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CENY PLN netto LIVE FEEL

BENZYNA

1.6 VTi 98 L1 E6 52 900 —

DIESEL

1.6 BlueHDi 75 L1 E6 58 200 —

1.6 BlueHDi 100 L1 E6 61 200 69 250

1.6 BlueHDi 100 L2 E6 — 73 250
CENNIK KONTRAKTÓW

KONTRAKT ESSENTIALDRIVE 
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance cena już od 100

KONTRAKT EASYDRIVE 
Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance cena już od 500

KONTRAKT REALDRIVE 
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance cena już od 1400

KONTRAKT FREEDRIVE
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy 
+ wymiana części ulegających zużyciu + Assistance

cena już od 2300

Ci troën za strze ga so bie pra wo wpro wa dza nia bez uprze dze nia zmian pa ra me trów tech nicz nych i wy po sa że nia po jaz dów ofe ro wa nych na ryn ku pol skim. Po da ne w cen ni ku in for ma cje nie są ofer tą han dlo wą w ro zu mie -
niu art. 66 Ko dek su Cy wil ne go. W wy pad ku sprze da ży kon su menc kiej za war te w tym cen ni ku in for ma cje nie sta no wią za pew nie nia w ro zu mie niu art. 4 ust. 3 usta wy o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su menc -
kiej i nie sta no wią opi su to wa ru w ro zu mie niu art. 4 ust. 2 usta wy o sprze da ży kon su menc kiej. In dy wi du al ne uzgod nie nia wła ści wo ści po jaz du na stę pu ją w umo wie je go sprze da ży. Ce na cen ni ko wa sta je się ele men tem
umo wy z kon su men tem w chwi li in dy wi du al ne go usta la nia tre ści tej umo wy.
UWAGA: nie któ re ele men ty wy po sa że nia opcjo nal ne go mo gą się wy klu czać lub być ze so bą po wią za ne. Peł na li sta wy po sa że nia se ryj ne go oraz opcjo nal ne go do stęp na w au to ry zo wa nych punk tach sprze da ży.
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CITROËN BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
KOD BEZPIECZEŃSTWO                                                                                            PLN netto LIVE FEEL FEEL  L2

ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania S S S
System wspomagania hamowania awaryjnego AFU S S S
System stabilizacji toru jazdy ESP z funkcją Hill Assist S S S

UF02

Pakiet Grip Control: Tylko dla silników diesel. System ułatwiający jazdę po nawierzchniach 
o ograniczonej przyczepności - 5 trybów do wyboru Śnieg, Błoto, Piasek, ESP off, ESP Standard.
Zawiera Pakiet Terenowy (FX02) oraz podwyższoną ładowność (CZ11), opony Michelin.
W poziomie Live zawiera WD36"

2550 2550 2550

Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania S S S
Hamulec ręczny mechaniczny S S S

RG03 Regulator i ogranicznik prędkości ze sterowaniem z kolumny kierownicy 750 S S
UB01 Wspomaganie parkowania czujniki tył 1000 1000 1000
UB09 Kamera cofania + wspomaganie parkowania czujniki  tył + SMEG Audio — 4200 4200
UB03 Wspomaganie parkowania czujniki przód i tył, zawiera ED17 -  Pack Look Integral,  FE10,  PR01 3250 3250 3250

Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe w pierwszym rzędzie, na miejscach skrajnych: regulacja 
wysokości położenia, napinacze bezpieczeństwa i ograniczniki siły napięcia S S S

Kontrolki niezapiętych pasów dla kierowcy i pasażera S S S
Poduszka bezpieczeństwa dla kierowcy S S S

NN01 Poduszka bezpieczeństwa dla pasażera 800 800 800

NF02 Poduszki powietrzne boczne, zawierają poduszki czołowe pasażera (NN01) 
oraz Pakiet Komfort (RH12) dla poziomu LIVE 1550 1550 1550

DRZWI

Centralny zamek:
- selektywne otwieranie (drzwi, przestrzeń ładunkowa)
- blokowanie drzwi podczas ruszania

