
1008-2021_E-BERLINGO_VAN_2109_FR_60P_WEB page 1

NOVÝ 
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A CITROËN BERLINGO VAN
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2020
CITROËN uvádí na trh vůz CITROËN 
ë-JUMPY – 100% ËLECTRIC 
s charakteristikami naprosto ojedinělými 
ve svém segmentu: dojezd až 330 km 
(WLTP, 75 kWh baterie) a velmi rychlé 
dobíjení do 80% kapacity 50 kWh baterie 
za pouhých 30 minut. Tyto přednosti 
z něj dělají neocenitelného partnera pro 
podnikání.

1951

Multižánrový umělec Le Tone 
se proslavil v devadesátých 
letech hudebním hitem ve 
stylu French Touch „Joli 
Dragon“. Skládání muziky se 
věnoval 15 let, ale postupně 
ho stále více přitahovaly 
ilustrace. Některé z jeho prací 

byly k vidění mimo jiné i v galerii Centre 
Pompidou. Le Tone obdivuje umělce, kteří 
pracují s barvou, ale sám upřednostňuje 
černobílé kresby, které používá k vyprávění 
jednoduchých příběhů zachycených ve svých 
zápisnících.

Seznamte se s výjimečnými
modely, které utvářejí historii
značky CITROËN – od roku
1919 až po současnost.

CITROËN mění zažité představy 
o automobilu a přichází 
s revolučním modelem Traction 
Avant. Již samotný název odhaluje 
inovaci, kterou tento model 
přináší: pohon předních kol. 

CITROËN uvádí na trh model 
Tub, který v rámci své moderní 
koncepce nabízí mimo jiné 
i boční posuvné dveře. Od roku 
1948 se jeho nástupcem stává 
model H.

Doba si žádá lehké a snadno 
ovladatelné vozy jako jsou 
Ami 6 a Dyane, ale objevuje se 
také originální Méhari, vůz do 
náročného terénu vhodný pro 
jakékoliv využití.

Citroën DS, jehož aerodynamické linie 
dodnes přitahují pozornost, je poprvé 
představen na autosalonu v Paříži v roce 
1955. Futuristický vzhled z dílny 
designéra Flaminia Bertoniho mu 
vysloužil přezdívku létající talíř.

1934 1939 1948 1955 1968

První dodávka s pohonem 
předních kol 2CV Fourgonnette 

se rychle se stává kultovním 
vozem, kterým se dnes pyšní 

sběratelé z celého světa. 
Pohodlná, lehká, robustní 

a ekonomická, v letech 1951 až 
1978 bylo vyrobeno více než 

1,2 milionu těchto vozů.

Díky svému modernímu a elegantnímu designu 
zůstane GS dlouho jedním z nejaerodynamičtějších 
a nejpohodlnějších vozů na trhu. Sedanu vybaveného 
vzduchem chlazeným čtyřválcovým motorem 
a hydropneumatickým odpružením se prodá téměř 
2,5 milionu kusů. 

1970
Na trh přichází legendární 
a nezapomenutelný 2 CV – 
ekonomický a spolehlivý vůz, 
který v naprostém pohodlí 
přepraví 4 osoby a náklad 
o váze až 50 kg.

2 3

www.citroenorigins.fr
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NOVÝ 
ELEKTRICKÝ CITROËN 
BERLINGO VAN 
A CITROËN BERLINGO VANCITROËN BERLINGO VAN

UŽITKOVÉ VOZY 
CITROËN

Ve městě i na dálnici oceníte pohodlí a pohodu na cestách! To vše jsou hodnoty, které 
jsou značce CITROËN odjakživa vlastní. Dnes vám společnost CITROËN nabízí 
diverzifikovanou nabídku užitkových vozů, volit můžete mezi elektrickým pohonem 
či spalovacími motory.

CITROËN JUMPER

CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPY COMBI

CITROËN Ë- JUMPER
ELEKTRICKÝ

100% ELEKTRICKÝ NEBO PLUG- IN HYBRID

MODELOVÁ ŘADA

CITROËN Ë-BERLINGO VAN
ELEKTRICKÝ

CITROËN Ë- JUMPY
ELEKTRICKÝ

CITROËN Ë- JUMPY COMBI
ELEKTRICKÝ

4 5
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ZÁKLADNÍ PŘEDNOSTI

3 DRUHY  
POHONU
Volit můžete mezi elektrickým pohohem nebo 
klasickými spalovacími motory.
STRANA 10–11

2 DÉLKY
K běžné verzi M o délce 4,40 m je k dispozici 
i prodloužená XL s rozvorem 4,75 m. 
STRANA 20–21

OBJEM NÁKLADOVÉHO 
PROSTORU AŽ 4,40 M3
Od 3,30 m3 u verze M po 4,40 m3 pro verzi XL.
STRANA 22–23

KABINA EXTENSO ®
Variabilní mobilní kancelář se plně přizpůsobí  
vašim potřebám.
STRANA 24–25

POLOKOMBI
Převeze pohodlně až 5 osob.
STRANA 26–27

TECHNOLOGIE 
SURROUND REAR VISION
Pro lepší viditelnost při manévrování ve 
ztížených podmínkách.
STRANA 36–37

19 ASISTENČNÍCH 
SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ*
Mezi nimi např. Grip Control s funkcí Hill Assist Descent  
či elektrická parkovací brzda. 
STRANA 42–45

STRANA 38–39

4 TECHNOLOGIE  
VYUŽÍVAJÍCÍ MOBILNÍ 
PŘIPOJENÍ
Neustále ve spojení se svými klienty i spolupracovníky. 

STRANA 16–17

MODERNÍ A ROBUSTNÍ 
DESIGN 
Předsunuté čelní sklo a krátká vysoká kapota.

