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NIEZAWODNY
WSPÓŁPRACOWNIK

Odczytaj smarfonem
znajdujący się tutaj kod,
aby poznać wszystkie
zalety CITROËNA Berlingo.
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• NOWOCZESNY WIZERUNEK Z REFLEKTORAMI I LOGO HARMONIJNIE WPISANYMI W PRZÓD.
• WYJĄTKOWY KOMFORT WNĘTRZA I ZOPTYMALIZOWANA PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA.
• SOLIDNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ WIDOCZNA WE WZMOCNIONYCH ZDERZAKACH ORAZ WYBRZUSZONYCH BŁOTNIKACH.
• KOMFORT JAZDY I DOSKONAŁE TRZYMANIE SIĘ DROGI DZIĘKI DUŻEMU ROZSTAWOWI OSI.

Pojazdy Citroën sprzedawane są na terytorium Unii Europejskiej i mogą różnić się wersjami oferowanego wyposażenia w poszczególnych krajach. Szczegółowe informacje na temat wersji wyposażenia poszczególnych modeli z gamy Citroëna zawarte są
we wkładce „Parametry techniczne i ważniejsze elementy wyposażenia” załączonej do katalogu oraz udzielane są w salonach sprzedaży Citroëna.
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PEWNOŚĆ
KOMFORTOWEJ
PRACY
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• ERGONOMICZNE STANOWISKO KIEROWANIA Z PRZEŁĄCZNIKAMI UMIESZCZONYMI CENTRALNIE NA DESCE
ROZDZIELCZEJ.
• WYGODNE MIEJSCA Z PRZODU DZIĘKI MODUŁOWEMU SIEDZENIU PASAŻERA EXTENSO Z DWOMA MIEJSCAMI
ORAZ MOŻLIWOŚĆ ARANŻACJI PRZESTRZENI BIUROWEJ.
• WIELE SCHOWKÓW ORAZ BOGATE WYPOSAŻENIE ZAPEWNIAJĄCE NAJLEPSZE WARUNKI DO PRACY.
• KOMFORT AKUSTYCZNY, O KTÓRY SZCZEGÓLNIE ZADBANO PRZY PROJEKTOWANIU SAMOCHODU.
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NOWOCZESNE
MIEJSCE PRACY
Po zajęciu miejsca w kabinie CITROËNA
Berlingo, natychmiast zauważamy wysoką jakość wykończenia siedzeń i deski
rozdzielczej. Ale ten model jest przede
wszystkim miejscem pracy, dlatego stanowisko kierowcy zaprojektowane zostało
zgodnie z zasadami ergonomii służącej
zapewnieniu optymalnej wygody. Wokół
kierownicy regulowanej w dwóch płaszczyznach zgromadzono przełączniki
sterujące oraz liczne, łatwo dostępne
schowki. Dla zapewnienia odpowiedniej
pozycji kierowania, fotel kierowcy regulowany jest na wysokość. Aby komfort był
jeszcze większy, warto skorzystać z opcji
klimatyzacji manualnej.
Efektywniejszej pracy sprzyjać będą zaawansowane technologicznie funkcje samochodu. System eMy Way (w opcji) to
nawigacja satelitarna ostatniej generacji,
z wyświetlaniem map w trybie z lotu
ptaka, korzystająca z danych kartogracznych zapisanych w pamięci wewnętrznej. System ten nie tylko pomaga

w dotarciu do wybranego celu, ale też na
bieżąco informuje o utrudnieniach na
drodze. Kolorowy, 7-calowy ekran 16/9
zapewnia doskonałą czytelność wyświetlanych danych, w tym dotyczących odtwarzacza CD, kompatybilnego z plikami
MP3 WMA. Można na nim przeglądać
zawartość przenośnego odtwarzacza
muzyki, podłączonego do systemu
audio samochodu i wybierać utwory do
odsłuchania.
CITROËN Berlingo może być wyposażony w regulator prędkości z ogranicznikiem, rozwiązanie przydatne zwłaszcza
na dłuższych trasach.
Moduł Connecting Box, zawierający zestaw głośnomówiący Bluetooth* oraz
gniazda USB i jack, pozwala wybrać jako
źródło dźwięku odtwarzacz MP3 lub
pamięć przenośną USB, podłączone
bezpośrednio do systemu audio samochodu.
W ofercie akcesoriów dostępny jest system nawigacji Garmin oraz przeznaczony

do niego wspornik, który będzie harmonijnie komponował się z deską rozdzielczą. Łączy on w sobie najnowocześniejsze funkcje: pomoc w wyborze pasa
ruchu, wyświetlanie tablic informacyjnych
o objazdach, trójwymiarowy widok
ważnych obiektów i budynków (3D City
View). Bezpieczne telefonowanie w czasie jazdy umożliwi zestaw głośnomówiący
Bluetooth*.

