
2022 októberi  gyártástól érvényes típuskódok

LIVE PACK 100kW elektromos 100 Kw/136 le 1CK9AFPESFB0A052 16 100 000

FEEL 100kW elektromos 100 Kw/136 le 1CK9AFSESFB0A052 16 820 000
LIVE PACK megjelenés1

SHINE 100kW elektromos 100 Kw/136 le 1CK9AFVESFB0A052 17 380 000

LIVE PACK 100kW elektromos 100 Kw/136 le 1CK9CLPESFB0A052 16 555 000

FEEL 100kW elektromos 100 Kw/136 le 1CK9CLSESFB0A052 17 275 000

SHINE 100kW elektromos 100 Kw/136 le 1CK9CLVESFB0A052 17 835 000

Karosszéria Felszereltség Motor Teljesítmény Típuskód Magánügyfél 
ár FEEL, SHINE  megjelenés1

LIVE PACK 100kW elektromos 100 Kw/136 le 1CK9AFPESFB0A052 15 295 000

FEEL 100kW elektromos 100 Kw/136 le 1CK9AFSESFB0A052 15 979 000

SHINE 100kW elektromos 100 Kw/136 le 1CK9AFVESFB0A052 16 511 000

LIVE PACK 100kW elektromos 100 Kw/136 le 1CK9CLPESFB0A052 15 727 250

FEEL 100kW elektromos 100 Kw/136 le 1CK9CLSESFB0A052 16 411 250

SHINE 100kW elektromos 100 Kw/136 le 1CK9CLVESFB0A052 16 943 250
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A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a regisztrációs adót és 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. Vállalati ügyfelek számára nyújtott flottakedvezmények – a jogosultsági feltételek teljesítése esetén – az árlistában feltüntetett listaárból kerülnek levonásra. A megjelenített 
magánügyfél ár fogyasztók esetén érvényes; a kedvezményes finanszírozástól eltekintve további akciókkal és kedvezményekkel nem vonható össze. 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.

*Minden 2021.06.14. után forgalomba helyezett, magánügyfél számára új autóként értékesített Citroën ë-Berlingo személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás mellé + 2 év kiterjesztett EssentialDrive szerződéses jótállás jár. Az 
EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 
km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az ajánlat visszavonásig érvényes. Az elektromos Citroën Berlingo járművek meghajtó akkumulátorára vonatkozó szerződéses jótállás 8év/160 000km (amelyik előbb teljesül).
**A gyári szerződéses jótállás és az EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt 
feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

1 A képek illusztrációk, a külső díszítőelemek, dísztárcsák,  keréktrácsák eltérhetnek a képen látottaktól.

Érvényes: 2022. november 2-től a következő árlista közléséig. 
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Karosszéria ListaárTípuskódTeljesítményMotorFelszereltség

CITROËN ë-BERLINGO ÁRLISTA

8ÉV GARANCIA
a nagyfeszültségű akkumulátorra, 

max. 160 000 KM-ig 70% töltőkapacitás erejéig



CITROËN ë-BERLINGO FELSZERELTSÉG 
FEEL SHINE

J686
Comfort Csomag
Komfort vezetőülés, Kilátás csomag: automata ablaktörlő és világítás kapcsolás, Magic Wash ablaktörlők + Ködlámpa, 
Tolatóradar

305 000 S S

J688 Techno Csomag
230V csatlakozó, Automata klíma, Multifunkciós bőrkormány, Kulcs nélküli nyitás és indítás

- 345 000

J2C7 Téli csomag
Fűthető első ülések, Fűthető szélvédő

- 160 000 160 000

J6AH
Connect Csomag
Elektrokróm belső tükör, 8"-os érintőképernyős rádió, navigáció, Bluetooth kihangosító, USB csatlakozó, DAB, Mirror 
Screen funkcióval

- 360 000 360 000

J6AJ

Connect 2 csomag
Digitális műszeregység, Elektrokróm belső tükör, 8"-os érintőképernyős rádió, navigáció, Bluetooth kihangosító, USB 
csatlakozó, DAB, Mirror Screen funkcióval, Citroën Connect SOS+Assistance gomb