Naskenujte si tento kód svým  
chytrým telefonem a podívejte se  

na instruktážní videa pro nový 
CITROËN Berlingo Van. 9 HLAVNÍCH 

PŘEDNOSTÍ

*V důsledku celosvětového nedostatku elektronických součástek mohou být některé systémy dočasně nedostupné. 

6 7
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Naskenujte si tento kód  
svým chytrým telefonem  
a podívejte se na videa  
k modelu Citroën Berlingo Van. 

OBSAH 

OBSAH 

STR. 10   MOTORY
STR. 16   STYL
STR. 28   POHODLÍ
STR. 34   TECHNOLOGIE
STR. 56   ZÁKLADNÍ VÝBAVA

CITROËN BERLINGO JE DOSTUPNÝ I  JAKO 100% ELEKTRICKÝ
8 9
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BATTERIE 50 KWH
DOJEZD AŽ 275 KM*

RYCHLÉ DOBÍJENÍ NA 80 % ZA 30 MIN

ELEKTROMOTOR
100 KW (136 K)

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST
130 KM/H

AUTOMATICKÁ 
8STUPŇOVÁ 

PŘEVODOVKA EAT8

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA
OD 6,2 L/100 KM

EMISE OD  
137 CO2/CM

SPALOVACÍ MOTORY 
 O VÝKONU AŽ 130 K

MOTORY

Nový plně elektrický CITROËN ë-Berlingo Van nabízí nezměněnou variabilitu, 
stejně velkou kabinu i objem nákladového prostoru jako klasická verze 
Berlingo Van. Kromě cestovního komfortu spojeného s elektrickým pohonem 
ovšem umožní nový CITROËN ë-Berlingo také neomezený pohyb v čím dál 
častějších nízkoemisních zónách. A díky dostatečně vysokému dojezdu, který 
dosahuje až 275 km*, nebude žádný problém dojíždět ani do příměstských 
oblastí či na venkov.

ELEKTROMOBIL 

* Standardní kombinovaný cyklus WLTP.

NEBO VŮZ SE SPALOVACÍM MOTOREM

TEMPEROVÁNÍ  
VOZU

10 11
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ZÁRUKA NA 70 % NABÍJECÍ KAPACITY 
BATERIE JE 8 LET/160 000 KM.

S novým plně elektrickým vozem CITROËN ë-Berlingo Van se 
každá cesta stane příjemným zážitkem. 
Řidič ocení rychlou akceleraci s okamžitě dostupným točivým 
momentem a plynulou jízdu bez trhání.
Kromě toho nevytváří hnací ústrojí žádný hluk ani vibrace. 
Elektromotor nového vozu ë-Berlingo Van o výkonu 100 kW 
s maximální rychlostí 130 km/h je ekvivalentem spalovacího 
motoru o výkonu 136 k.

K dispozici jsou tři režimy jízdy: 
Normal pro vyvážený poměr mezi zrychlením a dojezdem, 
Eco pro optimalizaci spotřeby energie, Power pro co nejmenší 
rozdíl ve výkonu u prázdného a plně naloženého vozu.

Na středové konzole se nachází ovladač převodovky ë-Toggle 
s funkcemi parkování, zpětný chod, jízda vpřed a neutrál 
i tlačítko BRAKE. Rekuperace, která se jím ovládá, umožňuje 
výrazné zpomalování vozu bez nutnosti brzdění a tím dochází 
k dobíjení baterie vozu.

MOTORY12 13
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BENZINOVÝ  
ČI DIESELOVÝ 
MOTOR

MOTORY

CITROËN Berlingo Van je v nabídce s klasickými 
výkonnými spalovacími motory PureTech a BlueHDi 
přizpůsobenými k provozu ve městě i mimo něj. 
S těmito motory, které jsou šetrné k životnímu 
prostředí, budete mít spotřebu pod kontrolou. 
V závislosti na zvolené motorizaci vám cestování 
zpříjemní nejnovější generace 8stupňové 
automatické převodovky EAT8 s možností 
manuálního řazení pomocí páček po volantem, ať 
už překonáváte pravidelně dlouhé trasy nebo jen 
popojíždíte po městě.

14 15
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STYL

CITROËN Berlingo Van na první pohled upoutá svým 
bezpečným a robustním vzhledem. Předsunuté čelní sklo 
a krátká vysoká kapota nesou typické znaky moderních vozů 
Citroën a odkazují na příbuznost s modelem Jumpy. Boční 
pohled odhaluje u obou nabízených verzí plynulé linie 
zvýrazněné prolisy blatníků a dveří. Široké posuvné dveře 
jsou velmi praktické. Záď s vertikálními světly a klasickým 
světelným podpisem modelu Berlingo si zachovala svůj 
funkční vzhled typický pro užitkové vozy.

