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İÇ DÖŞEME GÜVENLİK & EMNİYET AYDINLATMA
Mica kumaş döşeme ● ●

Wild kumaş döşeme ○3

Deri direksiyon ● Aktif gergili ve kuvvet sınırlandırıcılı emniyet kemerleri ● ● Viraj aydınlatma fonksiyonlu ön sis farları ● ●
JANT VE LASTİKLER Ön- Arka Disk Fren ● ● Otomatik yanan farlar ● ●

Stepne ● ● Arka koltuklarda ISOFIX bağlantılar ● ● Halojen farlar ● ●
16" TWIRL Kapaklı Çelik Jant ● Direksiyon kontrollü hız sabitleyici ve sınırlandırıcı ● ● Gündüz yanan farlar ●

16" STARLIT Alaşım Jant ○2 ● Sürücü yorgunluk uyarı sistemi ○1 LED Gündüz yanan farlar ○2 ●

17" SPIN Alaşım Jant ○3 Kör nokta uyarı sistemi ○1 TASARIM
GÜVENLİK & EMNİYET Programlanabilir hız sabitleyici ve sınırlandırıcı ○1 DIŞ

ABS, ESP, EBD, ASR ● ● Gövde rengi ön tampon ● ●
Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları ● ● Airbump® paneller ● ●

Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları ● Beyaz sis farı çerçeveleri ve Airbump üzerinde beyaz detay ● ●
ESP ve yokuş kalkış desteği ● ● Gövde rengi yan aynalar ● ●

Elektronik park freni ● ● Gövde rengi kapı kolları ● ●
Lastik basıncı kontrol sistemi ● ● Tavan barları ● ●

Uzaktan kumandalı merkezi kilit ● ●
Motor alt koruma ● ●

○XTR Paketi (Oniks siyah yan aynalar,XTR etiketi, sis farı çerçeveleri ve 
Airbump üzerinde turuncu detaylar, gövde rengi ön alt tampon)

● ●Ön koltuk kafalıkları ve yükseklik ayarlı-çıkartılabilen arka koltuk 
kafalıkları

● ●

○

Çift bölümlü aydınlatma

Güvenlik Paketi (Aktif şerit takip sistemi, Hız levhası tanıma sistemi, 
Aktif güvenlik fren sistemi)

○

Güvenlik Plus Paketi (Güvenlik Paketi, Genişletilmiş trafik işareti 
tanıma, Sürücü dikkat uyarı sistemi, Akıllı far sistemi)
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DEPOLAMA KONFOR VE KOLAYLIK KOLTUKLAR
Yükleme alanı sabitleme halkaları ● ● Manuel klima ● Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu ●

2 kademeli bagaj rafı ● ● Çift bölgeli otomatik klima ●
Arka koltuk taban saklama gözleri ● Açılabilir bagaj camı ve karartılmış arka / yan camlar ●

Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar ● ●

Elektrikli katlanabilir yan aynalar ○1

Yağmur sensörlü "Magic Wash" silecekler ● Ön koltuklar arkasında uçak tipi katlanır masalar ●

Top box eldiven saklama gözü ● ● Elektrokrom otomatik kararan iç dikiz aynası ○4 1/3 - 2/3 katlanır arka koltuklar ●
Baş üstü saklama rafı ● ● Arka ısıtmalı cam ve silecekler ● ● 3 bağımsız katlanır arka koltuk ●

Yüksek orta konsol ● ● Sürücü ve ön yolcu elektrikli tek dokunuşla açılan camlar ● ● TEKNOLOJİ VE MULTİMEDYA
Arka koltuk iklimlendirme ızgaraları ● ● Arka elektrikli düşey açılan camlar ● ● 8" renkli dokumatik ekran ●

Arka park sensörleri ○2 ● Mirror Screen®: (Apple CarPlay™, Android Auto ve MirrorLink®) ●
Ön ve arka park sensörleri ○1 USB soketi ● ●

Anahtarsız giriş ve çalıştırma ○1 Orta konsol arkasında USB soketi ● ●
Sol ve sağ tarafta sürgülü yan kapılar ● ● Bluetooth® ● ●

MP3 uyumlu 6 hoparlörlü radyo ● ●
12V soketi ● ●

Çakmak ve küllük ● ●

1 Güvenlik ve Güvenlik Plus Paketi ile birlikte sunulmaktadır.
2 Stil Paketi ile birlikte sunulmaktadır.
3 XTR Paketi ile birlikte sunulmaktadır.
4 Modutop tavan ile birlikte sunulmaktadır.

