CITROËN BERLINGO

TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIM

FEEL STIL. Herkes için konfor
CITROËN BERLINGO FEEL STIL
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

İç Döşeme
• Mica kumaş döşeme
Jant ve Lastikler
• 16” Starlit alaşım siyah jant
Güvenlik ve Emniyet
• ABS, ESP, EBD, ASR
• Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları
• Yokuş kalkış desteği
• Ön koltuk kafalıkları ve yükseklik ayarlı
çıkartılabilen arka koltuk kafalıkları
• Aktif gergili ve kuvvet sınırlandırıcılı
emniyet kemerleri
• Ön-arka disk fren
• Elektronik park freni
• Arka koltuklarda ISOFIX bağlantılar
• Direksiyon kontrollü hız sabitleyici ve sınırlandırıcı
• Lastik basınç kontrol sistemi
• Uzaktan kumandalı merkezi kilit
• Motor alt koruma

2 VERSİYONLAR

Aydınlatma
• Çift bölümlü aydınlatma
• Ön sis farları
• Otomatik yanan farlar
• Halojen farlar
• LED gündüz yanan farlar
Dış Tasarım
• Gövde rengi ön tampon
• Airbump® paneller
• Beyaz sis farı çerçeveleri ve
airbump üzerinde beyaz detay
• Gövde rengi yan aynalar
• Tavan barları
• Gövde rengi kapı kolları
Depolama
• Yükleme alanı sabitleme halkaları
• 2 kademeli bagaj rafı
• Top box eldiven saklama gözü
• Arka koltuk iklimlendirme ızgaraları
• Baş üstü saklama rafı

Konfor ve Kolaylık
• Manuel klima
• Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar
• Arka ısıtmalı cam ve silecekler
• Sürücü ve ön yolcu elektrikli
tek dokunuşla açılan camlar
• Arka elektrikli düşey açılan camlar
• Arka park sensörü
• Sol ve sağ tarafta sürgülü yan kapılar
• Çakmak ve küllük
Koltuklar
• Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu
• 1/3 - 2/3 katlanır arka koltuklar
Teknoloji ve Multimedya
• 8” renkli dokunmatik ekran
• Mirror Screen® (Apple Carplay™ ve Mirrorlink®)
• Usb soketi
• Bluetooth®
• Mp3 uyumlu 6 hoparlörlü radyo

SHINE. Yeni iş ortağınız

SHINE BOLD. Yeni iş ortağınız

CITROËN BERLINGO SHINE
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
(FEEL STIL SEVİYESİNE EK OLARAK):

CITROËN BERLINGO SHINE BOLD
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
(SHINE SEVİYESİNE EK OLARAK):

İç Döşeme
• Deri Direksiyon
Güvenlik & Emniyet
• Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları
Depolama
• Yüksek orta konsol
• Arka koltuk taban saklama gözleri
Konfor & Kolaylık
• Çift bölgeli otomatik klima
• Açılabilir bagaj camı ve karartılmış
arka / yan camlar
• Yağmur sensörlü “Magic Wash” silecekler
• Geri görüş kamerası
Koltuklar
• Yükseklik ve bel desteği ayarlı,
kol dayama ve altında saklama gözlü
sürücü koltuğu
• Kol dayama ve altında saklama gözlü
katlanabilen ön yolcu koltuğu
• Ön koltuklar arkasında uçak tipi
katlanır masalar
• 3 bağımsız katlanır arka koltuk

Güvenlik & Emniyet
• Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi
• Kör Nokta Uyarı Sistemi
• Aktif Şerit Takip Sistemi
• Hız Levhası Tanıma Sistemi
• Aktif Frenleme Sistemi
Konfor & Kolaylık
• Elektrikli katlanır ve ısıtmalı yan aynalar
• Ön park sensörü
• Anahtarsız giriş ve çalıştırma
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İÇ DÖŞEME