 DOSTUPNÝ I JAKO 100% ELEKTRICKÝ 

STYL
16 17
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STYL18 19
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M 4,40 m

XL 4,75 m

STYL

CITROËN Berlingo Van je k dispozici ve dvou délkách karoserie: 
standardní verze M o délce 4,40 m a prodloužená verze XL o délce 
4,75 m. Je pouze na vás, kterou zvolíte s ohledem na vaše potřeby 
a požadavky vaší profese.

2 DÉLKY

M XL
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CITROËN Berlingo Van nabízí konfiguraci s 1 nebo 2 bočními posuvnými 
dveřmi, které výrazně usnadňují nakládání i vykládání bez ohledu na to, 
kde je vůz zaparkovaný. Plechové či prosklené boční posuvné dveře 
s optimalizovanou šířkou otvoru 675 mm a výškou 1 072 mm zvláště 
oceníte při převážení těžkého a objemného nákladu.

 DOSTUPNÝ I JAKO 100% ELEKTRICKÝ 

20 21
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STYL

UŽITEČNÁ HMOTNOST AŽ 1 000 KG 

CITROËN Berlingo Van nabízí objem nákladového prostoru 
v rozmezí od 3,30 m3 pro verzi M do 3,90 m3 pro XL (3,80 m3 
a 4,40 m3 s kabinou Extenso®). V závislosti na zvolené verzi 
jeho užitečné zatížení kolísá mezi 650 kg a 1 t. Díky 
výklopným zadním dvoukřídlým dveřím 40/60 s otevíráním 
v úhlu 180° a dostatečné šířce mezi podběhy zadních kol 
snadno převezete až 2 europalety. Váš nový vůz může být 
exkluzivně vybaven indikátorem přetížení, který informuje 
o překročení užitečného zatížení.

VÝJIMEČNÝ OBJEM 

NÁKLADOVÉHO 
PROSTORU

ZJEDNODUŠENÍ KAŽDODENNÍCH ÚKONŮ

Pro přepravu dlouhých předmětů se nabízí dvě řešení: otvor 
v přepážce oddělující kabinu Extenso® od nákladového 
prostoru nebo výklopné střešní víko přístupné pomocí 
žebříku. CITROËN Berlingo Van může být v případě potřeby 
vybaven paketem „nákladový prostor“ zahrnujícím přídavné 
LED osvětlení, zásuvku 12 V a 4 dodatečná kotevní oka 
přimontovaná na stěny nákladového prostoru, která doplňují 
6 sériově dodávaných ok zabudovaných v podlaze. Váš 
náklad bude bezpečně držet na svém místě za všech 
okolností.

DODATEČNÉ OSVĚTLENÍ

KOTEVNÍ OKA

PAKET NÁKLADOVÝ PROSTOR

INDIKÁTOR  
PŘETÍŽENÍ 

BERLINGO VAN Ë-BERLINGO VAN

AŽ

4,40 m3
AŽ

1000 kg
AŽ

800 kg 1,24 m

AŽ

3,44 m
AŽ

1,5t
AŽ

750 kg
2  

EUROPALETY

 DOSTUPNÝ I JAKO 100% ELEKTRICKÝ 

22 23
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3

STYL

1 − Třímístná kabina Extenso® je určena pro 
profesionály pracující v týmu, kteří se potřebují 
přepravovat ve větším počtu.

2 − Prostřední sedadlo je širší, sklopením jeho 
opěradla získáte otočný stolek a vytvoříte tak mobilní 
kancelář.

3 − Zvednutím bočního sedadla vznikne dodatečný 
prostor pro přepravu křehkých předmětů a zároveň se 
zvětší užitečný objem z 3,30 m3 na 3,80 m3 
u verze M a z 3,90 m3 na 4,40 m3 u verze XL.

Kabina Extenso® nabízí mimo jiné také velmi praktický 
úložný prostor pod prostředním sedadlem, který lze 
zamknout visacím zámkem.

K
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N
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 ®

3 PŘIZPŮSOBITELNÁ MÍSTA

Variabilní kabina Extenso® se 
jednoduše přizpůsobí vašim 
požadavkům. Boční sklopné sedadlo 
prodlouží nákladovou délku vozu na 
3,3 m u verze M a až 3,9 m u XL.

 DOSTUPNÝ I JAKO 100% ELEKTRICKÝ 

24 25
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 DOSTUPNÝ I JAKO 100% ELEKTRICKÝ 

1

2

3

1 − Prodloužená kabina je dispozici pro verzi XL a nabízí jedinečný 
komfort ve 2. řadě. Ve svém segmentu zde naleznete rekordní 
prostor ve výši kolen srovnatelný s osobními vozy. 

2 − Maximální variabilita umožní po sklopení sedadla spolujezdce 
a 2. řady sedadel zajistit jedinečnou ložnou plochu.

3 − Sklopením 2. řady sedadel, po jejichž zadní části je možné 
posouvat mobilní mřížovou přepážku s otvorem, dojde ke zvětšení 
objemu nákladového prostoru. Sklopením sedadla spolujezdce 
dosáhnete maximální přepravní kapacity.

POLOKOMBI
Prostorná multifunkční kabina je ideálním řešením pro 
přepravu pracovníků.

