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YENİ 
CITROËN BERLINGO VAN

1



Yeni_Berlingo_Van_Brosur_v7 page 2 Yeni_Berlingo_Van_Brosur_v7 page 3

20161951

”Joli Dragon” şarkısıyla 90’lı 
yıllarda French Touch akımını 
temsil eden Le Tone, 15 yıllık 
müzik kariyerinden sonra, yavaş 
yavaş illüstrasyona geçiş yapmıştır. 
2011’den beri, eserleri özellikle 

Paris Centre Pompidou sanat merkezinde 
sergilenmiştir. Renklere hakim olan sanatçılara 
hayran biri olarak, Le Tone keçeli kalemle çizdiği 
basit hikayeleri anlatmak için kullandığı siyah ve 
beyaza zaafı olduğunu itiraf ediyor. 

1934 1939 1948 1968
CITROËN, Traction Avant ile 
otomobilde devrim yarattı. Bu aracın 
adına yakışır en önemli özelliği, çekişin 
ön tekerleklerden sağlanmasıydı.

CITROËN, kayar yan kapılı son derece 
pratik modern bir tasarım olan ‘TUB’u 
piyasaya sürdü: üst model takipçisi ünlü 
Type H ise 1948 yılında piyasadaki 
yerini aldı.

2 C V, “maksimum konforla 4 kişi ve 
50 kg bagaj taşıyabilen, ekonomik ve 
güvenilir bir araç” olacak şekilde 
tasarlandı.

Ami 6, Dyane ya da Mehari gibi 
hafif ve çevik araçların altın çağında, 
tüm yollar ve çoklu kullanım için 
özgün bir tasarımdı.

İlk defa 1955 yılında Paris Motor 
Show’la görücüye çıkan DS, 
futuristik tasarımı zirveye taşıyordu. 
Flaminio Bertone tarafından 
tasarlanan aerodinamik yapısı, 
uçan daire lakabını hak ediyordu.

1993’ten 1997’ye kadar Dünya Rally-Raid Üreticiler Kupası, 
arka arkaya dört kez Dünya Rally-Raid Pilotlar Kupası sahibi, 
8 kez WRC’de ve 2 kez WTCC’de Dünya Üreticiler şampiyonu 
olan CITROËN, yıldan yıla olağanüstü rekabet gücünü 
gözler önüne serdi.

20171955

İnovatif, hafif, güçlü ve ekonomik; 
2CV Mini-van her zaman çok sevilen bir 

klasik oldu. 1951-1978 arası 
1.2 milyonun üzerinde yapıldı ve bugün 

hala koleksiyon değeri çok yüksek.

İlk Dispatch’ten 20 yıl sonra, 
Citroën günümüz profesyonelleri için 
yepyeni bir model yarattı. 
Pratik inovasyon ruhuna sadık olarak, 
Modwork® sistemi, hands-free kayar 
yan kapılar ve bir XS Compact versiyonu 
gibi avantajlar getiriyordu. Bir dizi 
kullanışlı teknoloji 7 ”dokunmatik 
ekranı ve çok sayıda sürücü destek 
sistemi içeriyor.

1919’dan günümüze Citroën’in 
sıra dışı tarihini yaratan modellerini 
keşfedin
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HERKESE GÖRE BİR CITROËN
Citroën size hem şehir hayatının karmaşasında hem de şehir dışı yollarda mükemmel 
konforu sunmak için tasarlandı. Citroën’in dikkat çekici tasarımını ve mühendisliğini 
deneyimleyin.

ÜRÜN GAMI

YENİ CITROËN BERLINGO VAN

YENİ CITROËN BERLINGO VAN
İŞİNİZİ SİZ KURDUNUZ,

İŞİNİZE EN UYGUN ARACI BİZ TASARLADIK
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ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİYLE
YENİ CITROËN BERLINGO VAN

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

GÜÇLÜ
TASARIM
Güçlü ve ödüllü tasarımıyla
dikkat çekici bir duruş.
SAYFA 10 - 11

4,4 M ’E KADAR
YÜKLEME HACMİ
4,40 M3‘ LİK
GENİŞ HACİM.
SAYFA 16 - 19

EXTENSO® KABİN
Uyarlanabilir mobil ofis.
SAYFA 20 - 25

İŞİNİZİN YENİ ORTAĞI
Tercih edilen, çok yönlü ve 
özelleştirilebilir.
SAYFA 12 - 13

RAHAT VE
KONFORLU

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN
TEKNOLOJİLER

4 FARKLI SÜRÜŞ
DESTEK SİSTEMİ

Elektronik Park Freni de dahil.