S S S

Zdalne sterowanie centralnym zamkiem, jeden pilot zdalnego sterowania z selektywnym otwieraniem
(drzwi, przestrzeń ładunkowa). W poziomie Live standard z opcją WD36 - Pakiet Elektryczny (S) S S

Immobilizer S S S

PC17 Drzwi boczne prawe blaszane, (S) w poziomie Live standard z opcją PB02 - Klapa tylna 
przeszklona, PC19, VG12,VG14 1000 / (S) S S

PC19 Drzwi boczne blaszane prawe i lewe, opcja niekompatybilna z VG14, NL01 2000 — —
PC19 Drzwi boczne blaszane lewe — 1000 1000

Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane S S S
PB04 Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, lewe skrzydło z szybą ogrzewaną + wycieraczka 800 800 800
PB02 Klapa tylna przeszklona +ogrzewanie szyby tylnej + wycieraczka,  zawiera PC17 2000 — —
PB02 Klapa tylna przeszklona +ogrzewanie szyby tylnej + wycieraczka — 1000 —
VG14 Drzwi boczne prawe przeszklone, niekompatybilna z PC19 1200 — —
NL01 Uchylna część dachu, niekompatybilne z PB02, PC19 1200 1200 —

LUSTERKA

Lusterko wewnętrzne z funkcją dzień /noc, (S) - standard z opcją PB04 lub NB08 (S) (S) (S)
Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie S — —
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, (S) z WD36 (S) S S

HU02 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie oraz ogrzewane, (S) z RE07 — 300 / (S) 300 / (S)

WIDOCZNOŚĆ, SYGNALIZACJA

Szyby boczne po stronie kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie S — —
Szyby boczne po stronie kierowcy i pasażera regulowane elektrycznie z blokadą 
antyprzytrzaskową, (S) w poziomie Live standard z WD36 -  Pakiet Elektryczny (S) S S

PR01 Reektory przednie przeciwmgłowe, W poziomie Live zawiera WD36 -Pakiet Elektryczny
(S) standard z Pack Look Integral 950 / (S) — —

PR01 Reektory przednie przeciwmgłowe, (S) standard z Pack Look Integral — 450 / (S) 450 / (S)
Reektory przednie przeciwmgłowe z funkcja statycznego doświetlania zakrętów, 
(S) standard z NB08 -  Pakiet Automatyczny (S) (S) (S)

Automatyczne włączanie świateł mijania, (S) standard z NB08 -  Pakiet Automatyczny (S) (S) (S)
Automatyczne włączanie świateł dziennych z funkcja follow me home S S S

S - Standard       — - Nie występuje 200 - Cena opcji (S) - Standard uzależniony od zamówionych opcji
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CITROËN BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

S - Standard       — - Nie występuje 200 - Cena opcji (S) - Standard uzależniony od zamówionych opcji

KOD SYSTEMY AUDIO I TELEMATYCZNE                                                                PLN netto LIVE FEEL FEEL  L2

Instalacja do montażu radia + antena S — —

WLKX
Radio CD/MP3: Radio CD z MP3 + 2 głośniki przód, sterowanie z kolumny kierownicy, 
monochromatyczny wyświetlacz numeryczny A+ na desce rozdzielczej, komputer pokładowy
(S) - w poziomie Live standard z NB08

1400 / (S) S S

WLRW

Zestaw głośnomówiący Bluetooth + port USB: Radio CD/MP3, Bluetooth, funkcja przesyłania
muzyki Streaming Audio, gniazdo USB i gniazdo Jack 3,5, monochromatyczny wyświetlacz
graczny C- na desce rozdzielczej, komputer pokładowy, sterowanie z kolumny kierownicy,
zawiera WD36

3000 — —

WLRW
Zestaw głośnomówiący Bluetooth + port USB: Radio CD/MP3, Bluetooth, funkcja przesyłania
muzyki Streaming Audio, gniazdo USB i gniazdo Jack 3,5, monochromatyczny wyświetlacz
graczny C- na desce rozdzielczej, komputer pokładowy, sterowanie z kolumny kierownicy