* wymaga kompatybilnego telefonu
komórkowego
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WYJĄTKOWO
ŁATWY DOSTĘP
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• ROZWIĄZANIA UŁATWIAJĄCE PRZEWÓZ ŁADUNKÓW: BAGAŻNIK DACHOWY, UCHYLNA TYLNA CZĘŚĆ
DACHU...
• JEDNE LUB DWOJE DRZWI PRZESUWNYCH BOCZNYCH – DO WYBORU.
• TYLNE DRZWI W PROPORCJACH 60/40, Z SZERSZYM SKRZYDŁEM WYPOSAŻONYM W BLOKADĘ,
CO UMOŻLIWIA PRZEWÓZ DŁUGICH PRZEDMIOTÓW PRZY OTWARTYM WĘŻSZYM SKRZYDLE.

Do

180°
OTWARCIA

Do

1,50m
SZEROKOŚCI
UŻYTKOWEJ

Do

1,25 m
WYSOKOŚCI
UŻYTKOWEJ

Do

2,05*m
DŁUGOŚCI
UŻYTKOWEJ

* W Citroënie Berlingo Long. W Citroënie Berlingo standard: do 1,8 m długości użytkowej.
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TYSIĄC I JEDEN
SPOSOBÓW ZAŁADUNKU
Aby praca przebiegała w jak najlepszych
warunkach, w CITROËNIE Berlingo zastosowano wiele wyjątkowo praktycznych
rozwiązań.
Dzięki niskiemu progowi części ładunkowej
i bocznym przesuwnym drzwiom (jedne
lub dwoje – w opcji), załadunek towaru nie
będzie kłopotliwy. Dwuskrzydłowe tylne
drzwi (w proporcjach 60/40), dostępne
są w wersji pełnej lub przeszklonej. Wyposażono je w system umożliwiający ich
otwarcie pod kątem 180°, co jest bardzo
przydatne podczas umieszczania w kabinie ładunkowej kłopotliwych do przewożenia przedmiotów oraz przy cofaniu
pod rampą przeładunkową.
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Modułowy fotel pasażera Extenso i trzy homologowane miejsca w kabinie pozwalają
na dostosowanie wnętrza do różnych potrzeb. Wielofunkcyjny fotel środkowy oraz
składany boczny fotel pasażera to tylko
niektóre z udogodnień. Fotel boczny
składa się do pozycji fotela kinowego
(siedzisko podniesione do oparcia), dzięki
czemu możliwy jest załadunek wysokich
i delikatnych przedmiotów.
Na dachu samochodu można zainstalować dodatkowo specjalny bagażnik. Jest
to wyposażenie niezbędne do przewożenia
przedmiotów długich lub o nietypowych
kształtach. Gdy konieczne jest przewiezienie długiego ładunku wewnątrz samo-

chodu, można to zrobić pozostawiając
otwarte prawe skrzydło drzwi (jeżeli pozwalają na to przepisy ruchu drogowego).
Lewe skrzydło może być w tym czasie
zamknięte i zabezpieczone specjalną
blokadą.
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PROFESJONALNE PRZECHOWYWANIE
Profesjonalista nigdy nie wyrusza w drogę
bez swoich narzędzi, specjalistycznego
sprzętu, czy ważnych dokumentów. Żeby
to wszystko przewieźć potrzebuje dużo
miejsca. CITROËN Berlingo ma go aż
w nadmiarze. W jego wnętrzu każda,
najmniejsza nawet przestrzeń została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić
maksymalną ilość schowków i umożliwić
przewóz wszystkiego, co niezbędne.
Będziesz zaskoczony, ile jest możliwości
przechowywania w tym samochodzie.
Łatwo dostępna półka nad głową kierowcy,
usytuowana nad przednimi fotelami na
całej szerokości kabiny, mieści dokumenty
formatu A4. Wyjmowana konsola środ-