AŽ 5 CESTUJÍCÍCH

STYL26 27
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ODSTRANIT 
NEPŘÍJEMNÉ VJEMY

ULEVIT
OD PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE

USNADNIT
ŽIVOT NA PALUBĚ

POUŽÍVAT
INTUITIVNĚ

PRO MAXIMÁLNÍ JÍZDNÍ KOMFORT

CITROËN vytváří podmínky pro maximální pohodlí všech cestujících. 
Pod označením CITROËN ADVANCED COMFORT® se skrývají nová 
inovativní řešení a inteligentní technologie, které si kladou za cíl zajistit 
celkovou fyzickou i psychickou pohodu posádky.

Po zvážení veškerých očekávání našich zákazníků jsme se vydali 
směrem, který zohledňuje odvahu a pokrok značky CITROËN 
s ohledem na jízdní komfort. Zaměřuje se na čtyři základní oblasti: 
maximální pohodlí, praktičnost, eleganci a spolehlivost.

POHODLÍ

POHODLÍ

28 29
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CITROËN Berlingo Van nabízí 
výborný akustický komfort díky 
velmi kvalitnímu odhlučnění.

CITROËN Berlingo Van splňuje veškeré 
předpoklady pohodlné a bezpečné jízdy 
za všech okolností. Jeho optimální jízdní 
komfort vychází z vyvýšené pozice řidiče, 
komfortního podvozku a výborného 
odhlučnění. Sedadla, kterým byla 
věnována zvláštní pozornost, splní 
bezezbytku požadavky i těch 
nejnáročnějších klientů. Sedadla řidiče 
a spolujezdce jsou polohovatelná 
s bederním nastavením a individuálními 
loketními opěrkami, na přání mohou být 
vyhřívaná.

POHODLÍ NA CESTÁCH 
PRO VÍCE JISTOTY

POHODLÍ

 DOSTUPNÝ I JAKO 100% ELEKTRICKÝ 
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POHODLÍ

Kabina vozu CITROËN Berlingo Van byla navržena 
jako plnohodnotná mobilní kancelář, ve které můžete 
snadno pracovat přímo v terénu. Notebook dobijete 
pomocí zásuvky 220 V a poté ho bezpečně uložíte do 
schránky Top Box před sedadlem spolujezdce. Velmi 
praktická novinka v podobě bezdrátového nabíjení 
umožní jednoduše dobít mobilní telefon. Dále je zde 
k dispozici 1 USB zásuvka a 2 zásuvky 12 V. Otočný 
stolek, kterým je kabina Extenso® vybavena a který 
vznikne sklopením opěradla prostředního sedadla, 
vám umožní nerušeně pracovat v naprostém pohodlí.

TOP BOX, ZÁSUVKA 220 V,  
BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ TELEFONU

Uzavíratelná schránka spolujezdce

Bezdrátové  dobíjení telefonu 

Zásuvka  220 V

 DOSTUPNÝ I JAKO 100% ELEKTRICKÝ 
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TECHNOLOGIE

CITROËN Berlingo Van vyráží do boje s konkurencí a má 
opravdu co nabídnout! Je vybaven 19 asistenčními systémy 
řízení* a 4 novinkami využívajícími mobilní připojení, aby vám 
nabídl ještě bezpečnější jízdu srovnatelnou s nejnovějšími 
osobními vozy a usnadnil váš každodenní profesní život.

*V důsledku celosvětového nedostatku elektronických součástek mohou být některé 
systémy dočasně nedostupné.

KONCENTRACE 
TECHNOLOGIÍ 
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TECHNOLOGIE

CITROËN Berlingo Van je vybaven naprostou 
novinkou v podobě systému Surround Rear 
Vision, díky které má řidič optimální přehled 
o okolí vozu při parkování i během jízdy. Záběry 
2 kamer umístěných ve vnějším zpětném zrcátku 
spolujezdce a v horní části zadních dvoukřídlých 
dveří jsou promítány na 5" displej nacházející se 
na místě vnitřního zpětného zrcátka. Kamery 
zabírají 3 pohledy:

1 − Prostor za vozem během jízdy, který umožní 
lepší přehled o dění na silnici.

2 − Boční pohled na stranu spolujezdce a hlídání 
mrtvého úhlu na pravé straně.

3 − Zpětná parkovací kamera zobrazuje při 
couvání prostor v těsné blízkosti za vozem 
a usnadňuje manévrování.
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 DOSTUPNÝ I JAKO 100% ELEKTRICKÝ 
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TECHNOLOGIE

Nejnovější navigační systém 3D s hlasovým ovládáním, Citroën 
Connect Nav, rozpoznává přirozenou řeč pro ovládání funkcí 
navigace, telefonu a médií, aniž by byl řidič nucen odvrátit 
pozornost od řízení. Ve spojení s on-line službami, jako je 
TomTom Traffic, poskytuje informace o aktuální dopravní situaci, 
o umístění a cenách čerpacích stanic i parkovišť, přináší informace 
o počasí a umožňuje lokální vyhledávání bodů zájmu.

ON-LINE  
NAVIGAČNÍ SYSTÉM

Aplikace svého chytrého telefonu kompatibilní s Apple 
CarPlayTM, MirrorLink® nebo Android Auto můžete 
díky funkci Mirror Screen zobrazovat a ovládat přímo 
na dotykovém 8" displeji vozu.