DEPOLAMA

GÜVENLİK & EMNİYET

Mica kumaş döşeme

Yükleme alanı sabitleme halkaları

Ön koltuk kafalıkları ve yükseklik
ayarlı-çıkartılabilen arka koltuk
kafalıkları

Wild kumaş döşeme

1
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2 kademeli bagaj rafı

Aktif gergili ve kuvvet sınırlandırıcılı
emniyet kemerleri

Deri direksiyon

Arka koltuk taban saklama gözleri

JANT VE LASTİKLER

Modutop tavan®
(Panoramik cam tavan, Elektonik
kontrollü güneşlik, Işık kemeri,
Entegre 60 litre saklama alanı,
Elektrokrom Otomatik Kararan
İç Dikiz Aynası)

Direksiyon kontrollü hız sabitleyici
ve sınırlandırıcı

Top box eldiven saklama gözü

Sürücü yorgunluk uyarı sistemi

GÜVENLİK & EMNİYET

Baş üstü saklama rafı

Kör nokta uyarı sistemi

ABS, ESP, EBD, ASR

Yüksek orta konsol

Aktif şerit takip sistemi

Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları

Arka koltuk iklimlendirme ızgaraları

Hız levhası tanıma sistemi

Stepne
16” TWIRL Kapaklı Çelik Jant
16” STARLIT Alaşım Siyah Jant
17” SPIN Alaşım Jant

Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları
ESP ve yokuş kalkış desteği
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Ön-Arka Disk Fren
Arka koltuklarda
ISOFIX bağlantılar

Aktif frenleme sistemi
Elektronik park freni
Lastik basıncı kontrol sistemi
Uzaktan kumandalı merkezi kilit
Motor alt koruma

1 XTR Paketi ile birlikte sunulmaktadır.
2 Modutop tavan ile birlikte sunulmaktadır.
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Shine Bold

Shine

Feel Stil

Feel

Shine Bold

Shine

Feel Stil

Feel

Shine Bold

Shine

Feel Stil

Airbump® panelleri

Feel

Çerçeveli sis farları

KONFOR VE KOLAYLIK

AYDINLATMA

KOLTUKLAR

Manuel klima

Çift bölümlü aydınlatma

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu

Çift bölgeli otomatik klima

Ön sis farları

Açılabilir bagaj camı ve karartılmış
arka/yan camlar

Otomatik yanan farlar

Yükseklik ve bel desteği ayarlı,
kol dayama ve altında saklama
gözlü sürücü koltuğu

Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı
yan aynalar
Elektrikli katlanabilir ve ısıtmalı
yan aynalar
Yağmur sensörlü
"Magic Wash" silecekler

Halojen farlar

Kol dayama ve altında saklama
gözlü katlanabilen ön yolcu koltuğu

Gündüz yanan farlar

Ön koltuklar arkasında uçak tipi
katlanır masalar

LED Gündüz yanan farlar
TASARIM

1/3 - 2/3 katlanır arka koltuklar

DIŞ

3 bağımsız katlanır arka koltuk

Gövde rengi ön tampon

TEKNOLOJİ VE MULTİMEDYA

Arka ısıtmalı cam ve silecekler

Airbump paneller

8” renkli dokunmatik ekran

Sürücü ve ön yolcu
elektrikli açılan camlar

Beyaz sis farı çerçeveleri ve
Airbump® üzerinde beyaz detay

Mirror Screen®:
(Apple CarPlay™ ve MirrorLink®)

Arka elektrikli düşey açılan camlar

Gövde rengi yan aynalar

USB soketi

Arka park sensörleri

Gövde rengi kapı kolları

Bluetooth®

Geri Görüş Kamerası

Tavan barları

MP3 uyumlu 6 hoparlörlü radyo

Ön ve arka park sensörleri

XTR Paketi (Oniks siyah yan aynalar,
sis farı çerçeveleri ve Airbump®
üzerinde turuncu detaylar, gövde rengi
ön alt tampon, 17” SPIN Alaşım Jant)