SAYFA 32  -  35

SAYFA 36 - 37

SAYFA 26 - 31

SAYFA 38 - 45

VERİMLİ
MOTORLAR

Yeni Citroën Berlingo Van ile ilgili bilgilendirme 
filmlerini izlemek için bu kodu akıllı telefonu-

nuzla taramanız yeterlidir.
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İÇİNDEKİLER

P. 10 – TASARIM

P. 24 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®

P. 32 – TEKNOLOJİ

P. 42 – DONANIM

İÇİNDEKİLER

Yeni Citroën Berlingo Van ile 
ilgili filmleri izlemek için QR kodu 
taramanız yeterlidir.
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TASARIM

TASARIM
ÖZGÜN KARAKTER

Dinamik ön tasarımı kadar büyük ve önde konumlandırılan 
eğimli ön camıyla da yeni Citroën Berlingo Van dikkat çekici bir 
görünüme sahip. Efsanevi ticari araç ürün gamının tasarım 
detayları ile bulunduğu ortamda dikkatleri üzerine çekiyor. 
Profilden bakıldığında akıcı ve güçlü dış görünümü ile göze 
çarpıyor. Geniş sürgülü kapılar ve dikey arka stop lambaları, 
ileri seviyede pratik karakterine vurgu yapıyor. 

1110
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TASARIM 

Şehir içinde uzun süre yolculuk yapanlar ve çok sık seyahat eden 
profesyoneller için tasarlanan Driver versiyonu; rahatlığa ve 
konfora odaklanıyor. Uzun yollarda konforu en üst seviyede 
sunmak için bel desteği ayarlı sürücü koltuğu sunuyor. Ses 

yalıtımına yönelik çözümler, dışarıdan gelen gürültüyü en aza 
indiriyor. Sürüş destek sistemleri de yolculuğunuzu kolaylaştırmak 

için size yardım ediyor.

YENİ İŞ

ORTAĞINIZ
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TASARIM

XL 4.75 m
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TASARIM

Yeni Citroën Berlingo Van en dar park alanlarında bile yükleme ve 
boşaltmayı kolaylaştırıyor. Sürgülü yan kapı 675 mm genişliği ve 
1.072 mm yüksekliği ile hacimli eşyaların kolaylıkla yerleşmesini 
sağlıyor.

ERİŞİMİ KOLAY SÜRGÜLÜ 
YAN KAPI
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TASARIM

Yeni Citroën Berlingo Van, 4,40 m3 bagaj hacmi ve 
1.000 kg taşıma kapasitesi sunuyor. Arka kapılar 
60/40 oranında iki parça olarak 180° açılırken arka 
çamurluk kemerleri arasındaki genişlik iki Euro paleti 
taşıma imkanı sunuyor. 

1.000 KG’A KADAR 
TAŞIMA KAPASİTESİ

4.40m3’e
kadar

1000kg’a
kadar 1.241m 3.44m’ye

kadar

Extenso® kabin sayesinde ön yolcu koltuğunun arkasındaki 
yükleme kapağı açılıyor ve uzun nesnelerin taşınması 
kolaylaşıyor. Yükleme alanında standart olarak 6 adet yük 
sabitleme halkasına sahip olan yeni Citroën Berlingo Van, 
geliştirilmiş LED aydınlatma, 12V soket ve yük emniyet 
halkalarıyla daha fonksiyonel hale getirilmiştir.

GÜNÜN DAHA KOLAY 
GEÇSİN DİYE
TASARLANDI

GELİŞTİRİLMİŞ LED AYDINLATMAYÜK SABİTLEME HALKALARI

BAGAJ PAKETİ
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1

2

3

TASARIM

1 – Tüm ekibe yer var. Extenso® kabin ile ön sırada üç kişilik oturma 
alanı sunuyor.
2 – Katlanan orta koltuk sırtlığı hareketli yazı masasıyla birlikte mobil 
ofise dönüşüyor.
3 − Yan yolcu koltuğunu katlayarak, kırılabilecek yükleri taşımak için 
ideal ilave bir alan bulacaksınız. Bu bölme yükleme hacmini 4,40 m3’e 
çıkartıyor. Extenso® kabin versiyonu orta koltuğunda altında bulunan 
kilitli saklama alanı ile zekice düşünülmüş bir özellik daha kullanıma 
sunuyor. 