Stil paketi(Arka park sensörleri, LED Gündüz yanan farlar, 16" 
STARLIT Alaşım Jant)

○

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

●

Kol dayama ve altında saklma gözlü katlanabilen ön yolcu koltuğu ●
Modutop tavan® (Panoramik cam tavan, Elektonik kontrollü 

güneşlik, Işık kemeri, Entegre 60 litre saklama alanı)

○



Motor hacmi (cc) 1199 1560 1499
Silindir adedi 3
Maksimum güç (hp/dd) 110 100 130
Maksimum tork (Nm/dd) 205 254 300
Yakıt sistemi Yüksek basınçlı turbo benzin direkt enjeksiyon
Emisyon standardı Euro 6.2 Euro 6.1 Euro 6.2
Vites kutusu 6 vites manuel 5 vites manuel 6 vites manuel
Performans
Azami hız (km/s) 168 166 185
0 - 100 km/sa hızlanma (sn) 11,5 12,9 10,3
Yakıt tüketimi
Şehir içi (lt/100km) 6,8 4,9 5,1
Şehir dışı (lt/100km) 5 4,2 4,2
Karma (lt/100km) 5,6 4,5 4,5
CO₂ Emisyonu (Karma) (g/km) 128 116 120
Ağırlık
Boş ağırlık (kg) (sürücü hariç) 1371 - 1551 1443 - 1625 1467 - 1653
Azami yüklü ağırlık (kg) 2280 2335 2360
Fren sistemi Ön / Arka
Direksiyon
Dönüş çapı
Yakıt deposu (Litre) 61 50 50
Boyutlar (mm)
Uzunluk/Genişlik/Yükseklik*
Dingil mesafesi
Yükleme hacmi (Litre)
Bagaj rafı seviyesine/tavana kadar

*tavan barları dahildir

Ön yolcu koltuğu ve arka koltuklar 
katlanmış şekilde tavana kadar

1414/3000

3500

775/1355

MOTOR
1.2 PureTech 110 S&S 6 Vites Manuel 1.6 BluHDi 100 S&S 5 Vites Manuel 1.5 BluHDi 130 S&S 6 Vites Manuel

Arka koltuklar katlanmış şekilde bagaj 
kapağı seviyesine/tavana kadar

2785
4403 / 2107 / 1844

10,8

Yüksek basınçlı turbo dizel direkt enjeksiyon

Disk / Disk

4
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YENİ CITROEN BERLINGO FEEL YENI CITROEN BERLINGO SHINE BENZİN MOTOR SEÇENEKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (FEEL SEVIYESINE EK OLARAK) 1.2 PureTech 110 S&S 6 İleri Manuel ●

DİZEL MOTOR SEÇENEKLERİ
Dış Tasarım Konfor ve Rahatlık Dış Tasarım 1.6 BlueHDi 100 S&S 5 İleri Manuel ● ●
●   16" TWIRL Kapaklı Çelik Jant ●   Manuel Klima ●   16" STARLIT Alaşım Jant 1.5 BlueHDi 130 S&S 6 İleri Manuel ●
●   Gövde rengi yan aynalar ●   Direksiyon kontrollü hız sabitleyici ve sınırlandırıcı ●   Karartılmış arka / yan camlar
●   Tavan barları ●   Sürücü ve ön yolcu elektrikli tek dokunuşla açılan camlar
●   Airbump® paneller ●   Arka elektrikli düşey açılan camlar Aydınlatma
●   Sis farı çerçeveleri ve Airbump üzerinde beyaz detay ●   1/3 - 2/3 katlanır arka koltuklar ●   LED Gündüz yanan farlar
●   Gövde rengi kapı kolları ●   Sol ve sağ tarafta sürgülü yan kapılar

●   Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar İç Tasarım
Aydınlatma ●   "Magic Wash" silecekler ●   Deri direksiyon
●   Gündüz yanan farlar ●   Bel desteği ayarlı, kol dayama ve altında saklama gözlü sürücü koltuğu
●   Viraj aydınlatma fonksiyonlu ön sis farları Güvenlik ●   3 bağımsız katlanır arka koltuk
●   Otomatik yanan farlar ●   Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları ●   Ön koltuklar arkasında uçak tipi katlanır masalar

●   ABS, EBD, ASR, ESP ●   Arka koltuk taban saklama gözleri
İç Tasarım ●   Yokuş kalkış desteği ●   Arka koltuk debi ayarlı iklimlendirme ızgaraları
●   Mica kumaş döşeme ●   Elektronik park freni
●   Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu ●   Lastik basıncı kontrol sistemi Multimedya
●   Baş üstü saklama rafı ●   Uzaktan kumandalı merkezi kilit ●   8" renkli dokumatik ekran
●   Yüksek orta konsol ●   Arka koltuklarda ISOFIX bağlantılar ●   Mirror Screen®: (Apple CarPlay™, Android Auto ve MirrorLink®)
●   Arka koltuk iklimlendirme ızgaraları ●   USB ve 12 volt soketleri

●   Orta konsol arkasında USB soketi
Multimedya
●   MP3 uyumlu 6 hoparlörlü radyo Konfor ve Rahatlık
●   Bluetooth® ●   Çift bölgeli otomatik klima
●   USB ve 12 volt soketleri ●   Programlanabilir hız sabitleyici ve sınırlandırıcı
●   Orta konsol arkasında USB soketi ●   Arka park sensörleri

●   Açılabilir bagaj camı
●   Yağmur sensörlü "Magic Wash" silecekler
●   Elektrikli katlanabilir yan aynalar