Elektrokrom otomatik kararan
iç dikiz aynası

Anahtarsız giriş ve çalıştırma
Sol ve sağ tarafta sürgülü yan kapılar
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®

Shine Bold

Shine

Feel Stil

Feel

Shine Bold

Shine

Feel

Feel Stil

3 bağımsız arka koltuk ve tamamen düz bir zemin
oluşturma imkanı

Shine Bold

Shine

Feel Stil

İki adet sürgülü yan kapı

Feel

Top box torpido gözü

Çakmak ve küllük
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TEKNİK
ÖZELLİKLER
YENİ CITROËN BERLINGO

Bagaj rafı seviyesine kadar yük hacmi
Tavan seviyesine kadar yük hacmi
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MOTOR

BERLINGO SHINE
1.5 BlueHDi 130 HP S&S
Manuel

BERLINGO SHINE
1.5 BlueHDi 130 HP S&S
EAT8
Otomatik

BERLINGO SHINE BOLD
1.5 BlueHDi 130 HP S&S
EAT8
Otomatik

Motor hacmi (cc)

BERLINGO FEEL STIL
1.5 BlueHDi 100 HP S&S
Manuel

BERLINGO FEEL
1.5 BlueHDi 100 HP S&S
Manuel

1499

Silindir adedi
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Maksimum güç (hp/dd)

130

100

Maksimum tork (Nm/dd)

300

250

Yakıt sistemi

Turbo dizel direkt enjeksiyon

Emisyon standardı
Vites kutusu

Euro 6.2
6 ileri manuel vites

8 ileri otomatik vites

5 ileri manuel vites

Azami hız (km/s)

185

184

172

0 - 100 km/sa hızlanma (sn)

10,3
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Performans

Lastik Ölçüleri

12,7
205/60 R16 96H

Yakıt tüketimi*
Şehir içi (lt/100km)

4,7

Şehir dışı (lt/100km)

4,4
4

3,9

Karma (lt/100km)

4,3

CO2 Emisyonu (Karma) (g/km)
Ağırlık

117

116

114

Boş ağırlık (kg) (sürücü hariç)

1467

1461

1446

Azami yüklü ağırlık (kg)

2360

2365

2340

Fren sistemi ön/arka

4,1

Disk / Disk

Direksiyon
Dönüş çapı
Yakıt deposu (lt)

10,79
50

Boyutlar (mm)
Uzunluk/Genişlik/Yükseklik**
Modutop Tavan® (Panoramik Cam tavan,
Elektonik Kontrollü Güneşlik, Işık kemeri, Entegre
60 litre Saklama Alanı, Elektrokrom Otomatik
Kararan İç Dikiz Aynası)

4403/2107/1844
2785

Yükleme hacmi (lt)
Bagaj rafı seviyesine/tavana kadar

775/1355

Arka koltuklar katlanmış şekilde bagaj kapağı
seviyesine/tavana kadar

1414/3000

Ön yolcu koltuğu ve arka koltuklar katlanmış
şekilde tavana kadar

3500
**tavan barları dahildir

* (AT) 715/2007 yönetmeliğine göre. Yol durumu, trafik, hava şartları, sürüş şekli, donanımlar, aksesuarlar, otomobildeki yük, otomobilin durumu ve aerodinamik özelliklerini etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak gerçek
yakıt tüketimi, belirtilen değerlere göre farklılık gösterebilir.
Citroën aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. ve Citroën model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını
saklı tutar. Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, broşür basıldığında geçerli olan teknik özellikleri esas alır. Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. ve Citroën tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak bir hak
iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kağıt üzerindeki renkler, ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık
gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler ulusal yasalar, AB yasaları veya iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Citroën ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Genel bilgi içeren
bu broşür bir sözleşme senedi değildir. Daha ayrıntılı ve ek bilgi için, bayinize başvurunuz. Bu katalogda yer alan veriler, Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin izni olmadan çoğaltılamaz.
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DAHA FAZLASI İÇİN
www.citroen.com.tr