CITROËN CONNECT PLAY

 DOSTUPNÝ I JAKO 100% ELEKTRICKÝ 

38 39



1008-2021_E-BERLINGO_VAN_2109_FR_60P_WEB page 40 1008-2021_E-BERLINGO_VAN_2109_FR_60P_WEB page 41

TECHNOLOGIE

PAKET STAVBA 

FUNKCE  
STABILITY PŘÍVĚSU

CITROËN Berlingo Van může být vybaven systémem Grip Control 
s funkcí Hill Assist Descent, který sníží riziko prokluzu nebo smyku na 
strmých svazích. Ve verzi WORKER je tento systém zahrnut ve 
standardní výbavě. Součástí paketu STAVBA je navíc zvýšená světlá 
výška, velká kola 690 mm s pneumatikami Mud & Snow, ochranný 
kryt pod motorem a plnohodnotné náhradní plechové kolo.

Tato funkce doplňující ESP® sleduje oscilační 
pohyby přívěsu a působí na brzdy, aby přívěs 
stabilizovala.

DOKONALÉ  
JÍZDNÍ VLASTNOSTI

 DOSTUPNÝ I JAKO 100% ELEKTRICKÝ 
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TECHNOLOGIE

 DOSTUPNÝ I JAKO 100% ELEKTRICKÝ 

NOUZOVÉ 
AUTOMATICKÉ 
BRZDĚNÍ ACTIVE 
SAFETY BRAKE

SYSTÉM 
ROZPOZNÁVÁNÍ 
DOPRAVNÍHO 
ZNAČENÍ 
S DOPORUČENOU 
RYCHLOSTÍ

VAROVÁNÍ PŘED 
SNÍŽENÍM 
POZORNOSTI ŘIDIČE

VAROVÁNÍ PŘED  
RIZIKEM OSPALOSTI 
(COFFEE BREAK 
ALERT) Systém sleduje chování řidiče 

pomocí multifunkční kamery 
umístěné v horní části čelního 
skla a zjišťuje případné 
odchylky dráhy vozu od 
vodorovného značení na silnici. 
Tato funkce je zvláště vhodná 
na dálnicích při rychlostech 
nad 65 km/hod.

Systém nouzového 
automatického brzdění se 
zvukovou a vizuální výstrahou 
snižuje riziko vzniku kolize. 
Multifunkční kamera umístěná 
v horní části čelního skla 
detekuje překážky. Je-li zjištěno 
riziko kolize, systém řidiče 
upozorní a pokud řidič 
nereaguje, systém automaticky 
vozidlo zastaví.

AKTIVNÍ SYSTÉM 
VAROVÁNÍ PŘED 
NEÚMYSLNÝM 
OPUŠTĚNÍM 
JÍZDNÍHO PRUHU 
Systém rozpoznávající 
pomocí kamery vodorovné 
značení na silnici dokáže 
zjistit neúmyslné opuštění 
jízdního pruhu. Jakmile 
systém zjistí riziko překročení 
dělicí čáry, postupně stáčí 
řízení v opačném směru, aby 
vůz udržel ve správném 
pruhu. Úpravě dráhy se 
zabrání pevným držením 
volantu a zcela se přeruší po 
zapnutí směrových světel.

BAREVNÝ 
HEAD-UP DISPLAY

VÝSTRAHA 
PŘED RIZIKEM 
KOLIZEDíky tomuto zařízení může 

řidič neustále sledovat dění na 
vozovce, zatímco vidí ve svém 
zorném poli na průhledné 
lamele základní informace 
související s jízdou (aktuální 
a doporučená rychlost, údaje 
o regulátoru/omezovači 
rychlosti, pokyny navigace 
a výstrahu před rizikem kolize).

Tento systém přináší řidiči 
v jakémkoliv okamžiku 
informace o rychlostních 
limitech, které je třeba 
dodržovat. Jakmile je dopravní 
značka s omezením rychlosti 
detekována kamerou, řidič 
může přijmout doporučení 
k povolené rychlosti a upravit 
tempomat nebo omezovač.

Systém, který varuje řidiče 
před možností kolize s před 
ním jedoucím vozem, funguje 
od rychlosti 30 km/h díky 
radaru nacházejícímu se 
v přední části vozu.

ADAPTIVNÍ 
TEMPOMAT 
S FUNKCÍ STOP

Systém po 2 hodinách 
nepřetržitého řízení při rychlosti 
převyšující 65 km/h vyzve 
řidiče, že je čas udělat si 
přestávku.

Systém pomocí kamery 
detekuje před ním jedoucí 
vozidlo a automaticky udržuje 
bezpečnou vzdálenost 
používáním brzd a akcelerátoru 
podle parametrů dříve 
nastavených řidičem.
Funkce STOP, která je 
k dispozici výhradně 
s převodovkou EAT8, 
umožňuje vozidlo zastavit. 

SURROUND
REAR VISION
Systém zobrazuje okolí 
v blízkosti vozu na 5” 
barevném displeji umístěném 
na místě vnitřního zpětného 
zrcátka. Snímky ze dvou kamer 
umístěných ve stojce zpětného 
zrcátka spolujezdce a v horní 
části zadních dvoukřídlých 
dveří poskytují boční pohled 
na straně spolujezdce a hlídání 
mrtvého úhlu, zadní 
monitorovací pohled a vizuální 
pomoc při couvání.