— 1100 1100

WL0U SMEG Audio: Ekran dotykowy 7", radio, zestaw głośnomówiący Bluetooth + port USB, gniazdo
AUX,  funkcja przesyłania muzyki Streaming Audio, technologia Mirrorscreen v. 1.2 — 2200 2200

JY02 SMEG NAVI: SMEG Audio + nawigacja satelitarna z informacją o natężeniu ruchu 
i ograniczeniach prędkości — 3700 3700

KOMFORT

Wspomaganie kierownicy progresywne S S S
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach S S S

RE01 Klimatyzacja manualna, zawiera opcję WD36 - Pakiet Elektryczny, ltr przeciwpyłkowy 4300 S S

RE07 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, zawiera opcję HU02 -  lusterka składane elektrycznie 
i ogrzewane, ltr przeciwpyłkowy — 1200 1200

Schowki otwarte: 
- na desce rozdzielczej przed pasażerem
- w desce rozdzielczej pod centralnymi wylotami powietrza
- w desce rozdzielczej nad sterowaniem nawiewem
- w desce rozdzielczej przed pasażerem (zamykany przy wyborze opcji zawierającej poduszkę
powietrzną czołową pasażera NN01, NF02)
- w podstawie dźwigni zmiany biegów od strony pasażera

S S S

Schowek na desce rozdzielczej przed kierowcą, zamykany S S S
Uchwyt na torbę w podstawie dźwigni zmiany biegów od strony pasażera S S S
Dwa uchwyty na napoje w podłodze między fotelami S S S
Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera S S S

Oświetlenie wnętrza:
- 1 lampka gówna + 2 lampki do czytania w konsoli sutowej z przodu
- 1 lampka w przestrzeni bagażowej

— S S

1 lampka główna + 1 lampka w przestrzeni bagażowej S — —
Szuada pod siedzeniem kierowcy, (S) z RH12 - Pakiet Komfort lub z AX05 siedzenie Extenso (S) S S
Schowki w drzwiach przednich S S S
Półka podsutowa przednia S S S
Konsola ze schowkiem, wyklucza się z AX05, (S) z RH12 (S) S S
Gniazdo 12V na desce rozdzielczej S S S
Zestaw palacza S S S
Gniazdko 12V w przestrzeni ładunkowej — S S

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

Drabinka za siedzeniem kierowcy S S S
PX28 Przegroda standardowa (dolna część z blachy, górna z siatki) 600 600 600
PX30 Przegroda pełna (dolna część z blachy, górna z siatki z wyłożeniem lcem) 800 800 800
PX34 Przegroda izolowana pełna z oknem 1360 1360 1360
KRA2 Przegroda pełna z tworzywa sztucznego bez szyby 1100 1100 1100

Wykończenie przedziału bagażowego - tworzywo sztuczne: panele drzwi bocznych przesuwnych
do połowy wysokości, panele boków części tylnej do połowy wysokości (bez błotników), panele boków
części tylnej do połowy wysokości (bez błotników), panel tylnej klapy wykończony tworzywem sztucznym

S S S

GB23 Wyłożenie podłogi przedziału bagażowego tworzywem sztucznym 200 S S
Uchwyty do mocowania ładunku: 6 S S S

CZ11 Podwyższona ładowność
Opony 195/65 R15 91T Kléber Dynaxer, (S) - wyposażenie zawarte w opcji UF02 (Grip Control) 1100 / (S) 1100 / (S) S
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KOD SIEDZENIA                                                                                                         PLN netto LIVE FEEL FEEL  L2

Fotel kierowcy regulowany wzdłużnie, regulacja kąta pochylenia oparcia S S S
Fotel kierowcy regulowany na wysokość, (S) z RH12 lub AX05 (S) S S
Podłokietnik fotela kierowcy, (S) z RH12 lub NA01 (S) S S
Fotel pasażera pojedynczy, oparcie fotela składane do postaci stolika,  zagłówek z regulacją 
wysokości położenia S S S

