
YENİ CITROëN BERLINGO



+++
YENİ CITROËN BERLINGO 
YENİLİKLERLE ZENGİNLEŞİYOR
+++



DAHA FAZLA 
GÜVENLİK.
Viraj aydınlatmalı 
sis farları.

DAHA FAZLA STİL.
Selection serisi ile 
çok daha özel. 

DAHA moDErN.
Yeni chevron,
tampon tasarımı ve 
LED farlar



+++
EN BÜYÜK
DEĞİŞİM
SİZDEN VE
AİLENİZDEN
+++

Yeni Citroën Berlingo ile her şey çok daha kolay. Alışveriş yapmak, 
her türlü eşyayı taşımak, aileniz ile geziler yapmak, tatile 
çıkmak… Her şartta, her türlü ihtiyaca uyum sağlayabilen         
Yeni Citroën Berlingo vazgeçilmez yol arkadaşınız olacak. 
Yenilenen ön tampon, chevron ve viraj aydınlatmalı sis farları 
sayesinde çok daha modern bir görünüme sahip. Yine ihtiyaca 
göre düzenlenebilen iç mekan, akıllıca tasarlanmış araç içi 
saklama gözleri sayesinde pratik bir kullanım imkanı sunuyor. Bu 
ergonomik yapının üzerine eklenen cam tavanlı Modutop paketi 
Yeni Citroën Berlingo’yu benzersiz hale getiriyor. 

Bu broşürde yer alan görseller ve ekipman özellikleri Türkiye ürün gamından 
farklı olabilir. Türkiye ürün gamında yer alan araç özellikleri için teknik özellikler 
broşüründen veya Citroën Yetkili Satıcıları’ndan bilgi alabilirsiniz. 









DAHA FAZLA
TEKNoLoJİ.
Ön panelde 
AUX girişi ve 
USB bağlantısı.

Yeni Citroën Berlingo’nun direksiyonunun, 
ön panelinin ve iç döşemelerinin kalitesi 
hemen göze çarpıyor. Yükseklik ve 
derinlik ayarlı direksiyon, versiyona göre 
yükseklik ayarlı sürücü koltuğu ve çift 

bölgeli otomatik klima en uygun sürüş 
konumuna sahip olmanızı sağlıyor. 
Yenilenen ön konsol hem sürücüye hem 
yolcuya  kolay kumanda  edilebilir 
teknolojik özellikler sunuyor. CD çaların  

okunaklı ekranı,  ön panele entegre USB 
bağlantısı ve AUX girişi sayesinde  araç 
içinde müzik sizin kontrolünüzün dışına 
çıkmıyor.

KONFOR VE TEKNOLOJİNİN
UYUMU





Tavanda yer alan
yarı saydam
saklama bölmesi 
sayesinde hiçbir şey 
kaybolmuyor.



Yeni Citroën Berlingo öncelikle 
görüntüsü ve stili ile göze çarpıyor.  
Geniş ön camı ve yan camları sayesinde 
size ve ailenize aydınlık ve konforlu bir 
ortam ve geniş görüş açısı sunuyor. 
Ama Yeni Citroën Berlingo bununla 
sınırlı kalmıyor. Akıllıca tasarlanmış pek 
çok saklama bölmesi sayesinde Yeni 
Citroën Berlingo artık çok daha pratik. 
Büyük ölçüde uçak kokpitinden 

esinlenerek tasarlanan Modutop 
seçeneği sayesinde  araç içi pratiklik ve 
ergonomi maksimum düzeye çıkıyor. 
Ön bölümde tavanda boylu boyunca  
yer alan saklama bölmesi geniş bir 
saklama kapasitesi sunuyor. Ayrıca 
sürücü kendi özel torpido gözüne de 
sahip. Modutop seçeneği olmayan 
araçlarda aksesuar olarak temin 
edilebilecek iç tavan barları sayesinde 

uzun ve hafif eşyalar yolcuları rahatsız 
etmeden kolaylıkla yerleştirilebiliyor. 
Sürücü koltuğu altında yer alan 
çekmece ve araç zeminine yerleştirilen 
bölmeler gibi alışılmışın dışında 
saklama bölmeleri sayesinde 
yolculuklar çok daha keyifli oluyor.

MODUTOP
MODERNLİK VE ZEKÂNIN
BİRLEŞİMİ

Araç zeminine 
gizlenmiş saklama 
gözleri sayesinde 
küçük eşyaları 
yerleştirmek çok daha 
kolay 



Katlanabilen arka 
koltuklar sayesinde 
hacimli eşyaları 
taşımak sorun 
olmaktan çıkıyor.