kowa, dostępna w ofercie akcesoriów,
umieszczona pomiędzy przednimi fotelami oferuje schowki o łącznej pojemności
16 litrów. Szu ada pod siedziskiem fotela
kierowcy to również wyjątkowo pomysłowe
rozwiązanie. Pomieści wszystkie przedmioty, które zawsze chce się mieć pod
ręką. Wraz z kabiną trzymiejscową
dostępny jest dodatkowy schowek pod
siedziskiem środkowego fotela, oferujący
aż 7,5 l pojemności. Można w nim bezpiecznie przechowywać przedmioty,
chroniąc je przed wzrokiem niepowołanych
osób.
Jednym z ciekawszych rozwiązań jest schowek dla kierowcy o pojemności 4,1 l znaj-

dujący się na desce rozdzielczej, za kierownicą. Jest bardzo praktyczny ze względu
na łatwy dostęp.
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WYJĄTKOWO
ŁATWY ZAŁADUNEK
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• WYJĄTKOWO DUŻA ŁADOWNOŚĆ.
• ZAŁADUNEK NIE SPRAWIAJĄCY TRUDNOŚCI.
• BOGATA OFERTA WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO.
• SILNIKI O DOBRYCH OSIĄGACH I NISKIEJ EMISJI CO2.

Do

3,70*m

3

OBJĘTOŚCI
ŁADUNKOWEJ

Podłoga

2,05*m
DŁUGOŚCI
UŻYTKOWEJ

Do

830**kg
ŁADOWNOŚCI

Do

2

EUROPALET

* W CITROËNIE Berlingo Long. W CITROËNIE Berlingo standard: do 3,30 m3 objętości ładunkowej i 1,80 m długości użytkowej.
** W przypadku opcji zwiększonej ładowności.
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UŻYTECZNA POJEMNOŚĆ
CITROËN Berlingo to prawdziwy zawodowiec. Ma duże możliwości zarówno pod
względem ładowności (dopuszczalne
obciążenie do 830 kg), jak i objętości
ładunkowej (do 3,7 m3 w wersji Long ).
Dzięki zoptymalizowanym wymiarom
można w nim bez problemu umieścić
jedną lub dwie europalety.
Dodatkowo dostępnych jest wiele innych
rozwiązań zabezpieczających przewożone
ładunki i dających wiele możliwości aranżacji przestrzeni. Przegroda, w górnej
części wykonana z metalowej siatki, oddziela kabinę pasażerską od kabiny ładunkowej. Ma klapę, która po odchyleniu jej
na plecy fotela kierowcy, uwalnia przestrzeń
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na długie przedmioty, zazwyczaj trudne do
transportu.
Wachlarz rozwiązań umożliwiających bezpieczne podróżowanie, niezależnie od rodzaju przewożonego ładunku jest naprawdę szeroki. Na uwagę zasługuje hak
holowniczy typu „łabędzia szyja” z oferty
akcesoriów. Jest on nie tylko doskonale dopasowany do samochodu, ale też znacząco może zwiększyć możliwości ładunkowe (konieczna jest dodatkowa wiązka
elektryczna).
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DYNAMIKA
W KAŻDYCH WARUNKACH
CITROËN od dawna wdraża rozwiązania
sprzyjające ochronie środowiska naturalnego, ale jednocześnie nie zmniejszające
przyjemności jazdy samochodem. Marka
opracowała w ramach tej polityki wiele technologii. Silniki zastosowane w CITROËNIE
Berlingo zgodne są z normami emisji
spalin Euro 5. W ofercie jest jeden silnik
benzynowy 1.6 VTi 95. Oferta silników
wysokoprężnych to jednostki 1.6 HDi 75
i 1.6 HDi 90, współpracujące z 5-przełożeniową skrzynią manualną. Do silnika
1.6 e-HDi 90 Airdream* przewidziano
manualną elektrycznie sterowaną skrzynię
biegów. Silniki Diesla wyposażono w ltr
cząstek stałych (FAP), który niszczy w pro-

