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FARK YARATAN 
DOKUNUŞLAR
Citroën’i seçmek aynı zamanda kaliteyi, güvenliği ve stili seçmek demektir.

Bu üç kelimeyse markanın tüm aksesuarlarına ilham kaynağı olmaktadır.

Citroën Berlingo için hazırlanan aksesuar çeşitleri güvenliği ve konforu garanti 

ediyor. Citroën’in yenilikçi ve benzersiz donanımları, tüm hayal gücünüzü 

kullanabileceğiniz kişiye özel yeni bir Citroën Berlingo yaratma olanağı sunuyor. 

Citroën Berlingo aksesuarları, arzularınıza göre tüm ihtiyaçlarınızı karşılarken 

sizi rahat ettirerek yolunuzda güvenilir bir rehbere dönüşüyor. 

 

www.citroen.com.tr



4 STİL

Hafif alaşımlı 17’’ Jant (Amirantes)
Ref: 9406A6

Hafif alaşımlı 16’’ Jant (Tikehau)(1)

Ref: 5402W5
(1)Jant göbeği ve vidaları ayrı satılmaktadır.

SİZİN İMAJINIZ
Siz benzersizsiniz, yeni Citroën Berlingo’nuz da öyle!
Citroën aksesuar ve donanımlarıyla hayalinizdeki modeli yaratabilirsiniz. Yaratıcı veya 
klasik ürün çeşitleriyle aracın tüm hatlarına kişiliğinizi yansıtabilirsiniz. 

Jant kapağı (Amarna) 15”
Ref: 9406 F3



JANTLAR

Hafif alaşımlı Citroën jantlar estetiği ve 
güvenliği temsil ediyor. Her türlü testten 
başarıyla geçerek size komple garanti 
sunuyor. Citroën’in stilistleri tarafından 
tasarlanmış dinamik ve şık Citroën jantlarıyla 
mutlaka tanışmalısınız.

Hafif alaşımlı 15’’ Jant (Palawan) 
Ref: 9406A4
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EVİNİZDEKİ RAHATLIK
Citroën Belingo başlıca rahatlık kaynağıdır. Bu rahatlığı da Citroën’in sizin için tasarladığı aksesuarlarla hissetmeniz çok kolaydır.
Konforunuz her zaman için ön planda tutulmaktadır. 

Minibar
Ref: 945603



Yan cam perdesi
Ref: 9459F5

Yan cam perdesi
Ref: 9659ES

Arka cam perdesi
Ref: 9659ET

Sürüş keyfinizi artırmak için Citroën her zevke uygun araç parfümü geliştirdi. 
Berlingo’nuzun havalandırma sistemine entegre olan parfümler aracınızın içini 
bahar havasıyla dolduruyor. Geniş parfüm yelpazemizden zevkinizi yansıtacak 
olanı seçin, Berlingo’nuzun havasına hava katın.

ARAÇ PARFÜMÜ

Beyaz çiçek
Ref:9980.P1

Turunç kabuğu
Ref:9980.P3

Kır çiçeği
Ref:9980.N2

Popcorn
Ref:9980.N7

Yaz kokteyli
Ref:9980.P2

Bahar kokusu
Ref:9980.P4



8 GÜVENLİK

YAKIN KORUMA
Citroën’de güvenliğiniz her şeyin üstündedir. Citroën donanımları sadece 
sizin değil, yolcularınızın da güvenliğini sağlayacak yüksek teknolojiye sahiptir. 
Alarm, park sensörü ve diğer tüm detaylar size daha fazla güven vermek için 
düşünülmüştür.

Sis far kiti
Ref: 9682S3

Bagaj bölmesi
Ref: 941213

Park sensörü
Ön Ref: 969001

Arka Ref: 945295

Çocuk koltuğu
“Romer Duo Isofix”
1. grup (3 Isofix bağlantısı)
Ref: 944815

Çocuk koltuğu
“Kiddy Life” 
grup 1-2-3
Ref: 9648F1

Çocuklarınızın vücut yapısına uyumlu 
olarak geliştirilmiş Citroën çocuk koltukları, 
yolcuklarınız sırasında en üst seviyede koruma 
ve konfor sağlar. Yerleşimi ve kullanımı 
çok kolay olan bu aksesuarların, Avrupa 
standartlarına uyumluluğu Citroën tarafından 
onaylanmıştır. 

ÇOCUK KOLTUĞU



Bijon kilit seti

Alarm
Ref: 9471N5

ÇOCUK KOLTUĞU



10  TAŞIMA

Çeki demiri
 Ref: 9427AZ

Çeki demiri
 Ref: 9427AX

Çeki demiri(1) RDSD
 Ref: 9427AY

(1) Çekilecek araca göre bağlantı 
kablosu gerekmektedir.

