aerodinamikai csomag

ESP : az intelligens, elektronikus menetstabilizáló rendszer kanyarodás közben a talajtapadás csökkenése esetén – a
motor fordulatszámára és/vagy a fékekre hatva – a fizika törvényeinek határain belül, a vezető által kívánt útvonalon tartja
a gépjárművet.
Grip Control : a Grip Control a gépkocsi meghajtását javító, fejlett kipörgésgátló rendszer. A vezető egy forgókapcsoló segítségével öt üzemmód közül választhat. A kipörgésgátló az adott terepviszonyokhoz (sár, hó, homok stb.)
alkalmazkodva tökéletesen szabályozza az első kerekek meghajtását. A berendezés javítja a gépjármű úttartását, és az
adott tapadási feltételek mellett az elérhető legnagyobb gyorsulást biztosítja. „Havas út” üzemmódban haladva a Grip
Control biztosítja a kerekek optimális kipörgését, hogy a gépjármű az adott tapadási viszonyok között a legjobb gyorsulást érhesse el. Homokos talajon a rendszer kisfokú kipörgést engedélyez mindkét meghajtott keréknél, így csökken
annak a veszélye, hogy a jármű beássa magát. Földúton a rendszer induláskor engedélyezi a legkevésbé tapadó kerék
nagyfokú kipörgését, így a kerék alól távozik a sár, és biztosított lesz a megfelelő tapadás. Ezzel párhuzamosan – ha a
gépkocsi megmozdítása érdekében szükség van rá – a legjobban tapadó kerékre maximális nyomaték jut. Menet közben a rendszer az aktuális tapadási feltételek és lejtési viszonyok figyelembevételével optimális kipörgéssel biztosítja a
megfelelő gyorsulást. A „Standard” üzemmód beállításai pedig állandóan alacsony kipörgési szintet biztosítanak, mely
az utakon előforduló legtöbb tapadási feltételhez megfelelő.

* A motorok fogyasztására és károsanyag-kibocsátására vonatkozó adatok változhatnak, az aktuális adatokat keresse a citroen.hu oldalon.
A táblázatban feltüntetett homologizált fogyasztási és kibocsátási adatok meghatározása a - minden gyártóra és eladott gépjárműre kötelezően alkalmazandó
- európai mérési normának megfelelően történt. A mért értékek egyaránt megfelelnek a gazdaságos üzemmódra törekvő, nyugodt vezetési stílusnak és a szigorúan alkalmazott és szabályozott mérési feltételeknek. A fogyasztási és kibocsátási értékek a valós forgalmi helyzetek, a hőmérséklet, a légnyomás, a gumiabroncsok állapota és nyomása, a gépjármű terhelése, illetve az esetlegesen felszerelt csomagtartó függvényében is eltérhetnek a hivatalos mérési ciklus során
mért adatoktól. A klímaberendezés vagy a fűtés használata, valamint a gépjármű műszaki állapota szintén befolyásolhatja az üzemanyag-fogyasztást.
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MÉRETEK

CITROËN: TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS
• KÉT ÉVES CITROËN GARANCIA
A Hibás alkatrészek javítása vagy cseréje, assistance-szolgáltatás a
hét minden napján, a nap 24 órájában.

4380/4628**

1148

2728

727/975**
650

1812/1834***

925

• ÁTROZSDÁSODÁS ELLENI GARANCIA
Személygépkocsikra 12 év.
Haszongépjárművekre 5 év.
• FÉNYEZÉSI GARANCIA
Személygépkocsikra 3 év.
Haszongépjárművekre 2 év.
• CITROËN CHRONO SERVICE
Gépkocsiját előzetes bejelentkezés nélkül, azonnal fogadjuk az
alábbi kisebb beavatkozásokra: olajcsere, gumi-abroncsok, fékek
és kipufogó javítása, futómű- beállítás és tartozékok felszerelése.
• CSEREAUTÓ
Amíg autója a szervizben van, kedvezményes áron csereautót biztosítunk Önnek.

1505
1810

CITROËN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK
A szerződési feltételekről érdeklődjön a CITROËN hálózatban.
• ESSENTIALDRIVE KITERJESZTETT GARANCIASZERZŐDÉS: AKÁR 5 ÉVRE IS BIZTOSÍTHATJA NYUGALMÁT
CITROËN-je a jótállási időszakot követően is ugyanolyan garanciát
élvez, mint a legelső napon: szerződése a hibás alkatrészek cseréjén, vagy javításán túl a munkadíjra is kiterjed. Ráadásul a CITROËN Assistance a hét minden napján, a nap 24 órájában segítségére siet Magyarország, sőt egész Európa területén.
A szerződés idotartama: 36, 48 vagy 60 hónap (2)
Futásteljesítmény: 60 000 - 200 000 km (3) (1)
• COMFORTDRIVE GARANCIA- ÉS KARBANTARTÁSI
SZERZŐDÉS: KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS HATÉKONYSÁG
MINDENEK FELETT
A kiterjesztett garancián,valamint az assistance szolgáltatáson túl,
szerződése a gépjármű karbantartási tervében szereplő összes
műveletre kiterjed (alkatrészek, munkadíj és kenőanyagok). Gépjárműve karbantartásának idejére előnyös feltételekkel igényelhet
magának szervizbérautót. A szerzodés idotartama: 24, 36, 48
vagy 60 hónap (2)
Futásteljesítmény: 40 000–200 000 km (3) (1)

• FREEDRIVE SZERZŐDÉS: A TELJES SZABADSÁG
A kiterjesztett garancián, valamint az assistance szolgáltatáson túl,
szerződése a karbantartási műveletek mellett a kopóalkatrészek
cseréjére és javítására is kiterjed. Ingyen felkészítjük autóját a
műszaki vizsgára, miután felmértük a sikeres vizsgához szükséges
beavatkozásokat. Gépjárművét kívül-belül kitakarítva adjuk át
Önnek. Amíg CITROËN-je a karbantartási tervben szereplő műveletek elvégzése céljából javítómuhelyünkben tartózkodik, egy szervizbérautót bocsátunk rendelkezésére. A szerzodés idotartama:
24, 36, 48 vagy 60 hónap (2)
Futásteljesítmény: 40 000–200 000 km (3) (1)
(1) amelyik határt a gépkocsi előbb eléri
(2) az első forgalombahelyezéstől számítva
(3) maximum futásteljesítmény 0 km-től számítva

1100
584/609*

1554
2112

3000/
3250**

1800/
2050

1100/1250*

*Hátsó ajtók szélessége (min/max)
** Furgon L1/Furgon L2.
*** Változattól és opcióktól függően.

AZ AUTOMOBLIES CITROËN
a jelen katalógusban szereplő adatok változtatásának jogát fenntartja,
illetve a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal. Az aktuális adatokért,
bővebb információért kérjük látogassa meg a www.citroen.hu címen
elérhető weboldalunkat!
Az Automobiles Citroën igazolja, hogy a használaton kívüli gép

járművekre vonatkozó, 2000/53/EK számú, 2000. szeptember
18-án kelt európai közösségi iránylelv rendelkezéseit alkalmazva eleget
tett az irányelvekben megfogalmazott cékitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek gyártásához felhasznál újrahasznosított anyagokat. Az Európai Unióban forgalomba kerülő CITROËN gépjárművek

felszereltsége országonként eltérő lehet. A CITROËN típuskínálatába
tartozó modellek felszereltségének részletes leírásáért, illetve minden
további információért keresse fel márkakereskedőjét, vagy látogasson
el a www.citroen.hu honlapra!
Citroën Assistance: +36 80 200 880
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