cesie spalania szkodliwe cząstki sadzy. Są
więc przyjazne dla środowiska naturalnego.
* niedostępny w Polsce
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BEZPIECZEŃSTWO
JAKO PRIORYTET
Technologie zastosowane w CITROËNIE
Berlingo służą bezpieczeństwu i dobremu
samopoczuciu jego użytkowników.
Samochód wyposażony został w innowacyjne rozwiązanie: inteligentny system antypoślizgowy Grip Control, który poprawia
zdolność pojazdu do poruszania się po
specy cznych nawierzchniach. Pokrętło wyboru zapewnia kierowcy dostęp do pięciu
różnych trybów pracy: Standard ESP,
Śnieg, Błoto, Piasek i ESP Off. W trybie
Śnieg, podczas jazdy do przodu, Grip
Control optymalizuje obroty każdego koła,
aby zagwarantować jak najlepsze przyspieszenie w zależności od aktualnej
przyczepności. W trybie Piasek, system
ogranicza ryzyko ugrzęźnięcia w piasku dopuszczając jedynie do lekkiego ślizgania się
dwóch kół w jednakowym stopniu. Na
błotnistej drodze, system pozwala na
znaczne ślizganie się koła najsłabiej przylegającego do nawierzchni, co umożliwia
odprowadzenie błota, a w konsekwencji
odzyskanie odpowiedniej przyczepności.
Jednocześnie przekazuje nawet do 100%
mocy silnika na koło o największej przy-

Berlingo VU_PL_20P_03.2013 page 16

czepności, jeżeli jest to niezbędne do tego,
aby samochód ruszył z miejsca. Podczas
jazdy do przodu, optymalizuje poślizg
każdego koła, aby zagwarantować jak najlepsze możliwe przyspieszenie w zależności
od aktualnej przyczepności i nachylenia
drogi. W trybie Standard, system został
skalibrowany według słabego i stałego
poślizgu, który stanowi wypadkową spotykanych zazwyczaj zróżnicowanych poziomów przyczepności.
Profesjonalista na pewno doceni czas
zaoszczędzony dzięki radarowi cofania
(w opcji). Pomaga on przy manewrach,
ostrzegając o obecności przeszkody i odległości od niej. Nie trzeba już zaciągać
hamulca ręcznego, aby bezpiecznie ruszyć
na wzniesieniu. System wspomagania
ruszania na wzniesieniu (połączony z opcją
ESP) automatycznie unieruchamia pojazd
na czas niezbędny na przełożenie nogi
z pedału hamulca na pedał przyspieszenia. Pozytywnym zaskoczeniem będzie
skuteczne działanie świateł przeciwmgłowych z funkcją statycznego doświetlania zakrętów*.

Wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo w CITROËNIE Berlingo jest naprawdę
bogate. Oprócz już wspomnianych rozwiązań jest to: ogranicznik i regulator
prędkości, ABS zapobiegający blokowaniu
się kół, elektroniczny rozdzielacz siły hamowania (EBD) wyrównujący siłę hamowania poszczególnych kół, system wspomagania nagłego hamowania (BAS), skracający drogę hamowania w nagłych
sytuacjach, czy ESP stabilizujący tor jazdy
samochodu... Możesz zawsze liczyć na
CITROËNA Berlingo!
* niedostępne w Polsce

Elektroniczny rozdzielacz siły hamowania:
REF - skrót franc., EBD - skrót ang.
Systemwspomaganianagłegohamowania:
AFU - skrót franc., BAS - skrót ang.
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CITROËN Berlingo Long

CITROËN Berlingo standard

KOLORY I TAPICERKI

Gris Shark (P)

Blanc Banquise

Rouge Ardent

Noir Onyx

Gris Aluminium (M)

(M):Metalizowany, (P): Perłowy
Materiał Gaziban szary/Gazy szary/Sprint szary Bise
17 PL
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TECHNOLOGIA
DLA BEZPIECZEńSTWA

W POSZANOWANIU
DLA ŚRODOWISKA

Aby podróż przebiegała z poczuciem pełnego bezpieczeństwa, CITROËN Berlingo wyposażony został w systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego najnowszej generacji...
ABS: System wspomagający hamowanie, który w razie potrzeby wyrównuje ciśnienie w układzie hamulcowym, zapobiegając blokowaniu się kół i umożliwiając zachowanie kontroli nad torem jazdy.

CITROËN Airdream to proekologiczne logo wyróżniające technologie przyjazne środowisku: mikrohybrydową e-HDi,
hybrydową Hybrid4 i Full Electric. Oznakowanie tym logiem ułatwia identykację modeli, w których zastosowano jedną
z tych technologii.