Aracınız, sizin ve ailenizin ihtiyaçlarına uygun 
duruma gelebilmelidir. Citroën, size hayatınızı 
kolaylaştıracak komple bir aksesuar serisi sunuyor. 
Bavul, bisiklet ve kayaklarınızı taşıma kolaylığı 
yolculuğa davet ediyor. 

pRATİK ÇÖZÜM

Tavan kofrası
 Kısa: 280 litre Ref: 945959
           340 litre Ref: 9459A3
Uzun: 370 litre Ref: 9459A4 
            430 litre Ref: 9459A5



Bisiklet taşıyıcı
Alüminyum Ref: 941513
Çelik Ref: 941653 / 961512

Kayak / snowboard taşıyıcı
2 Çift Ref: 941654
4 Çift Ref: 941655 / 961514
6 Çift Ref: 9615.16

İç tavan barı
Ref: 9414C8

Enlemesine portbagaj
Ref: 9416C9

Portbagaj (en - boy - takım)
Ref: 9416CA

Boylamasına portbagaj
Ref: 9416CH

Portbagaj (tavan barları), eşyalarınızın güvenli bir şekilde taşınabilmesi için tasarlandı. 
Portbagaj tavan barlarının, yüksek hızda dahi yerinden çıkmadığını 
Citroën kalite testleri ile garanti ediyor. Özel tasarımları sayesinde aracınızda 
güvenliği ve estetiği bir arada yaşayabilirsiniz.

PORTBAGAJ



12 KORUMA

Citroën’in koruma aksesuarları, aracınızın iç güzelliğini ortaya çıkarma 
imkânı sunuyor. Özel olarak tasarlanmış olan Citroën paspaslarındaki 
detaylar aracınızı hem koruyor hem de güzelleştiriyor.

İNCE ÇİZGİLER

Paçalık
Ön Ref: 940366
Arka Ref: 940367

Bagaj havuzu
 Ref: 9416G3

Bagaj paspası kaucuk
Ref: 9464EL

Bagaj halısı
Ref: 9464CC



Basamak koruyucu bar
Alüminyum görünümlü
Ref: 9419F
PVC Ref: 9400JL

Halı paspas
Ön Ref: 9464AJ
Ön - Arka Ref: 9464AH

Halı Paspas “Kauçuk”
Ön Ref: 9464EH
Arka Ref: 9464EK

Yerleştirmesi ve bakımı kolay olan Citroën paspasları 
Citroën sürücülerine eşsiz bir konfor sunmaktadır. 
Araç zeminini, oluşabilecek kirlerden korumak 
üzere tasarlanan Citroën paspasları kayma riskine 
karşı mükemmel koruma sağlamaktadır. Sağlam ve 
dayanıklı paspaslar Citroën Berlingo’nuzun iç çizgilerine 
mükemmel uyum sağlayacaktır. 

PASPAS



Citroën Berlingo, basit bir otomobilden çok daha fazlasını sunar. 
En ileri teknolojik donanımlar, yolculuklarınızı daha neşeli ve rahat kılıyor. 
Citroën’in sunduğu bu aksesuar serisi, sürüş keyfinize keyif katacak. 

TEKNOLOJİ 
ELİNİZİN ALTINDA

14 İLETİŞİM

* Destekleyen telefonlarda

MKi9000 Bluetooth ve kablolu müzik aktarımlı 
araç kiti
Ref: 05X0038
Özellikler:
• Her türlü (iPod (5G) / iPhone, USB bellek, USB MP3 çalar, 
analog MP3 çalar, A2DP Bluetooth cep telefonu, kaynaktan 
müzik aktarma
• Entegre 20 W dijital amplifikatör
• Telefon rehberi senkronizasyonu*
• Rehberdeki isimleri sesli okuma (Text to Speech) özelliği
• Sesli arama
• Çağrı bekletme, tekrar arama
• Çoğul kullanıcı, 5 telefon eşleşme
• Sesli menü erişimi
• Yeni eko giderici - gürültü azaltıcı (DSP-3)
• Müziği kontrol edebilen 6 tuşlu radyo frekanslı uzaktan 
kumanda ünitesi

MKi9200 Renkli ekranlı Bluetooth ve kablolu 
müzik aktarımlı araç kiti
Ref: 05X0039
Özellikler:
• Tüm MKi 9000 özellikleri
• TFT 2.4’ renkli ekranda çağrı görüntüleme ve numara arama
• Ekranda kenü erişimi
• Duvar kâğıdı
• Arayanın fotoğrafını gösterme
• Tam şarkı listesi görüntüleme
• Albüm kapağı gösterme
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