- 610 000 -

J6AK
Connect 3 csomag
Digitális műszeregység, Elektrokróm belső tükör, 8"-os érintőképernyős rádió, navigáció, Bluetooth kihangosító, USB 
csatlakozó, DAB, Mirror Screen funkcióval

- 545 000 -

J6AE Style csomag
16"-os (215/65 R16) alumínium keréktárcsák, hosszanti tetősínek, sötétített hátsó oldalüvegek

- 495 000

J6AL Vakáció csomag
Modutop panorámatető, Gyermek csomag

- - 455 000

J6AM Techno Plus csomag
230V csatlakozó, Grip Control, kulcs nélküli nyitás és indítás

- - 345 000

Blokkolásgátló (ABS), elektronikus fékerő-elosztó (REF), vészfék-rásegítés (AFU) S S S

ESP, kipörgésgátló, , Hill assist rendszer S S S
Alacsony keréknyomásra figyelmeztető rendszer (indirekt típusú) S S S

Vezető, utasoldali és oldallégzsák az első sorban S S S
Függönylégzsákok első és második sorban S S S
Isofix rögzítések a 2. ülséssorban (3db) S S S
5 db 3 pontos biztonsági öv (a 2.sor középső ülésének biztonsági öve nem rendelkezik övfeszítővel) S S S

Egysoros fényszóró kialakítás (Halogén fényszóró) S - -
Kétszintes fényszórókialakítás (Halogén fényszóró) - S S
LED-es nappali menetfény - S S
Ködfényszórók S:J686 S S

Elektromos kézifék S S S
Tempomat és sebességhatároló S S S
Alap éberségfigyelő rendszer (vezetési idő alapján) S S S
Safety csomag: automata vészfékező rendszer, sávtartó asszisztens és táblafelismerő rendszer (csak sebességre 
figyelmeztető táblák)

S S S

ZV79
Safety Plus csomag: Kibővített táblafelismerő rendszer (közlekedési táblák is), automata távolsági fényszóró kapcsolás, 
kamera alapú éberség figyelő rendszer

- S S

UF02 Grip Control intelligens kipörgésgátló, lejtmenet vezérlő - - S:J6AM

IT01 Vezető ülés: hosszirányban állítható, támla dőlés szöge állítható, fejtámla magassága állítható S - -

IT02
Komfort vezető ülés: hosszirányban állítható, magasságban állítható, támla dőlés szöge állítható, fejtámla magassága 
állítható, állítható deréktámasz, könyöktámasz 

S: J686 S S

IW01 Utasülés:  támla dőlés szöge állítható, fejtámla magassága állítható S - -

IW02
Dönthető támlájú utasülés: támla dőlés szöge korlátozottan állítható, fejtámla magassága állítható, merev háttámla 
borítás felhajtható asztalkával, könyöktámasz 

- S S

NA01 Vezető és utasoldali ülésfűtés - S:J2C7 S:J2C7
AL04 2/3-1/3 arányban dönthető üléspad a 2.sorban S - -
AL05 Különálló ülések a 2. sorban - S S

AN01 2 db dönthető és kivehető ülés a 3. sorban (M hosszúság esetén kizárólag SHINE felszereltséghez rendelhető) 325 000 325 000 325 000

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

XN01 Gyermek csomag: napfény rolók a 2. sorban, gyermek felügyelő tükör - - S: J6AL

UB01 Hátsó parkolóradar S:J686 S S
QK02 Tolatókamera (Visiopark 180) - 380 000 -
AO01 Első parkolóradar, holttérfigyelő rendszer - - 280 000

N402
Első parkolóradar, holttérfigyelő rendszer, tolatókamera (Visiopark 180) és parkoló segéd - Fekete PERLA NERA 
visszapillantó tükör fényezés

- - 560 000

Elektromos ablakemelők elöl, elektromosan állítható és fűthető tükrök, manuális gyerekzár S S -