19 ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ  
PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ BEZPEČÍ*

*V důsledku celosvětového nedostatku elektronických součástek mohou být některé systémy dočasně nedostupné. 

   LZE DEAKTIVOVAT    LZE DEAKTIVOVAT    LZE DEAKTIVOVAT    LZE DEAKTIVOVAT    LZE DEAKTIVOVAT    LZE DEAKTIVOVAT    LZE DEAKTIVOVAT    LZE DEAKTIVOVAT    LZE DEAKTIVOVAT
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TECHNOLOGIE

ZPĚTNÁ  
PARKOVACÍ 
KAMERA  
Systém umožňující zobrazit na 
dotykovém displeji pomocí 180° 
panoramatické kamery bezprostřední 
okolí vozu. Při přiblížení se k překážce 
kamera automaticky zoomuje.

ASISTENT 
PRO ROZJEZD  
VE SVAHU 
Systém usnadňující rozjezd do svahu, 
který zabrání nežádoucímu posunu vozu 
po uvolnění brzdového pedálu. Funguje 
při sklonu větším než 3 %, kdy udržuje 
vůz na místě po dobu dvou vteřin.

ŘÍZENÍ 
STABILITY PŘÍVĚSU
V případě vozu s tažným zařízením** je 
nový Citroën Berlingo vybaven 
stabilizátorem přívěsu. Tato funkce 
doplňující ESP® sleduje oscilační pohyby 
přívěsu, působí na brzdy, aby přívěs 
stabilizovala, a v případě potřeby snižuje 
výkon motoru, aby vůz zpomalila.

HANDS-FREE 
OVLÁDÁNÍ 
Systém umožňuje zamknout, 
odemknout a nastartovat vůz a ponechat 
si přitom klíč v kapse. Vůz řidiče 
rozpozná, jakmile přiblíží ruku k některé 
klice předních dveří nebo k otevírání 
zavazadlového prostoru.

GRIP CONTROL 
S FUNKCÍ 
HILL ASSIST
Systém Grip Control umožňuje 
jízdu za jakýchkoliv podmínek 
a upravuje pohyblivost předních 
kol podle terénu. Stačí si pomocí 
ovládacího kolečka na středové 
konzole zvolit jeden z 5 režimů 
(Standard, Sníh, Bláto, Písek, 
ESP OFF). Se systémem Grip 
Control je spojena funkce Hill 
Assist Descent, která auto udrží 
v nízké rychlosti i na velmi 
strmých svazích. Tato 
technologie umožňuje zachovat 
dráhu vozu a snižuje riziko 
proklouznutí nebo rychlého 
rozjetí při cestě dolů, a to při 
jízdě vpřed i při couvání.

ELEKTRICKÁ 
PARKOVACÍ  
BRZDA 
Systém umožňuje automatické 
zatažení při vypnutí motoru 
a automatické uvolnění po 
rozjetí vozu (standardní 
aktivace) nebo manuální 
ovládání páčkou.

AUTOMATICKÉ 
PŘEPÍNÁNÍ 
DÁLKOVÝCH SVĚTEL
Systém funguje při jízdě ve 
tmě a automaticky přepíná 
dálková světla na potkávací 
a naopak podle okolního světla 
a provozu. 

PARKOVACÍ 
ASISTENT
Systém informuje zvukovým 
signálem a pomocí 
vizuálních značek 
zobrazovaných na 
dotykovém 8" displeji 
o blízkosti překážek na 
úrovni nárazníků parkujícího 
vozu díky ukládání dat 
spojených s dráhou vozidla, 
která zaznamenají čidla 
umístěná na předním 
a zadním nárazníku. 

AKTIVNÍ SYSTÉM 
SLEDOVÁNÍ 
MRTVÉHO ÚHLU
Tento systém, který je velmi 
užitečný na rychlostních 
silnicích a dálnicích, 
upozorňuje řidiče pomocí 
kontrolky ve vnějších zpětných 
zrcátcích na přítomnost jiného 
auta v mrtvém úhlu.

 DOSTUPNÝ I JAKO 100% ELEKTRICKÝ 
19 ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ  
PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ BEZPEČÍ*

*V důsledku celosvětového nedostatku elektronických součástek mohou být některé systémy dočasně nedostupné. 

   LZE DEAKTIVOVAT    LZE DEAKTIVOVAT    LZE DEAKTIVOVAT    LZE DEAKTIVOVAT    LZE DEAKTIVOVAT
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Nový CITROËN ë-Berlingo Van disponuje dojezdem 
dostatečným k zajištění veškerých vašich 
každodenních potřeb.

K dispozici jsou tři způsoby dobíjení baterie, které 
jsou doprovázeny kompletní škálou doprovodných 
služeb a funkcí jako je temperování vozu či odložené 
dobíjení. Nabíjecí zásuvka je opatřena LED diodou 
pro vizuální kontrolu procesu dobíjení.
  