3 KOLTUK VE ESNEK BİR YAPI
Modüler Extenso® kabin ile iç mekân, değişen kullanım 
ihtiyaçlarınıza uyum sağlıyor. Ön yolcu koltuğu tamamen 
katlanabiliyor ve böylece 3,44 m’ye kadar uzunluğa sahip olan 
nesneler için uzun bir kargo alanı oluşuyor.

EXTENSO®
KABİN
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DÖRT DÖRTLÜK RAHATLIK
Her yolcu için benzersiz bir rahatlık ve konfor sunmak 
üzere tasarlanan CITROËN ADVANCED COMFORT®, 
beden ve zihin için en iyisini sunuyor. Dokunma hissi 
uyandıran yumuşak yüzeyler ve düşük gürültü seviyesi 
sakin ve dingin bir his yaratırken, şık tasarımlı iç mekân 
ileri düzeyde fonksiyonellik ve kullanım kolaylığı 
sunuyor. Genel ortam yolculukların daha dingin ve 
huzurlu geçmesini sağlarken sezgisel teknoloji 
uygulamaları pratik ve benzersiz özelliklerin parmak 
ucuyla rahatlıkla kontrol edilmesini sağlıyor.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

PRATİK 
KULLANIM

DAHA AZ
STRES

İÇ
HUZUR

KOLAY
YAŞAM
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Ses yalıtımı konusunda bir çok geliştirme yapılmış olan 
Yeni Citroën Berlingo Van, son derece sessiz bir iç mekanla 
huzurlu bir ortam sunuyor.

Yeni Citroën Berlingo Van’ı kullanmaya başladığınızda farklı yol 
yüzeylerindeki rahat ve konforlu sürüşü hemen keşfedeceksiniz.
Yüksek sürüş pozisyonu, yumuşak bir süspansiyon ve iyi yalıtılmış 
bir iç mekân gelişmiş sürüş konforu özelliklerine katkı sağlıyor. 
Özenle tasarlanan ergonomik koltuklar, yükseklik ve bel desteği 
ayarı ile sürüş konforunu ve rahatlığı destekliyor. 

RAHAT VE
KONFORLU

CITROËN ADVANCED COMFORT ®24 25
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MOBİL OFİS
Yeni Citroën Berlingo Van’ın içinde günlük işlerinizi kolaylaştıran 
bir çalışma alanı bulacaksınız. Mobil ofisiniz eşyalarınızı güvenle 
saklamak için bir Top Box ile donatılabiliyor. Akıllı telefonunuz 
için iki adet USB girişi ve ayrıca 12 Volt soketi bulunuyor. 

Extenso® kabin versiyonunda, orta koltuğu katlayarak 
kullanabileceğiniz döner yazı masası sayesinde hareket halinde 
de rahat bir çalışma ortamı elde ediliyor.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®26 27
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Her yönüyle pratik bir otomobil olan yeni Citroën Berlingo Van 
bünyesinde barındırdığı çözümlerle işlerinizi kolaylaştırıyor. 
Önde, hem küçük, hem de büyük olmak üzere günlük işlerinizi 
kolaylaştıran birçok saklama alanı bulunuyor. Sürücü koltuğunun 
altında kullanışlı bir saklama alanı, 15 inçe kadar dizüstü 
bilgisayarı saklamak üzere Top Box, alt kısımda bir saklama 
bölmesi, üst kısımda ayrı bir saklama alanı, büyük kapı cepleri 
ve bardak tutucular sürüş konforunuzu artırmak için tasarlandı. 
Toplamda erişimi kolay 113 litre saklama alanı bulunuyor. 

* Versiyona bağlı olarak.

KAPSAMLI SAKLAMA
ALANI ÇÖZÜMLERİ*

28 29
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TEKNOLOJİ

HAYATI 
KOLAYLAŞTIRAN
TEKNOLOJİLER
4 adet gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemi ve 
bağlanabilirlik çözümleriyle yeni Citroën Berlingo Van 
teknoloji konusunda sınıfına önderlik ediyor. 
Günlük yaşamın yoğunluğu ne getirirse getirsin 
teknolojiler daha basit, daha rahat ve daha güvenli 
bir sürüşü sizlere sunuyor.

