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IZRAZIT
DIZAJN

MODERNOST

CITROËN BERLINGO MULTISPACE, zgled v razredu 
družinskih enoprostorcev, danes potrjuje svoj izrazit 
značaj z novim, odločnim prednjim delom. Njegovo 
osebnost poudarja nov odbijač napetih linij, nižje 
umeščena in širša prednja okrasna maska pa izraža 
robustnost. Dnevne luči z diodami LED (odvisno od 
izvedenke) so odslej premeščene, da vozilu dajo 
dodatno izraznost.

Opisana oprema v tem katalogu predstavlja vso tehnologijo, s katero je lahko opremljen CITROËN BERLINGO MULTISPACE.
Ker so vozila CITROËN naprodaj v Evropski uniji, se lahko njihova definicija med posameznimi državami razlikuje. Natančnejši
opis ponudbe serijske in doplačilne opreme boste našli v dokumentu »Tehnični podatki in glavna oprema«, ki je na voljo za
prenos s spletnega mesta www.citroen.si. 
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DOBRO POČUTJE
& PRAKTIČNOST

ENOSTAVEN

Novi CITROËN BERLINGO MULTISPACE je prijeten in 
praktičen kot nikoli doslej. Zaradi prostornega potniškega 
prostora imajo potniki na zadnjih sedežih v predelu kolen 
obilo prostora (24,5 cm). Ponuja še številne domiselne trike 
za še preprostejšo uporabo, kot na primer drsna bočna vrata.

CITROËN BERLINGO MULTISPACE XTR Nocciola.
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UDOBJE & 
VSESTRANSKA UPORABA

ENOSTAVEN

Novi CITROËN BERLINGO MULTISPACE ima zmerne zunanje mere, a je 
kljub temu izjemno bivalen in vsestransko uporaben, zaradi česar postavlja 
zgled v razredu družinskih enoprostorcev. Nudi tudi izjemno modularnost 
sedišč, saj ima zadaj tri posamične snemljive sedeže. Pri udobju igra 
pomembno vlogo tudi obdelava notranjega okolja, da se bodo vsi potniki 
dobro počutili. Novi CITROËN BERLINGO MULTISPACE ima zato nova 
oblazinjenja, kot je na primer tkanina QUAD v sivi barvi Délice; ta nova barvna 
kombinacija ima poudarke s prešivi v turkizni barvi.

Tkanina QUAD v sivi barvi Délice.

UDOBJE & 
VSESTRANSKA UPORABA

ENOSTAVEN
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PRI
LA
GO
DLJI
VOST

PRILAGODLJIV PO ŽELJI
DRUŽINSKI ENOPROSTOREC,

V izvedenki s 7 sedeži sta posamična sedeža v tretji vrsti enaka sedežem v 
drugi vrsti: mogoče ju je zložiti in ju enostavno odstraniti.
Sami boste lahko izbrali, ali želite 5 ali 7 sedišč!

Tkanina LIBERIA s prešivi v oker barvi 
za sodobnejši in bolj grafičen končni
videz.
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UDOBNO NA 
SVOJEM SEDEŽU …

DOBRODOŠLI V POTNIŠKEM 
PROSTORU

V tem novem notranjem dekorju vozniško mesto ohranja svoje 
ergonomske odlike z uporabno armaturno ploščo, da bo vozniku 
vsaka pot v užitek. Sedež je nastavljiv po višini, volanski obroč pa 
po višini in globini. Novi CITROËN BERLINGO MULTISPACE ima 
veliko zastekljenih površin za odlično vidljivost (veliko panoramsko 
vetrobransko steklo, bočna stekla in zadnja vogalna stekla) ter višji 
položaj za vožnjo.
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Novi CITROËN BERLINGO MULTISPACE gre v korak s časom s 
7-palčnim zaslonom na dotik. Armaturna plošča je zato lahko 
poenostavljena in nudi več funkcij in storitev, kot so: nova navigacija na 
dotik (prikaz zemljevida iz perspektive, izpisovanje omejitev hitrosti, 
prometne razmere, …), medijske funkcije (med drugim radio, pretakanje 
zvoka, povezava prenosnih naprav), telefon (prostoročna funkcija
s povezavo Bluetooth*, dostop do imenika, upravljanje dveh klicev in 
prepoznavanje govora), nastavitve parametrov vozila.

*Deluje z združljivim telefonom.