AX05
Podwójne wielofunkcyjne siedzenie pasażera EXTENSO: miejsca z przodu 2+1, fotel kierowcy
regulowany na wysokość, szuada pod fotelem kierowcy, fotel centralny multifunkcyjny (siedzenie,
podłokietnik, stolik, schowek), fotel skrajny składany i podnoszony

1350 — —

AX05
Podwójne wielofunkcyjne siedzenie pasażera EXTENSO: miejsca z przodu 2+1, 
fotel centralny multifunkcyjny (siedzenie, podłokietnik, stolik, schowek), fotel skrajny składany 
i podnoszony

— 950 950

NA01 Podgrzewane przednie fotele, w wersji 3-miejscowej (z AX05) podgrzewane są tylko skrajne 
fotele. — 1200 1200

KOŁA

Koła 15" z oponami 195/65 R15 GT Radial, półkołpaki z logo CITROËN (felgi stalowe szare) S S —

MI25 Opony Kleber Dynaxer 195/65 R15 91T, (S) - L1 wyposażenie zawarte w opcji CZ11
(podwyższona ładowność) 300 / (S) 300 / (S) S

MI26 Opony 195/70 R15 C 98T Michelin Agilis 51
(S) - wyposażenie zawarte w opcjach UF02 (Grip Control) lub FX02 (pakiet terenowy) (S) (S) (S)

Kolo zapasowe pełnowymiarowe S S S

KOLORY NADWOZIA

WPP0 BLANC BANQUISE S S S
X9P0 ROUGE ARDENT 0 0 0
XYP0 NOIR ONYX 1400 1400 1400
ZRM0 GRIS ALUMINIUM (M) 1400 1400 1400
9PM0 GRIS SHARK (M) 1400 1400 1400

TAPICERKI

O1FT CURTIBA MELTEM S S S

PAKIETY

FX01 Osłona stalowa pod silnikiem, (S) z opcjami FX02 lub UF02 165 / (S) 165 / (S) 165 / (S)

ED17

Pack Look Integral: zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia, zderzak tylny w kolorze nadwozia
- wersje L1, czarny - wersje L2, boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia, obudowy lusterek
bocznych i klamki zewnętrze w kolorze nadwozia, listwa nad tablicą rejestracyjną w kolorze
czarnym, kołpaki 15" AIRFLOW, światła przeciwmgłowe, światła dzienne LED.

1000 1000 1000

FX02 Pakiet Terenowy: zawiera MI17 opony Michelin i koła 195/70 R15, FX01 - osłonę stalową pod silnikiem
(S) - standard z opcją UF02

450 450 450

BQ01 Wzmocniona instalacja elektryczna 500 500 500

NB08 Pakiet Automatyczny: zawiera automatyczne wycieraczki przednie, automatyczne włączanie
świateł, reektory przeciwmgłowe z funkcją doświetlania zakrętów, radio (Live) — 1000 1000

RH12

Pakiet Komfort: (S) z opcjami AX05, NA01, NF02
zawiera regulację wysokości fotela kierowcy, podłokietnik fotela kierowcy (tylko z pojedynczym
fotelem pasażera), konsolę ze schowkiem między fotelami przednimi (tylko z pojedynczym fotelem
kierowcy)

400 / (S) S S

WD36
Pa kiet Elek trycz ny: (za war ty w opcjach HU 02, NB08, PR01, RE 01, UF02, WLRW)
za wie ra zdal ne ste ro wa nie cen tral nym zam kiem, lu ster ka bocz ne re gu lo wa ne elek trycz nie 
(nie pod grze wa ne), ste ro wa nie se kwen cyj ne szy by po stro nie kie row cy

500 S S

CITROËN BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

S - Standard       — - Nie występuje 200 - Cena opcji (S) - Standard uzależniony od zamówionych opcji