3130
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OTOMATİK
ELEKTRONİK PARK FRENİ

4 ADET 
SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMİ

Elektronik Park Freni, motor kapatıldığında otomatik olarak çalışır ve hareket ettiğinizde 
devreden çıkar. Dilerseniz manuel olarak da kullanılabilir.

YOKUŞ
KALKIŞ DESTEĞİ

TEKNOLOJİ

Dik yokuşlarda fren pedalını bırakırken aracın geri kaymasını engellemek için 
tasarlanan Yokuş Kalkış Desteği, %3’ün üzerindeki eğimlerde çalışıyor. 
Sistem aracınızı yaklaşık 2 saniye tutuyor. Böylece fren pedalından ayağınızı kaldırıp 
gaz pedalına rahatlıkla geçebiliyorsunuz.

ÖN VE ARKA
SENSÖRLERİ

Sesli uyarılarla araç yakınındaki engellerle ilgili bilgi veriyor. 

VİRAJ
AYDINLATMASI

Virajlar içine ilave ışık huzmesi yönlendiren Viraj Aydınlatması dönüş ve 
kavşaklarda görünürlüğü ve sürüş güvenliğini arttırıyor.

32 33
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TEKNOLOJİ

Yeni Citroën Berlingo Van, Blue HDi dizel motor seçeneğiyle 
sunuluyor. Her zamankinden daha verimli ve daha ekonomik 
motorlar şehir içi kullanımları kadar uzun yolculuklardaki 
talepleri de karşılayan esnek bir yapı sunuyor. Nereye gidiyor 
olursanız olun gerçek sürüş keyfi yaşatan bir teknoloji.

DİNAMİK,
GELİŞMİŞ
MOTORLAR

34 35
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TEKNOLOJİ36 37
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GÖVDE RENKLERİ

DONANIM

BEYAZ (O) ÇELİK GRİ (M)

ARDENT KIRMIZI (O) PLATİN GRİ (M)

ONİKS SIYAH (O) DERİN MAVİ (M)

(O) : Opak – (M) : Metalik.
Bu broşürde açıklanan tüm ekipmanlar yeni Citroën Berlingo Van’ın teknolojilerini gözler önüne seriyor. Bu broşür uluslararası bir versiyona dayanıyor. Bu nedenle bazı görseller Türkiye’de satılan modelleri temsil 
etmeyebilir. Standart veya isteğe bağlı donanımları ayrıntılı olarak öğrenmek için lütfen Ürün Özellikleri broşürüne bakın veya www.citroen.com.tr adresini ziyaret edin.

GRİ DÖŞEME

İÇ MEKAN

JANTLAR

15" BİJON KAPAKLI
ÇELİK JANT

38 39
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DONANIM

BOYUTLAR

Milimetre cinsinden boyutlar
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• ÜRETİCİ GARANTİSİ: 2 YIL / SINIRSIZ KİLOMETRE
Citroën’iniz üretici kaynaklı gerçekleşecek tamir ve parça değişimleri için kilometre sınırlaması olmaksızın 2 yıl boyunca garanti altında
(garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne danışabilirsiniz).

• BOYA GARANTİSİ
Binek araçlar için 3 yıl
Ticari araçlar için 2 yıl

• DELİNMEYE KARŞI GARANTİ
Binek araçlar için 12 yıl
Ticari araçlar için 5 yıl

• CITROËN ARTI GARANTİ
Üretici garantisi dışında Citroën Artı Garanti ile aracınız sizin belirleyeceğiniz yaş ve km’ye kadar güvence altında 
(Citroën Artı Garanti koşul ve ücretleri için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’nden ayrıntılı bilgi temin edebilirsiniz). 

• CITROËN ASSISTANCE: YEDEK ARAÇ
Citroën 24 saat içerisinde onarımını tamamlayamadığı garanti kapsamındaki araç sahiplerine Citroën Assistance Yedek Araç desteği vermektedir.
(Citroën Assistance Yedek Araç uygulaması koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne danışabilirsiniz).

• CITROËN ASSISTANCE: 7 GÜN / 24 SAAT
Citroën’iniz 7 gün / 24 saat Türkiye’nin her yerinde yol yardım hizmetiyle güvencede
(Citroën Assistance hizmeti ile ilgili ayrıntılı bilgi için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’ne danışabilirsiniz).

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.

CITROËN
SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ
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www.citroen.com.tr