BAS (franc. AFU): System wspomagania nagłego hamowania. W momencie szybkiego wciśnięcia pedału hamulca
zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym i maksymalnie skraca drogę hamowania. Automatycznie uruchamia światła
awaryjne, aby ostrzec samochody jadące z tyłu.
EBD (franc. REF): Elektroniczny rozdzielacz siły hamowania wykorzystuje czujniki systemu ABS, aby optymalnie rozdzielić siłę hamowania na tylne koła, oddzielnie na prawe i lewe koło.
ESP: Inteligentny system elektroniczny, który w przypadku utraty przyczepności na zakręcie i w granicach praw zyki, stabilizuje wybrany przez kierowcę tor jazdy samochodu, oddziałując na hamulce lub przyspieszenie.
Grip Control : System antypoślizgowy. Za pomocą specjalnego pokrętła (pięć różnych trybów) można zoptymalizować
obroty kół przednich odpowiednio do nawierzchni (błoto, śnieg, piasek...). Rozwiązanie to poprawia trzymanie się drogi
i zdolność samochodu do poruszania się, w zależności od aktualnej przyczepności. W trybie Śnieg, podczas jazdy do
przodu, Grip Control optymalizuje obroty każdego koła, aby zagwarantować jak najlepsze przyspieszenie w zależności
od aktualnej przyczepności. W trybie Piasek, system ogranicza ryzyko ugrzęźnięcia w piasku dopuszczając jedynie do
lekkiego ślizgania się dwóch kół w jednakowym stopniu. Na błotnistej drodze, system pozwala na znaczne ślizganie się
koła najsłabiej przylegającego do nawierzchni, co umożliwia odprowadzenie błota, a w konsekwencji odzyskanie odpowiedniej przyczepności. Jednocześnie przekazuje nawet do 100% mocy silnika na koło o największej przyczepności,
jeżeli jest to niezbędne do tego, aby samochód ruszył z miejsca. Podczas jazdy do przodu, optymalizuje poślizg każdego
koła, aby zagwarantować jak najlepsze możliwe przyspieszenie w zależności od aktualnej przyczepności i nachylenia
drogi. W trybie Standard, system został skalibrowany według słabego i stałego poślizgu, który stanowi wypadkową spotykanych zazwyczaj zróżnicowanych poziomów przyczepności.
Ogranicznik i regulator prędkości: Pierwsze urządzenie umożliwia kierowcy wybór i zaprogramowanie maksymalnej
prędkości, której nie chce przekroczyć. Zaprogramowana prędkość może być przekroczona wyłącznie w momencie
wciśnięcia do oporu pedału przyspieszenia. Drugie zapewnia możliwość jazdy ze stałą prędkością bez potrzeby naciskania na pedał przyspieszenia i niezależnie od prolu drogi. Regulator wyłącza się automatycznie po wciśnięciu pedału
hamulca, sprzęgła lub ręcznie, za pomocą przełącznika.

* Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne są na www.citroen.pl.
Podane wartości zużycia paliwa pochodzą z homologacji samochodów, które są zgodne z normami obowiązującymi konstruktorów samochodów i dotyczącymi
wszystkich samochodów sprzedawanych w Europie. Wartości te uzyskane zostały w ściśle określonych warunkach (temperatura, ciężar, parametry hamowni itp.)
i przy spokojnej jeździe. Realne natężenie ruchu na drodze, warunki atmosferyczne, obciążenie samochodu, styl jazdy, ciśnienie w oponach, obecność
bagażnika (nawet bez ładunku), intensywność użytkowania klimatyzacji lub ogrzewania, stan samochodu, mogą spowodować uzyskanie odmiennych wartości
zużycia paliwa.
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CITROËN: SERWIS
GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA
Swoim zakresem obejmuje bezpłatne naprawy samochodu
w przypadku jego usterek mechanicznych, elektrycznych,
elektronicznych oraz hydraulicznych. Dodatkowo umożliwia
skorzystanie z Programu pomocy drogowej Citroën Assistance.