Společnost CITROËN poskytuje záruku na 70 % 
nabíjecí kapacity baterie po dobu 8 let nebo do najetí 
160 000 km. Po prvním roce používání nebo po 
najetí 20 000 km vám bude vydán certifikát 
o kapacitě baterie. Následně bude vydáván po každé 
servisní prohlídce, případně každé 2 roky nebo po 
ujetí 40 000 km. EL
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Pro více informací přejeďte kurzorem 
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SPECIFICKÉ 
ROZHRANÍ
Nový elektrický užitkový CITROËN ë-Berlingo Van byl zkonstruován  
za jediným účelem: usnadnit každodenní používání vozu.
Přístrojový 10" HD* panel se speciálním rozhraním určeným pro 
elektromobily trvale zobrazuje stav nabití baterie a měřič spotřeby 
elektrozařízení, jako je topení či klimatizace.
Na 8"* centrálním dotykovém displeji naleznete v sekci ENERGIE 
veškeré informace věnované elektrickému pohonu nového 
elektromobilu CITROËN ë-Berlingo Van jako je animace toku energie 
včetně ukazatele nabití baterie či statistiky spotřeby. Rovněž zde 
můžete naprogramovat odložené nabíjení baterie.

*K dispozici na přání.

TECHNOLOGIE48 49
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ZPŮSOBY 
DOBÍJENÍ
Z různých možností dobíjení nového vozu 
CITROËN ë-Berlingo Van je nejrychlejší dobíjení 
u veřejných dobíjecích stanic nebo pomocí 
wallboxu v domácím prostředí. Wallbox lze 
nainstalovat doma i na pracovišti. Jednofázový 
umožňuje kompletní dobití baterie za méně než 
8 hodin, zatímco třífázový za 5 hodin.

U veřejné dobíjecí stanice o výkonu 100 kW se 
baterie dobije na 80 % za 30 minut.

TECHNOLOGIE50 51
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APLIKACE 
MY CITROËN
Díky bezplatné aplikaci My CITROËN, která 
je volně ke stažení přímo v chytrém telefonu, 
můžete využívat nejrůznější personalizované 
funkce synchronizované s vaším účtem. 
Veškeré důležité informace o voze jsou tudíž 
dostupné okamžitě ve vašem telefonu pro 
každodenní použití i pro zábavu:
•  Lokalizace vozu a statistiky jízd
•  Přehled o údržbě a plánovaných servisních 

úkonech a možnost rezervace termínu
•  Hledání v návodu k vozu
•  Hledání v servisní knížce
•  Možnost kontaktovat asistenční službu
•  Rady pro efektivnější provoz

A navíc pro nový CITROËN ë-Berlingo Van:
•  Přístup k informacím jako je aktuální 

dojezd, stav baterie a čas potřebný do 
plného dobití baterie

•  Možnost naprogramovat odložené dobíjení 
•  Nastavení temperování vozu
 

TECHNOLOGIE52 53
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1 
8LETÁ ZÁRUKA NA BATERII NEBO DO NÁJEZDU 160 000 KM 
(PODLE TOHO, CO NASTANE DŘÍVE).

2 
CITROËN ASSISTANCE – JÍZDA S JISTOTOU 24 HODIN DENNĚ, 
7 DNÍ V TÝDNU (U CERTIFIKOVANÝCH  OPRAVCŮ E-EXPERT).

3 
E-EXPERT CENTRUM – O VAŠE VOZIDLO SE POSTARAJÍ NAŠI 
ODBORNÍCI A ZODPOVÍ VŠECHNY VAŠE DOTAZY.

4 
NABÍDKA SMLOUVY FREEDRIVE (DOPORUČENO) – ÚDRŽBA, 
VÝMĚNA OPOTŘEBOVANÝCH DÍLŮ A SLUŽBY ZAHRNUTY 
V CENĚ.

5 
NABÍDKA CERTIFIKOVANÉHO ŘEŠENÍ DOBÍJENÍ 
(DOPORUČENO) – KOMPLETNÍ NABÍDKA WALLBOXŮ 
INSTALOVANÝCH PROFESIONÁLY.

6 
NABÍZÍME ŘEŠENÍ VAŠÍ MOBILITY.

7 
PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SOFTWARU – PRO JEŠTĚ LEPŠÍ 
ZÁŽITKY Z JÍZDY.

8 
DOBÍJENÍ VOZU NA 80 % – PŘI KAŽDÉM SERVISNÍM  
ÚKONU NA ELEKTRICKÉM I HYBRIDNÍM VOZE.  
(NEVZTAHUJE SE NA ZAKÁZKY RYCHLOSERVISU).

9 
VÁŠ AUTOMOBIL JE ČISTÝ PO KAŽDÉ NÁVŠTĚVĚ  
(U ZAKÁZEK NAD 10 000 KČ).

*Bližší informace o nabízených službách obdržíte u autorizovaných prodejců vozů Citroën.
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PERFEKTNĚ 
PŘIZPŮSOBENÉ  
VAŠÍ PROFESI

Aby se co nejvíce přizpůsobil 
vašim potřebám, nabízí  
CITROËN Berlingo Van velký 
výběr možných přestaveb. 
Může být přestavěn na 
záchranné či asistenční 
vozidlo, mrazicí vůz nebo 
dopravní prostředek pro 
osoby se sníženou 
pohyblivostí nebo třeba 
pick-up.PŘ
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PŘESTAVBY

PŘEPRAVA OSOB SE SNÍŽENOU 
POHYBLIVOSTÍ

CHLADICÍ VŮZ

POLICEJNÍ VŮZ HASIČSKÝ VŮZ 

PICK-UP

 DOSTUPNÝ I JAKO 100% ELEKTRICKÝ 
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BARVY KAROSERIE

(M): metalický lak  – (N): standardní lak
Výbava a technologie popsané v tomto katalogu se týkají vozu Citroën Berlingo Van. Provedení vozidel CITROËN prodávaných v EU se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o sériovém nebo 
doplňkovém vybavení jednotlivých modelů řady CITROËN naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení“ na stránkách www.citroen.cz.