100 % POVEZAN
ENOSTAVNA UPORABA

NAVIGACIJA MEDIJI

TELEFONIJA NASTAVITVE PARAMETROV

12 13



IZOBILJE SVETLOBE
IN ODLAGALNIH 
PROSTOROV

MODUTOP®

Z večnamenskim stropom Modutop®, ki je nastal po navdihu letalstva, je vsak prostor dodelan z vidika 
svetlobe, ergonomije in priročnosti. Štiri stropne line in prosojen stilsko dodelan odlagalni prostor med njimi 
v vozilo prepuščajo izjemno veliko svetlobe. Za še več udobja trije zračniki k zadnjim sedežem dovajajo svež 
zrak, pomešan s subtilno dišavo. Spredaj se po vsej širini vozila razteza stropna polica, ki ponuja zelo veliko 
odlagalnega prostora. Zadaj je pod stropom umeščen strešni kovček, ki ga je mogoče doseči iz potniškega 
prostora ali doplačilnega odpiralnega zadnjega stekla in v katerem je dodatnih 60 litrov prostora. Zunaj je 
vozilo opremljeno z modularnimi strešnimi prtljažnimi drogovi, ki jih lahko prilagodite po svojih potrebah.
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PRILAGOJEN
VSEM OBLIKAM 
UPORABE

PRAKTIČNOST

Novi CITROËN BERLINGO MULTISPACE ima v ponudbi 
odpiralno zadnje steklo, ki omogoča enostaven dostop do 
prtljažnika in odlagalnega prostora Modutop® brez odpiranja 
prtljažnih vrat. V prtljažniku je na voljo 675 litrov prostora, ki 
jih je z odstranitvijo sedežev v drugi vrsti mogoče povečati vse 
do 3.000 litrov.
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IDEALEN PARTNER
V VSEH
SITUACIJAH

NOVI CITROËN BERLINGO MULTISPACE XTR

V izvedenki XTR postane CITROËN BERLINGO MULTISPACE na pogled 
precej bolj robat. Ima povišano vzmetenje, ščitnik pod motorjem in 
drugačen odbijač … Pri tej stopnji opreme je na voljo tudi Grip Control, 
izpopolnjen sistem proti spodrsavanju pogonskih koles, ki optimalno 
prilagaja vlečno moč prednjih koles v odvisnosti od vrste podlage. Če se 
vam bo zahotelo zaviti s ceste, bo vedno pripravljen!

V 
p
dr
iz
pr
va

Odkrijte novi 
CITROËN BERLINGO MULTISPACE v slikah.
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BREZSKRBNEJŠA 
VOŽNJA

DOMISELN

Novi CITROËN BERLINGO MULTISPACE ponuja 
številne sisteme za lažjo vožnjo: pomoč pri vzvratnem 
parkiranju, tempomat in omejevalnik hitrosti, samodejni 
vklop luči (v paketu za vidljivost) … Poleg tega so vam 
na voljo še najsodobnejše tehnologije za še preprostejši 
vsakdan.

Kamera zajema sliko situacije za vozilom in jo 
pošilja na novi 7-palčni zaslon na dotik, čim 
voznik vključi vzvratno prestavo. Na zaslonu se 
izrišejo vidne oznake konca vozila in njegove 
smeri vožnje, kar olajša postopek.

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO

Prednje meglenke, ki so opremljene s to funkcijo, 
nudijo dodaten svetlobni snop na notranji strani ovinka 
ter tako izboljšajo vidljivost in varnost.

ŽAROMETI ZA OSVETLITEV OVINKA

Ta sistem dopolnjuje pomoč pri vzvratnem parki-
ranju. Oba sistema skupaj v vseh situacijah zelo 
olajšata vozne manevre.

POMOČ PRI ČELNEM PARKIRANJU

To pomagalo, ki je povezano z elektronskim nad zo-
rom stabilnosti ESC, samodejno zavira vozilo 2 se- 
kundi in s tem vozniku omogoči mirno speljevanje 
navkreber po strmini, večji od 5 %.

POMOČ PRI SPELJEVANJU NAVKREBER

To je sistem samodejnega zaviranja, ki pomaga 
preprečevati nalete pri nizki hitrosti vožnje. 
Na voljo bo konec leta 2015.

ACTIVE CITY BRAKE
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Novi CITROËN BERLINGO MULTISPACE je opremljen z motorji BlueHDi, ki so ena najzmogljivejših in naj-

učinkovitejših tehnologij dizelskih motorjev na tržišču z vidika varovanja okolja. V ponudbi so motorji BlueHDi 75 

BVM, BlueHDi 100 BVM, BlueHDi 100 S&S BVM, BlueHDi 100 S&S ETG6 in BlueHDi 120 S&S BVM6.

