
TARTOZÉKOK
CITROËN BERLINGO VAN

A kiadvány tájékoztató jellegű, 
és szerepelhetnek benne olyan járműtartozékok is,
melyeket a Citroën jelenleg Magyarországon nem forgalmaz.
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Széles tartozékválasztékunk segítségével tovább növelheti Citroën 
Berlingo furgonja szállítási kapacitását és kényelmét.
A strapabíró és tartós kiegészítőket tervezőmérnökeink úgy 
alkották meg, hogy kompatibilitás, tartósság és biztonság 
tekintetében a legszigorúbb előírásoknak is megfeleljenek.
Kivétel nélkül könnyen beszerelhetők és kezelhetők, de ha 
a szereléssel kapcsolatban bővebb információra vagy segítségre 
van szüksége, szervizeink szívesen állnak a rendelkezésére.

A beszállítók fenntartják a forgalmazás esetleges leállításának, 
illetve bizonyos műszaki módosítások végrehajtásának jogát.
A kiadványban látható fényképek illusztrációk. 
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SZÁLLÍTÁS

1. Alumínium tető M méretű modellekhez
2. Alumínium tető XL méretű modellekhez
3. Tetőcsomagtartó rúdkészlet
4. Acél tető M méretű modellekhez
5. Védőrácskészlet

A Citroën Berlingo furgonhoz készült 
szállítóeszközök a haszongépjárműveknél 
megszokott szellemben egyszerre stílusos és 
masszív benyomást keltenek.
Egyformán könnyű fel- és leszerelni őket, 
és maximálisan biztonságos szállítási 
körülményeket biztosítanak. 

1 2

43 5

04 05SZÁLLÍTÁS



2 3

4

1

6

Haszongépjárműve rakodóterének védelméhez a Citroën kiegészítő tartozékok egész sorát kínálja.
Ezek a felszerelések, melyek tökéletesen illeszkednek járműve kialakításához, 

hosszabb élettartamot biztosítanak és segítenek megőrizni autója értékét.

1. Nyersfa padló
2. Műanyag padló
3. Prémium minőségű fapadló

4. Nyersfa oldalfalborítás
5. Műanyag oldalfalborítás
6. Prémium minőségű fa oldalfalborítás 5
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1. Létratartó – vízszintes pozícióban
2. Csőszállító
3. Létratartó – lehajtott pozícióban
4. Belső válaszfal csövek száíllításához
5. Vonófej nélküli vonóhorog
6. MULTIS vonóhorog
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A speciális szállítási igényekhez kialakított eszközökön a szállítási 
előírásoknak megfelelően nehéz és nagy méretű tárgyak is elhelyezhetők.
A többi Citroën felszereléshez hasonlóan a tartozékok jóváhagyását 
számos szilárdsági és biztonsági vizsgálat előzte meg.
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Citroën Berlingo furgonja gyakran ki van téve a szennyeződés, 
kavics- és sárfelverődés, súrlódás stb. veszélyének.
A Citroën által kínált könnyen karbantartható és rendkívül 
masszív védőeszközökkel hosszú időre biztosíthatja 
a sérülésnek kitett felületek érintetlenségét.

1. Hátsó sárfogók
2. Gumiszőnyegszett
3.  3D padlószőnyegszett
4.  Padlószőnyegszett
5. Üléshuzatkészlet

VÉDELEM
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BIZTONSÁG

1. MulTlock biztonsági zárkészlet
2.  „Y” mintás hóláncok
3. ArmaDlock biztonsági zárkészlet
4. Fényvisszaverő csíkok
5. Riasztó feltörésvédelemmel

A biztonsági tartozékok menet közben és 
parkoláskor is fokozottan gondoskodnak 
Ön és a rakománya védelméről.
E kiegészítőknek hála 
mindig nyugodt lélekkel 
kelhet útra.
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A különböző típusú 
aljzatokhoz igazodó 
gyorstöltő eszközökkel 
felszerelkezve végképp 
nincs mitől tartania.
A berendezéseket 
mérnökeink 
természetesen egytől 
egyig bevizsgálták és 
jóváhagyták.
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1. Mode 3 típusú töltőkábel (7 m)
2. Töltőkábeltáska
3. Töltőberendezés
4. Univerzális mobiltöltő
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A Citroën teljes tartozékkínálatának megismeréséhez látogasson el a www.citroën.hu weboldalra. 20
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látogasson el a www.citroën.hu weboldalra.