Konforlu, keyifli ve aydınlık tasarımıyla 
Yeni Citroën Berlingo tüm duyularınıza 
ve ihtiyaçlarınıza hitap ediyor. 
Çocuklarınız araç içinde modüler geniş 
kullanım alanından ve güvenlik için 
sınırlı açılabilen arka camlar sayesinde 
doğal havalandırmadan keyifle 
faydalanıyorlar. Rahat koltukları 
sayesinde araç içi konfor maksimum 
seviyeye çıkıyor. İşçilikteki özen ve 

versiyonlara göre ön koltuklar arasında 
kol dayama ve ara saklama bölmeleri 
ile kalite ve kullanışlılık daha da artıyor. 
Aynı zamanda konfor, modüler 
kullanımla da yakından ilgil i 
olduğundan 1/3, 2/3 katlanabilen 
arka koltuklar aracınızı ihtiyacınıza göre 
şekillendirmenize ve büyük hacimli 
eşyaları kolaylıkla taşımanıza olanak 
tanıyor. Yukarı açılan tekli bagaj  kapağı 

sayesinde yüklemeleriniz artık çok daha 
kolay. Yeni Citroën Berlingo hayatınızı 
kolaylaştırmak için tasarlandı. Aracın 
içinde bulunan saklama gözlerinin 
fazlalığı kadar kolay ulaşılabilir olmaları 
ve tasarımları hayatınızı kolaylaştıracak. 
Modutop ve tavan gözlerine ön ve arka 
sıra koltuklardan ulaşmak çok kolay.

PRATİKLİKTE ÖRNEK TASARIM





CITROËN, uzun yıllardır devam ettiği 
çevreci motor teknolojileri yatırımına 
Yeni Citroën Berlingo ile de devam 
ediyor. Sürüş keyfi ve konforundan 
ödün vermeden ekonomik ve çevreci 
kullanıma imkan sağlayan HDi 
motorlar Berlingo’da 75 hp, 90 hp 
ve 115 hp olmak üzere üç farklı 
seçenekle sunuluyor.

Yeni Citroën Berlingo’da güvenlik 
özellikleri de  sizin için maksimum 
seviyede tutuluyor. ABS, EBD 
(Elektronik güç fren dağılımı), EBA 
(Acil fren destek sistemi) tüm 
versiyonlarda standart olarak yer 
alırken, ESP 90 hp ve 115 hp’lik 
versiyonlarda Güvenlik Paketi ile 
birlikte sunuluyor. 3 noktadan 

bağlantılı arka emniyet kemerleri ile 
tüm yolcular güvenle seyahat ediyor. 
Multispace araçlarda yer alan çocuk 
kilidi ve çocuk gözleme aynaları ile  
gözünüz hep ailenizin üzerinde 
olacak.



+++

DAHA DÜŞÜK TÜKETİM,
DAHA FAZLA KEYİF

+++

Citroën’in çevreci 
motorları Yeni Citroën 
Berlingo’da 75 hp, 
90 hp ve 115 hp’lik 
seçenekleriyle sizi 
bekliyor.



ŞAŞIRTICI BİR 
YÜKLEmE KoLAYLIĞI
+ Akıl dolu yükleme çözümleri
+ Versiyona göre tek veya çift kayar kapı
+ 40/60 oranlı çift arka kapı



+ 180 derece açılabilir
 arka yük kapıları
+ 1,5 m’ye ulaşan genişlik
+ 1,25 m’ye ulaşan yükseklik
+ 3,3* m’ye ulaşan derinlik

*Versiyonlara göre
farklılık gösterebilir.



MÜKEMMEL YÜKLEmE PErFormANSI



+ Sınıfında referans sayılacak
 yükleme kapasitesi
+ Modüler yükleme imkanı
+ Maksimum güvenlikli taşıma
+ 3,30 m2‘ye varan kullanılabilir hacim
+ 1.80 m kullanılabilir uzunluk
+ 850 kg’ye kadar taşıma kapasitesi
+ Palet yükleme imkanı 



DAHA FAZLA 
GÜVENLİK.
Viraj aydınlatmalı 
ön sis farları ile
virajları geçmek 
her zamankinden 
daha kolay

Yeni Citroën Berlingo’yu tercih etmek, 
konfor ve işlevselliği ve aynı zamanda da 
güvenliği bir arada tercih etmektir. ABS, 
EBD, EBA gibi standart donanım 
özellikleri yanında ESP, yan hava yastıkları 

gibi üst versiyonlarda sunulan güvenlik 
özellikleri sayesinde  aileniz için endişeye 
yer yok. Yükseklik ve derinlik ayarlı hidrolik 
direksiyon, otomatik yanan farlar ve 
yağmur sensörü ile değişen çevresel 

koşullar sizin için tehlikeli değil. Viraj 
aydınlatmalı ön sis farları ile  virajlı yollar 
her zamankinden daha kolay geçiliyor.