Elektromos ablakemelők elöl és hátul, elektromosan állítható behajtódó és fűthető tükrök + elektromos gyerekzár - - S

Sötétített hátsó oldalüvegek és külön nyitható, sötétített hátsó szélvédő - - S
YD01 Kulcs nélküli nyitás és indítás - S:J688 S:J6AM

Magic Wash ablaktörlők, beépített fúvókával S S S
NB08 Kilátás csomag: automata ablaktörlő és világítás kapcsolás S:J686 S S
LW02 Fűthető első szélvédő - S:J2C7 S:J2C7

Manuális klímaberendezés S S -
RE07 Kétzónás automata klímaberendezés  - S:J688 S

Szervókormány, 4 irányban állítható kormánykerék S S S

Multifunkciós kormány S:J686 S -

VH04 Multifunkciós bőrbevonatú kormány - S:J688 S

YR07
Citroën Connect Box: SOS + Assistance gomb (Az applikáción keresztül vezérelhető funkciók - így az e-Távvezérlés 
funkció -  eléréséhez szükséges opció)*

100 000
100000
S: J6AJ

S

WLIM Rádió Bluetooth kihangosítóval és USB csatlakozóval + DAB** S S -

WLO2 8"-os érintőképernyő, rádió, Bluetooth kihangosítóval, USB csatlakozó, Mirror Screen képes*** + DAB** 255 000 255 000 S

WL2K
Citroen Connect Navigáció*: 3D Navigáció, 8"-os érintőképernyő, rádió, Bluetooth kihangosítóval, USB csatlakozó, 
Mirror Screen képes***+ DAB** (Energia menü eléréséhez szükséges opció)

445 000 S: J6AH/J/K S: J6AH

ES11 230 V-os csatlakozó - S:J688 S: J6AO
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2022. októberi gyártástól érvényes felszereltség LIVE PACK

Opciós csomagok
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Ülések, modularitás, rakodóhelyek

Parkolássegítő rendszerek

Nyitás-zárás, kilátás

Hőkomfort

Vezetőhely és kormánykerék
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Aktív biztonsági berendezések

Passzív biztonsági berendezések

Világítás

Vezetéstámogató berendezések
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Érvényes: 2022. november 2-től a következő árlista közléséig. 

* Citroën ë-Berlingo Electric modellnél az applikáción keresztül vezérelhető funkciók (pl. e-Távvezérlés) csak abban az esetben érhetőek el, ha a jármű rendelkezik a feláras opcióként rendelhető SOS+Assistance rendszerrel (más néven Citroën Connect Box-szal), míg az Energia 
menü aktiválásához a feláras opcióként rendelhető Citroën Connect Navigáció szükséges. További tájékoztatásért kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez!
** DAB: Digital Audio Broadcasting (digitális audio tuner)   
*** A Mirror Screen funkció működéséhez kompatibilis okostelefon szükséges, amelyen telepítve van a megfelelő Apple CarPlayTM és AndroidAutoTM alkalmazás. Az Apple CarPlayTM, illetve az Android Auto TM  által hitelesített alkalmazások működnek majd a jármű leállított 
állapotában és menet közben, esettől függően. Menet közben az érintett alkalmazások egyes funkcióit letiltja a rendszer. Az Ön okostelefonján elérhető egyes tartalmakhoz elő kell fizetni az Apple CarPlayTM  vagy az Android Auto TM  által hitelesített, azonos alkalmazást . A Mirror 
Screen funkció eszközökkel, vagy az Apple CarPlayTM-mel (iOS-es telefonok) illetve az Android Auto-val (androidos telefonok) működik, amennyiben ön rendelkezik a szolgáltatóhoz való internethozzáférést is tartalmazó telefonelőfizetéssel. Az Apple CarPlay TM az Apple Inc. 
védjegye, amely az USA-ban és más országokban van bejegyezve.  Az Android Auto a Google Inc. védjegye.