Ti motorji dosegajo zelo zmanjšane emisije dušikovih oksidov (NOx), manjšo porabo goriva in manjše emisije CO2

ter izpolnjujejo standard Euro 6 po zaslugi inovativnega izpušnega sistema, ki ga sestavljajo :

–  oksidacijski katalizator, ki odstranjuje ogljikovodike (HC) in ogljikov monoksid (CO);

–  modul za selektivno katalitično redukcijo (SCR oziroma Selective Catalytic Reduction), ki z vbrizgavanjem tekočine 

Adblue® pretvori do 90 % dušikovih oksidov (NOx) v vodno paro (H2O) in dušik (N2), ki sta neškodljiva;

–  filter trdnih delcev z aditivom, ki odstrani do 99,9 % trdnih delcev.

Novi CITROËN BERLINGO MULTISPACE je v kombinaciji
z motorjem BlueHDi 120 S&S prvič opremljen s šest-
stopenjskim ročnim menjalnikom, da lahko ponudi še boljše 
vozno udobje ne glede na dolžino potovanja.

Aditiv AdBlue® je shranjen v 17-litrskem rezervoarju, ki je 
umeščen v zadnjem delu vozila. Ta količina zadostuje za 
več kot 20.000 km. Aditiv se preprosto doliva skozi 
posebno nalivno cev (moder čep), ki je umeščena poleg 
nalivne cevi rezervoarja za goriv.

VARČNI IN DO OKOLJA 
PRIJAZNI MOTORJI

DOMISELN
orji BlueHDi, ki so ena najzmogljivejših in naj-Novi CITROËN BERLINGO MULTISPACE je opremljen z moto
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Adblue® (H pretvori do 90 % dušikovih oksidov (NOx) v vodno paro ( 2O) in dušik (N2), ki sta neškodljiva;

.–  filter trdnih delcev z aditivom, ki odstrani do 99,9 % trdnih delcev

Novi CITROËN BERLINGO MULTISPACE je v kombinaciji
z motorjem BlueHDi 120 S&S prvič opremljen s šest-
stopenjskim ročnim menjalnikom, da lahko ponudi še boljše 
vozno udobje ne glede na dolžino potovanja.

Aditiv AdBlue® je shranjen v 17-litrskem rezervoarju, ki je 
umeščen v zadnjem delu vozila. Ta količina zadostuje za 
več kot 20.000 km. Aditiv se preprosto doliva skozi 
posebno nalivno cev (moder čep), ki je umeščena poleg
nalivne cevi rezervoarja za goriv.

VARČNI IN DO OKOLJA
PRIJAZNI MOTORJI

DOMISELN
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RJAVA MOKA (B) MODRA KYANOS (K) BELA BANQUISE (N)

SIVA ALUMINIUM (K) SIVA ACIER (K) RJAVA NOCCIOLA (K)

RDEČA ARDENT (N) ČRNA ONYX (N) SIVA SHARK (B)

TKANINA QUAD GRIS DÉLICE

(N): Navadna. (K): Kovinska. (B): Biserna.
Kovinske in biserne barve ter črna barva Onyx so na voljo za doplačilo.

TKANINA GAZYBAN GRIS

PLATIŠČE
TIKEHAU 16”

TKANINA QUAD BEIGE

BARVE
KAROSERIJE OBLAZINJENJE

PLATIŠČA
IN OKRASNI POKROVI
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* Vsi podatki v zvezi z motorji se lahko spremenijo. BVM: 5-stopenjski ročni menjalnik – ETG6: 
6-stopenjski robotizirani menjalnik Efficient Tronic – BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik.

V razpredelnici so navedene homologirane vrednosti porabe goriva v skladu z evropskimi predpisi,
ki veljajo za vse proizvajalce in vsa vozila, ki so v prodaji na evropskem trgu. Navedene vrednosti so 
izmerjene pod strogimi testnimi pogoji (temperatura, masa, tehnični podatki preizkusne naprave z valji …) 
in pri zelo umirjenem profilu vožnje. Dejanske prometne razmere, atmosferski pogoji, stanje 
obremenitve vozila, stil vožnje, tlak v pnevmatikah, prisotnost strešnega prtljažnika (tudi brez prtljage), 
intenzivno delovanje klimatske naprave in/ali gretja ter splošno stanje vozila lahko seveda privedejo do 
odstopanj od homologiranih vrednosti porabe goriva. Za dodatne nasvete o varčni vožnji in čim boljšem 
izkoristku svojega vozila obiščite spletno mesto www.citroen.si.

Povprečna poraba goriva: 4,3 - 6,5  l/100 km, emisije CO2: od 109 do 151 g/km, emisijska stopnja 
EURO 6, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0262 - 0,464 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost 
specifične emisije trdih delcev od 0,00005 do 0,00032 g/km, število trdnih delcev pa 0,01 × 1011. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 
ter dušikovih oksidov.