     *** Fu          * Furgon L1/Furgon L2 
**** Szerokość użytkowa otworu drzwi mini/maxi

* Furgon L1/Furgon L2
**Furgon L1/Furgon L2 Electric
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CITROËN BERLINGO VAN PARAMETRY TECHNICZNE
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Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego. (1)

SILNIKI 1.6 VTi 98 1.6 BlueHDi 75 1.6 BlueHDi 100

WERSJE LIVE LIVE LIVE, FEEL, FEEL L2

Typ Benzynowy z wtryskiem 
wielopunktowym, 16 zaworowy

Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa 
pod wysokim ciśnieniem, 8 zaworowy

Liczba cylindrów Czterocylindrowy, rzędowy, usytuowany poprzecznie z przodu

Pojemność skokowa (cm3) 1598 1560 1560

Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr/min 72 (98) / 6000 55 (75) / 3500 73 (99) / 3750

Moment obrotowy  maks. w Nm przy obr/min 152 / 3500 230 / 1750 254 / 1750

Norma emisji spalin EURO 6

SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj (liczba przełożeń) Manualna (5) Manualna (5) Manualna (5)

UKŁAD KIEROWNICZY

Średnica zawracania między krawężnikami (m) 11,00

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY

Zawieszenie Przednie: typu pseudo MacPherson, wahacze dolne trójkątne, stabilizator, zespoły sprężyny - amortyzatory. 
Tylne: z odkształcalną belką poprzeczną, stabilizator, sprężyny i amortyzatory rozdzielone.

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe

Opony 195/65R15

LICZBA MIEJSC 2/3

OBJĘTOŚĆ POMIESZCZENIA ŁADUNKOWEGO (m3)                                                                         L1 L2

Do dachu 3,3 (+ 0,4 m3 z fotelem Extenso®) 3,7 (+ 0,4 m3

z fotelem Extenso®)

MASY - ŁADOWNOŚĆ STANDARDOWA (kg) (1) 2-miejscowy/3-miejscowy 2-miejscowy/3-miejscowy 2-miejscowy/3-miejscowy 2-miejscowy/3-miejscowy

Masa własna (z kierowcą) 1379/1517 / 1394/1534 1367/1564 / 1384/1578 1367/1564 / 1384/1578 1444/1605 / 1462/1620

Dopuszczalna masa całkowita 1945 / 1960 1940 / 1960 1940 / 1960 2125 / 2140

Ładowność 675 / 676 648 / 651 648 / 651 756 / 753

MASY - ŁADOWNOŚĆ PODWYŻSZONA (kg) (1) 2-miejscowy/3-miejscowy 2-miejscowy/3-miejscowy 2-miejscowy/3-miejscowy 2-miejscowy/3-miejscowy

Masa pojazdu gotowego do jazdy (min/max) (kg) 1379/1517 / 1394/1534 1389/1586 / 1406/1600 1389/1586 / 1406/1600 1468/1596 / 1480/1605

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 2150 / 2150 2170 / 2185 2170 / 2185 2215 / 2230

Ładowność maksymalna (kg) 880 / 866 876 / 854 856 / 854 822 / 825

OSIĄGI (bez pasażerów)

Prędkość maksymalna (km/h) 174 158 163 163

0 - 100 km/h (sek.) 12,1 14,2 11,8 12,3

ZUŻYCIE PALIWA (w litrach / 100 km) 

Cykl miejski 8,3 5,1 5,1 5,1

Cykl pozamiejski 5,3 3,8 3,8 3,8

Wartość uśredniona 6,5 4,3 4,3 4,3

Emisja CO2 wartość uśredniona (g/km) 150 112 112 112

PALIWO

Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON +

Olej napędowy + + +

Pojemność zbiornika paliwa/zbiornika Adblue (w litrach) 60 53/17

* Furgon L1/Furgon L2  *** Furgon L1/L2 z Pakietem Terenowym/L1 850 kg       
     

   
   