4380/4628**

1100

1148

1812/1834***

GWARANCJA ANTYPERFORACYJNA
3000/
1800/
3250**
12 lat dla samochodów
osobowych
2050
5 lat dla samochodów dostawczych

DODATKOWE KONTRAKTY CITROËNA
4237

• KONTRAKT ESSENTIALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

1822

586/603**

925

1505

2728

727/975**

1554

** Fourgon L1/Fourgon L2

*** Selon versions et options

** Fourgon L1/Fourgon L2

1100

1148

1812/1834***

CITROËN CHRONO SERVICE
Usługi serwisowe wykonywane w kilka godzin i bez konieczności
umawiania się. Dotyczą następujących dziedzin: przegląd okresowy, wymiana oleju, coroczna kontrola samochodu, akumulator,
opony, układ hamulcowy, układ wydechowy, amortyzatory, klimatyzacja, oświetlenie oraz montaż akcesoriów.
586/603**

1505

925

2728

727/975**

1554

650
SAMOCHÓD
ZASTĘPCZY
CITROËNA 2112
*** Selon versions et options
Proste i niedrogie rozwiązanie, pomocne gdy samochód zostaje
unieruchomiony w Serwisie Citroëna.
4237

1810

** Fourgon L1/Fourgon L2

4380/4628**

• KONTRAKT REALDRIVE
2728
584
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek
4237
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z książką
serwisową i gwarancyjną.
3. Program pomocy drogowej Citroën
Assistance.
1822

925

1100/1250*

2112
GWARANCJA
NA LAKIER
*Largeur utile portes arrière mini/maxi
3 lata dla samochodów osobowych
24380/4628**
lata dla samochodów dostawczych

650

1810

3000/
3250**

2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z książką
serwisową i gwarancyjną.
3. Bezpłatna wymiana części eksploatacyjnych, czyli części
zamiennych i płynów podlegających zużyciu eksploatacyjnemu
wraz z kosztem tych produktów.
4. Samochód zastępczy na czas, kiedy samochód pozostaje
w serwisie na przegląd przewidziany w planie przeglądów.
5. Mycie kompletne wewnątrz i na zewnątrz samochodu
po przeglądzie.
6. Program pomocy drogowej Citroën Assistance Rozszerzony.

1800/

2050
• KONTRAKT
FREEDRIVE PLUS
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
1100/1250*
Czas trwania: maksymalnie
do 7 lat wliczając925gwarancję umowną.2728
Bezpłatna
naprawa
samochodu
w przypadku usterek
1. utile
*Largeur
portes arrière mini/maxi
** Fourgon L1/Fourgon
L2
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.

584

1100

1812/1834***

1148

1822
3000/
3250**

1800/
2050

586/603**

2728

727/975**

925

1100/1250*

1554

650

gon L1/Fourgon L2

2728

584

2112
*Largeur utile portes arrière mini/maxi

*** Selon versions et options

** Fourgon L1/Fourgon L2

4237

1100

1148

1812/1834***

1800/
2050

586/603**

t options

1822
3000/
3250**

1554

1100/1250*

2112
*Largeur utile portes arrière mini/maxi

** Fourgon L1/Fourgon L2

* szerokość użytkowa drzwi tylnych min./maks.
** standard / Long
*** w zależności od wersji i opcji

925

AUTOMOBILES CITROËn: Spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 159 000 000 euro, z siedzibą pod adresem: 6, rue
Fructidor, 75017 Paris 17, numer wpisu do Rejestru Handlowego: RCS Paris 642 050 199.
2728

584

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej. Dane na temat modeli i ich parametrów
odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie wydania katalogu
i nie mogą być traktowane jako postanowienia umowne. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów przedstawionych modeli, bez obowiązku aktualizacji niniejszego

katalogu. Samochody Citroën podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji
sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych
części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Marka Citroën
zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Przedstawione kolory nadwozia są przybliżone, gdyż techniki
druku nie pozwalają na wierną reprodukcję barw. Jeżeli pomimo starań

zapewnionych w czasie przygotowania katalogu stwierdzą Państwo, że
zawiera on jakikolwiek błąd prosimy o kontakt. Wszelkie informacje są
udzielane przez dział obsługi klienta Citroëna pod numerem telefonu
+ 48 (22) 44 42 159 oraz są dostępne pod adresem internetowym:
www.citroen.pl. Informacje na temat serwisu są udzielane przez salony
sprzedaży sieci w Polsce. Citroën Assistance: 800 12 07 07 (połączenie bezpłatne na terenie całego kraju, tylko dla telefonów stacjonarnych) lub + 48 664 12 07 07 (połączenie dla telefonów
komórkowych i stacjonarnych, płatne zgodnie z cennikiem operatora).
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