
Dziękujemy za zainteresowanie samochodami marki Citroën. W nawiązaniu do naszych ustaleń związanych z preferencjami zakupowymi poniżej
prezentujemy propozycję handlową dotyczącą modelu BERLINGO' VP dla:

Nazwa firmy Numer telefonu Adres email Identyfikator

DANE SAMOCHODU:

Model: BERLINGO M

Wersja: PureTech 110 S&S FEEL
Lakier: GRIS PLATINIUM METALIK

Tapicerka: Materiał Slash Grey SZARO-CZARNA

Rok produkcji: 2019

KALKULACJA:

Cena katalogowa brutto: 68 400 zł

Cena wyposażenia dodatkowego brutto: 5 000 zł

Lakier metalizowany 2 400 zł

Wnętrze w tonacji Metropolitan Grey, tapicerka Slash Grey 350 zł

Ładowarka indukcyjna do smartfona 350 zł

Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie 350 zł

Koło zapasowe 450 zł

Otwierana na szyba w pokrywie bagażnika + szyby przyciemniane 1 100 zł

W ramach polityki stałej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają
wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU BERLINGO M

4 HP + 2 tweetery
Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu)
Centralny zamek
Citroen Connect Radio (RCC A2): ekran dotykowy 8", Mirrorscreen, radio,
Bluetooth (2 mikrofony), 2 wejścia USB i 1 Jack, antena krótka (200mm) AF/FM
Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie
Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony
ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)
Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami TWIRL Black, opony Michelin Energy
Saver+ - 205/60 R16 - UBRR
Fotel kierowcy KOMFORT: regulacja w odcinku lędźwiowym, na wysokość,
wzdłużnie i pochylenia oparcia; zagłówek regulowany na wysokość; podłokietnik;
schowek pod fotelem
Fotel pasażera SKŁADANY: ruchomy podłokietnik, regulacja pochylenia oparcia i
zagłówka na wysokość, stoliki lotnicze i kieszenie w oparciach foteli R1, schowek
w podłodze w R2
Gniazdo 12V i uchwyty na napoje dla R2
Hamulec postojowy elektryczny
Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, wielofunkcyjna
Klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką
Klimatyzacja manualna
Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane
Pakiet Look Color White: klamki zewnętrzne i obudowy lusterek bocznych w
kolorze nadwozia, białe akcenty kolorystyczne na Airbumps® i w strefie
reflektorów przeciwmgłowych, listwy ochronne boczne Airbumps® czarne, słupek
przy przedniej szybie czarny
Pakiet Safety: aktywny system monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy,
system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej
prędkości, system automatycznego hamowania Active Safety Brake
Pakiet Widoczność: wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu)
Półka / Roleta przykrywająca przestrzeń bagażową (M / XL)
Półka podsufitowa
Reflektory przednie przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
Relingi dachowe podłużne czarne
System Magic Wash Premium
Sześć poduszek bezpieczeństwa
Szyby boczne przednie (R1) sterowane elektrycznie, sekwencyjne
Szyby boczne w drzwiach przesuwnych (R2) sterowane elektrycznie sekwencyjne,
stałe szyby w R3, zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne
Światła dzienne LED
Tapicerka materiałowa Mica Green
Trzy indywidualne fotele w drugim rzędzie(R2): składane - (funkcja Magic Flat
dostępna od 03.2019), mocowania Isofix (x3), gniazdo 12V w R3,
Zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne
Zegary analogowe z wyświetlaczem matrycowym 3,5'
Zestaw naprawczy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE MODELU BERLINGO M
Citroen Connect Radio (RCC A2)

W ramach polityki stałej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają
wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).



DANE TECHNICZNE: SILNIK PureTech 110 S&S FEEL

Pojemność skokowa (cm3) 1199 Emisja CO2 w cyklu mieszanym
WLTP (g/km) 150 - 170

Moc maksymalna w kW (KM) przy
obr./min 81 (110) / 5500 Spalanie w cyklu mieszanym WLTP

(l/100km) 6,7 - 7,5

Maks. moment obrotowy Nm przy
obr./min 205 / 1750

Norma emisji spalin EURO 6

Paliwo Benzyna bezołowiowa

Maksymalna prędkość km/h 175

Homologacja Osobowa

W ramach polityki stałej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają
wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).