AİLENİZ İÇİN
TAM GÜVENLİK
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Koyu Kumaş Bej & Kahve Kumaş Mavi & Siyah Kumaş

JANT, RENK
VE DÖŞEME SEÇENEKLERİ

Vizon Gri (M) Gümüş Gri (M)

Beyaz (O) Körfez Mavi (M)

Kül Gri (M) Ada Mavi (M)

Siyah (M)

15” Jant Kapağı Féroé 15” Jant Kapağı Airflow 16” Alüminyum Jant 
Jante Tikehau



Yolculuklarınızda tam güvenlik için Citroën modelleri son nesil aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle donatılmıştır:
 
ABS (Anti-Lock Brake System): Tekerleklerin kilitlenmesini önleyici fren sistemi, gerekli durumda tekerleklerin blokajının engellenmesi amacıyla frenleme basıncını düzenleyen bir fren destek sistemidir ve ek olarak 
direksiyon kontrolünün korunmasını da sağlar.

EBA (Emergency Brake Assist): Acil fren destek sistemi, durma mesafesinin azaltılması amacıyla fren pedalına hızlı basılması durumunda fren basıncını anında artırır. Takip eden araçları uyarmak için flaşör lambalarını 
otomatik olarak devreye alır.

ASR (Anti-Spin Regulation): Tekerleklerin kaymasını önleyen anti patinaj sistemi, patinaj algılayıcılar tarafından teşhis edilir edilmez tekerlek veya tekerlekler düzenlenerek aracın kaygan zemin üzerindeki hareketini ve 
çekişin korunmasını sağlayan bir elektronik sistemdir.

ESP (Electronic Stability Program): Akıllı elektronik bir sistem olan elektronik stabilite programı, yol tutuş kaybı olması durumunda fiziki yasalar çerçevesinde motor tahrik veya fren sistemlerini yöneterek sürücü 
tarafından seçilen güzergâh üzerinde aracı kontrol eder.

EBD (Electronic Brake Distribution): Elektronik fren güç dağılımı, tekerlekleri ayrı ayrı yöneterek arka tekerleklerin frenleme gücünü optimum duruma getirmek için ABS algılayıcılarını kullanır. 

Belirtilen özellikler araçlara göre farklılık gösterebilir. İlgilendiğiniz aracın güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiler için teknik föyü inceleyiniz.

TEKNOLOJİ 
GÜVENLİĞİNİZİN HİZMETİNDE
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CITROËN: SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Bu broşür, bilgi niteliğinde olup gerçeğinden farklılık gösterebilir. Taahhüt olarak kabul edilemez.

• CITROËN DESTEK: 7 GÜN / 24 SAAT
Citroën’iniz 7 gün / 24 saat Türkiye’nin her yerinde 
yol yardım hizmetiyle güvencede.

• CITROËN EXPRESS SERVICE 
Yağ, lastik, fren, egzoz, süspansiyon ve aksesuarla 
ilgili işlemlerinizde randevusuz hizmet.

• YEDEK CITROËN’İM
Atölyede aracınızla ilgili işlemler devam ederken 
işlerinizi aksatmamanız için alternatif ödeme 
seçenekleriyle kullanımınıza sunulan yedek araçlar.

• CITROËN ARTI GARANTİ
Üretici garantisi dışında Citroën Artı Garanti ile 
aracınız +1 veya +2 yıl / 150.000 kilometreye 
kadar güvence altında (Citroën Artı Garanti koşul ve 
ücretleri için Citroën Yetkili Satıcı ve Servisleri’nden 
ayrıntılı bilgi temin edebilirsiniz).

• S.Ö.Z. (SORUNSUZ – ÖZENLİ – ZAMANINDA)
Citroën 3 işgünü içerisinde onarımını tamamlayamadığı 
araç sahiplerine günlük 50 TL ödeme sözü veriyor 
(Citroën S.Ö.Z. uygulaması koşulları için Citroën 
Yetkili Satıcı ve Servisleri’nden ayrıntılı bilgi temin 
edebilirsiniz).

• ÜRETİCİ GARANTİSİ: 2 YIL / SINIRSIZ KİLOMETRE
Citroën’iniz üretici kaynaklı gerçekleşecek tamir 
ve parça değişimleri için 2 yıl boyunca garanti 
altında (garanti koşulları için Citroën Yetkili Satıcı ve 
Servisleri’nden ayrıntılı bilgi temin edebilirsiniz).

• BOYA GARANTİSİ 
Binek araçlar için 3 yıl
Ticari araçlar için 2 yıl

• PASLANMAYA KARŞI GARANTİ
Binek araçlar için 12 yıl
Ticari araçlar için 5 yıl
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