ŠEDÉ LÁTKOVÉ ČALOUNĚNÍ MICA 

PROVEDENÍ INTERIÉRU

HLINÍKOVÁ KOLA A OZDOBNÉ KRYTY KOL 

OCELOVÉ KOLO 15" A 16" 
SE STŘEDOVOU KRYTKOU

*Barva na přání s prodlouženou dobou dodání

KRYT KOLA 16"
TWIRL

KRYT KOLA 15"
TWIN

16" STARLIT  
V PROVEDENÍ  
ČERNÁ ONYX 

ŠEDÁ PLATINIUM (M)

BÍLÁ BANQUISE (N) ŠEDÁ ACIER (M)

ČERVENÁ ARDENT* (N)

ČERNÁ ONYX (N)

56 57
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NABÍDKA PŘÍSLUŠENSTVÍ 
DŘEVĚNÉ 
OBLOŽENÍ 
KABINY 
NÁKLADOVÉHO 
PROSTORU 

VÝKLOPNÝ NOSIČ ŽEBŘÍKU 

TRUBICOVÝ BOX 

OCELOVÝ STŘEŠNÍ NOSIČ S POSTRANICEMI PRO VERZI M I XL

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

ROZMĚRY

Hodnoty uvedeny v mm.
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Více  
informací  
naleznete 
na citroen.cz 

Financování 
a nabídky
služeb

STÁHNĚTE SI NOVOU MOBILNÍ APLIKACI MY CITROËN, 
abyste mohli využívat sledování provozu svého automobilu na míru a měli přístup ke všem službám 
CITROËN ze svého chytrého telefonu.

názory klientů

citroen-advisor.cz

HODNOŤTE, TVOŘTE A SDÍLEJTE SVŮJ NÁZOR NA SVÉ VOZIDLO 
nebo na prodejní místo CITROËN po nákupu nebo po zásahu provedeném ve vašem servisu. 
Poznámky a příspěvky jsou zveřejňovány na stránkách Citroën.

C AUTOMOBIL IMPORT s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v EU. Provedení vozidel CITROËN prodávaných v EU se v jednotlivých členských zemích může lišit. Podrobné informace o vybavení jednotlivých modelů výrobní řady CITROËN naleznete v dokumentu 
„Ceník“ na stránkách www.citroen.cz. Informace o modelech a jejich parametrech odpovídají jejich definici v době tisku tohoto dokumentu a nemohou být považovány za smluvně závazné. CITROËN si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění 
charakteristiky představených modelů a služeb, aniž by byl povinen aktualizovat tento dokument. Soubor prvků výbavy popsaných v této brožuře představuje veškerou technologii použitou u nového vozu CITROËN BERLINGO VAN. Tyto prvky mohou 
být součástí standardní nebo doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla. AUTOMOBILES CITROËN potvrzuje, že v souladu s právními předpisy týkajícími se nakládání s vozidly po ukončení jejich životnosti plní stanovené cíle a že při výrobě produktů, 
které prodává, jsou používány recyklovatelné materiály. Zobrazené barevné odstíny karoserie jsou pouze orientační, protože tiskařská technika neumožňuje přesnou reprodukci barev. Přípravě tohoto katalogu byla věnována velká péče, jestliže se však 
domníváte, že obsahuje chybný údaj, neváhejte nás na něj upozornit. Pro získání bližších informací nás kontaktujte na infolince +420 222 352 277 nebo na adrese www.citroen.cz. Pro získání veškerých informací o službách CITROËN se obraťte  
na prodejní místa naší sítě v ČR. CITROËN ASSISTANCE: 800 10 12 10. Bezplatné volání v rámci ČR.

doporučuje

S M L O U V Y

Z Á R U K A

ZÁKLADNÍ:  2 ROKY bez omezení počtu ujetých km. Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné. 
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

TRAKČNÍ BATERIE:   Na trakční baterii se vztahuje záruka 8 let nebo do najetí 160 000 km  
při garanci 70 % kapacity baterie.

LAK:  2 ROKY pro osobní vozy.  
2 ROKY pro užitkové vozy.

PROREZAVĚNÍ:  12 LET pro osobní vozy.  
5 LET pro užitkové vozy.

Pro více informací se seznamte s podrobnými podmínkami ve svém prodejním místě CITROËN.

EssentialDrive:  OD 3 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční 
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën.

IdealDrive:  OD 3 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční 
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Okamžitá identifikace vozidla  
v autorizované síti Citroën.

FreeDrive:   OD 2 DO 8 LET, od 40 000 do 200 000 km. Prodloužení základní záruky. Rozšířené asistenční 
služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pravidelná servisní údržba. Výměna opotřebovaných dílů.  
Okamžitá identifikace vozidla v autorizované síti Citroën.
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KOMPLETNÍ NABÍDKU CITROËN NALEZNETE NA 
www.citroen.cz či m.citroen.cz z mobilního telefonu nebo si stáhněte zdarma mobilní aplikaci.
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