
A készlet erejéig érvényes!

Modell
Motor

(cm3)
Gyári típuskód Nettó ár (Ft) Bruttó ár (Ft)

Club M 1.5 BlueHDi 100 E6.2 1499 2CK91ANMD5B0A012 4 940 000 6 273 800

Club XL 1.5 BlueHDi 100 E6.2 1499 2CK95CNMD5B0A012 5 320 000 6 756 400

**A jelenlegi finanszírozási ajánlat az MNB NHP Fix keretében belföldi székhelyű kis- és közép vállalatok számára érhető el forint alapú, évi 2,5%-os mértékű fix ügyleti kamatozású, zártvégű pénzügyi 

lízing konstrukcióban, amelyhez kötelező teljes körű casco biztosítást kötni, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. A konstrukció során a minimális finanszírozott összeg 3 millió forint, míg a 

választható futamidő minimum 36 maximum 96 hónap lehet. A finanszírozást a Citroën magyarországi hivatalos márkafinanszírozó partnere, a Merkantil Bank Zrt. nyújtja. Az NHP Fix részleteiről a MNB 

és a Merkantil Bank Zrt. hivatalos honlapján is tájékozódhat. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Önt terheli a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel fizetendő 

visszterhes vagyonszerzési illeték.

A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű 

tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem 

aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a C Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a 

modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a 

kapcsolatot a Citroën márkakereskedői hálózattal.

Emelt terhelhetőség

Új BERLINGO furgon
A listaárak október 1-től visszavonásig érvényesek

NHP FIX 

2,5% FIX KAMATOZÁSSAL**

ZÁRT FURGON



Club
FELSZERELTSÉG Bruttó ár (Ft)

Aktív biztonsági berendezések

4 tárcsafék S

ABS elektronikus fékerőelosztóval, ESC, kipörgésgátló és dombsegéd S

Manuális kézifék -

Passzív biztonsági berendezések

NN01 Utasoldali légzsák 40 000 50 800

Vezetőoldali légzsák S

Világítás

Halogén fényszórók S

Hazakisérő fény ("Follow me home") funkció S

Ajtók és üvegezés

PC17 Jobb oldali lemezelt tolóajtó (Control XL változatnál is széria ) S

Ülések, modularitás, rakodóhelyek

IT02
Komfort vezető ülés: hosszirányban állítható, támla dőlésszöge állítható, magasságban állítható, fejtámla állítható, deréktámasz, fiók a 

vezetőülés alatt és könyöktámasz (kivéve Extenso ülés esetén)
S

IW01 Állítható utasülés: támla dőlésszöge állítható, fejtámla állítható S

AX05 2 személyes "Extenso" üléspad (lehajtható középső üléstámla, tároló a középső ülés alatt, síkba hajtható szélső ülés 75 000 95 250

Felső rakodópolc integrált kapaszkodókkal S

Zárt kesztyűtartó alul és felül az utasoldalon ( A felső hűtött, klíma esetén) S

Parkolás segítő rendszerek

UB01 Tolatóradar 75 000 95 250

Nyitás, zárás, kilátás

Elektromos ablakemelők és fűthető külső tükrök (külső hömérséklet érzékelővel) S

Kulcsok: 1 db távirányítós indítókulcs és 1db szerviz kulcs S

Központi zár (utastér és raktér) S

Hőkomfort

Fűtés, belső levegőkeringetés -

Manuális klímaberendezés S

Kormánykerék, vezetőhely

Mélységben és magasságban állítható szervokormány S

Sötét szövetkárpit, fekete belső kilincsek és műszerfal S

Analóg műszeregység (szöveges LCD kijelző) S

12 V-os csatlakozó a műszerfalon S

AD01 Dohányzó csomag: szivargyújtó, hamutál 15 000 19 050

Raktér

Műanyag raktrépadló borítás S

6 db rögzítőgyűrű a raktérpadlón S

ES03 Raktér csomag I.: 12 V-os csatlakozó, LED raktérvilágítás, 4 db oldalsó rögzítőgyűrű 15 000 19 050

Lemezelt raktérelválasztófal S

Lemezelt elválasztófal csapójatóval S: AX05/ME08

Audio és telematika
WL2B Bluetooth kihangosító, USB-box, rádió-CD-MP3 S

Külső megjelenés

15"-os kerekek (195/65 R15) "Demi-Style" felni díszítéssel  S

16"-os kerekek (205/60 R16) "Demi-Style" felni díszítéssel - Kizárólag emelt terhelhetőségű vagy XL-es változat, valamint BlueHDi 130 

motor esetén!
S

Pótkerék S

Fényezetlen lökhárító, visszapillantó tükrök, kilincsek és oldalvédő elemek S

S: széria

Új Berlingo furgon
A listaárak október 1-től visszavonásig érvényesek.

A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel 

fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a C Automobil Import Kft.-nek nem áll 

módjában felelősséget vállalni. A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű 

megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Citroën márkakereskedői hálózattal.