FEEL SHINE

16"-os (205/60 R16) acél keréktárcsák, TWIRL dísztárcsával S - -

16"-os (205/60 R16) acél keréktárcsák, "black center" TWIRL dísztárcsával - S -

DZSC 16"-os (205/60 R16) STARLIT alumínium keréktárcsák (Fekete Perla Nera színű) - S:J6AE S

LV00 Pótkerék 65 000 65 000 65 000

Defektjavító készlet S S S

Analóg műszeregység, 3,5"-os színes mátrix kijelzővel (Shine esetén króm díszítéssel) S S S

GMAZ Digitális műszeregység - S:J6AJ/J6AK S

OAFY
Szürke Mica szövet kárpit, fekete mistral lműszerfal, krómhatású belső ajtókilincsek a vezető és utasoldalon, műanyag 
ajtó könyöklő

S - -

OFFT METROPOLITAN belső hangulat: Szürke-fekete szövet kárpit, fekete díszítőelemekkel - S S

Napellenzők (Feel, Shine felszereltségeknél megvilágított tükörrel a vezető oldalon) S S S
Merev  kalaptartó M-es hosszúsághoz - - S
Kihúzható kalaptartó XL hosszúsághoz S S S

Egyszárnyú, felfelé nyíló hátsó ajtó, fűtött ablaküveggel és ablaktörlővel S S S

PB04 Két szárnyú, üvegezett hátsó ajtó fűtött ablaküveggel és baloldali ablaktörlővel
AF: 80000

CL: -
- -

Fényes fekete, hosszanti tetősínek - S S

Jobboldali tolóajtó fix ablakkal + fix ablak  a bal oldalon (Live Pack, AF karosszéria esetén széria) S: AF - -

PC19 Jobb és baloldali tolóajtó billenthető ablakokkal S: CL 
(AF:130 000)

S -

LE05 Jobb és baloldali tolóajtó elektromos ablakokkal - - S

Fekete műanyag kerékjárati ívek és oldalvédő elemek S S S

Fényezetlen lökhárítók, ajtó kilincsek és visszapillantó tükrök, tolóajtó sín borítás nélkül S - -

Részben fényezett első lökhárító, fényezett ajtó kilincsek és visszapillantó tükrök és krómozott hűtőrács keret és szürke 
alsó lökhárító díszbetét

- S S

PR01
Megjelenés csomag: ködfényszórók, színrefújt  tükörházak, tolóajtó sín borítás és kilincsek, karosszériával megegyező 
színű díszcsík a ködfényszórók felett, fekete hűtőrácskeret

S:J686 S S

P0PR Fehér Icy alapfényezés S S S
0MM0 Metálfényezés 160 000 160 000 160 000

Szürke Artense fényezés (M0F4) o o o

Éjkék fényezés (M0JG) - o o

Szürke Platínium fényezés (M0VL) o o o

Fekete Perla Nera (M09V) o o o

AQ11 Vonóhorog-előkészítés - AN01 opcióval nem rendelhető 130 000 130 000 130 000

LZ02 7 kWh fedélzeti töltő, egyfázisú S S S

LZ04 11kW fedélzeti töltő, háromfázisú 210 000 210 000 210 000

7S02 16A töltőkábel 70 000 70 000 70 000

A képek illusztrációk!

                 LIVE PACK belső hangulat  

Érvényes: 2022. november 2-től a következő árlista közléséig. 

Keréktárcsák

Belső stílus

Külső stílus
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*A METROPOLITAN belső hangulat 2022. júniusi gyártástól nem tartalmazza a zöld dekorelemeket.

FEEL, SHINE BELSŐ HANGULAT

CITROËN ë-BERLINGO FELSZERELTSÉG

A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a regisztrációs adót és 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. Vállalati ügyfelek számára nyújtott flottakedvezmények – a jogosultsági feltételek teljesítése esetén – az árlistában feltüntetett listaárból kerülnek levonásra. A megjelenített magánügyfél ár fogyasztók esetén 
érvényes; a kedvezményes finanszírozástól eltekintve további akciókkal és kedvezményekkel nem vonható össze. 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.