• POGODBENA GARANCIJA 2 LETI
Vsebuje popravila in/ali zamenjavo delov z napako. Velja po splošnih garancijskih pogojih, 
opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• GARANCIJA NA BARVO
Velja 3 leta za osebna vozila (klasifikacija M1) in 2 leti za dostavna vozila (klasifikacija N1) brez 
omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali zamenjavo delov, ki imajo napako v 
zunanjem videzu. Velja po splošnih pogojih garancije na barvo, opisanih v servisni in garancij-
ski knjižici.

• GARANCIJA NA PRERJAVENJE
Velja 5 let za dostavna vozila (klasifikacija N1) in 12 let za vsa ostala vozila (klasifikacija M1) 
brez omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali zamenjavo delov, poškodovanih 
zaradi korozije (preluknjana karoserija in podvozje zaradi korozije iz notranjosti). Velja po 
splošnih pogojih protikorozijske garancije, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• CHRONO SERVIS CITROËN
Brez naročanja, takojšen sprejem za vse hitre posege na vašem vozilu: menjava tekočin, posegi 
na pnevmatikah, zavorah, izpušnem sistemu, vzmetenju, dodatni opremi.

• CITROËN ASSISTANCE
V obdobju dveh let od nakupa novega Citroënovega vozila ste upravičeni do brezplačne 
pomoči v primeru okvare. Ugodnosti Citroën Assistance se nanašajo izključno na nova vozila, 
prodana na področju Slovenije, v času pogodbene garancije. Velja po splošnih pogojih o sto-
ritvah Citroën Assistance, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

BREZPLAČEN KLIC
Tel.: 080 22 99
24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU

• STORITVE CITROËN
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informacije pri pooblaščenem prodajalcu Citroën in na 
www.citroen.si

CITROËN SLOVENIJA d.o.o. : Barjanska c. 54, 
1000 Ljubljana. Telefon: 01 / 20 04 200, faks: 
01 / 20 04 229, www.citroen.si.
Prospekt se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v 
Evropski uniji. Tehnični podatki so opisani v posebni 
prilogi. Informacije o modelih in njihovih tehničnih 
podatkih so veljavne v času natisa prospekta, so infor-
mativne in niso pravno zavezujoče. CITROËN si 

pridržuje pravico do sprememb predstavljenih mode-
lov brez predhodne najave in obveznosti do posodo-
bitve vsebine prospekta. Fotografije so simbolne. 
AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva 
določbe Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih 
z dne 18. septembra 2000 in da so v proizvodih, ki 
jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali. Pred stav-
lje ne barve karoserij in oblazinjenj so informativne 

narave, ker tehnike tiskanja ne omogočajo zanesljive 
reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno predelali 
karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne teh ni-
čne lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in 
drugačno opremo. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo 
jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno 
napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse 
informacije pokličite oddelek za stike s strankami 

Citroën Slovenija na 01 / 20 04 265 ali si oglejte 
spletno stran www.citroen.si. Za vse informacije o sto-
ritvah CITROËN stopite v stik z enim od pooblaščenih 
prodajnih mest Citroën Slovenija. Pomoč na cesti – 
Citroën Assistance: 080 2299. Klic je brezplačen).

PORABA GORIVA IN EMISIJE CO2 (po Direktivi 1999/100/ES)*

Motorji
Mestna 
vožnja 

(l/100km)

Izvenmest. 
vožnja 

(l/100km)

Kombinir. 
vožnja 

(l/100km)

Emisije 
CO2 

(g/km)

VTi 120 BVM 8,3 5,4 6,5 151

BlueHDi 75 BVM 5,1 3,9 4,3 113

BlueHDi 100 BVM 5,1 3,9 4,3 113

BlueHDi 100 S&S BVM 4,6 3,9 4,1 109

BlueHDi 100 S&S ETG6 4,3 4,1 4,2 109

BlueHDi 120 S&S BVM6 4,9 4,2 4,4 115

DIMENZIJE

PRIJAZEN
DO OKOLJA

Preproga iz iglanega tekstila.

DODATNA OPREMA

Izbor strešnih kovčkov na prečnih prtljažnih 
drogovih.

Izbor otroških sedežev in DVD predvajalnikov.

Zaščitna prevleka za prtljažni prostor.

Nosilec za multimedijske naprave na zadnjih 
sedežih.

Senčniki.

Novi CITROËN BERLINGO MULTISPACE ponuja številne priročne dodatke za 
enostavno prilagoditev lastnim potrebam.

* Brez in s strešnimi prtljažnimi drogovi. ** Brez in z zunanjimi ogledali. *** Najvišja višina praga pri pnevmatikah 15”.

CITROËN:
VSEOBSEGAJOČA STORITEV
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IZDAJA: APRIL 2015.
OBLIKOVANJE IN IZVEDBA: 

 


