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A TISZTÁN ELEKTROMOS ÚJ CITROËN Ë-BERLINGO IS RAJTRA KÉSZ A
VILLANYAUTÓ PÁLYÁZATOKHOZ
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021-ben kiírta az elektromos autók vásárlására vonatkozó
támogatásokat magánszemélyeknek (12 millió forint alatti kedvezményes vételár, 2,5mFt támogatás),
és taxisoknak is (15 millió forint alatti kedvezményes vételár esetén 45% támogatás), így az új ë-Berlingo,
- amely július eleje óta rendelhető Magyarországon - kiemelkedő kényelmével és sokoldalú térkínálatával
az elektromos piac egyik favoritja lehet. Minden Citroën márkakereskedés megtalálható a pályázat
Regisztrált márkakereskedések listáján a márka teljes elektromos kínálatával (ë-C4, ë-Berlingo, ëSpacetourer, ë-Berlingo furgon, ë-Jumpy furgon), és felkészülten várják az érdeklődőket.
Az ë-Berlingo 50kW-os akkumulátorral, opcionálisan 11kW-os fedélzeti töltővel indul a legnagyobb
villanyautó támogatásért, sőt 7 személyes változata a nagycsaládosoknak további 2,5millió forint- azaz
összesen akár 5 millió forint - állami támogatást1 jelenthet.
Ë-BERLINGO AJÁNLATOK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK KIÍRT VILLANYAUTÓTÁMOGATÁSSAL
A 2021-ben, természetes személyek számára kihirdetett, a lezárult első kör után igen népszerűnek ítélhető „EAUTO-2021/Lakossági” állami támogatási pályázat várhatóan folytatódik, melyre a korábbival azonos
kondíciókkal pályázhat a lakosság immár az ë-Berlingo modellekre is.
Fontos, hogy mivel az ë-Berlingo opcionálisan 7 üléses kivitelben is elérhető (M hosszúság) a legalább 3
gyermekkel rendelkező természetes személyek részére, a fenti elektromos pályázattal egyidőben
a nagycsaládos állami támogatásra is lehet pályázni, melynek összege akár 2,5 millió forint (de legfeljebb
a megszerzés időpontjában érvényes bruttó vételár 50%-a). Így a két támogatás teljes összege, amennyiben
mindkét pályázat sikeres, akár 5 millió forint is lehet1 ë-Berlingo Feel Pack M - 7 személyes változat
vásárlása esetén.
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elektromos gépjármű beszerzési pályázati kiírást ide kattintva tekintheti meg. A nagycsaládos állami támogatással kapcsolatos
részleteket ITT olvashatja.
2 Erre az állami támogatásra olyan magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági
társaság pályázhat, amely személytaxi-, vagy személygépkocsis személyszállítás szolgáltatást végez.

Az „E-AUTO-2021 / Lakossági” néven futott, várhatóan újra elérhető természetes személyek részére
igényelhető e-autó beszerzésére szóló állami támogatáshoz az alábbi kedvezményes ajánlatok készültek:
ë-BERLINGO - „E-AUTO-2021 / Lakossági„ ajánlat
Felszereltség
LIVE PACK
M
5 személyes
FEEL PACK
M
7 személyes

Bruttó listaár

Bruttó
kedvezmény

Kedvezményes
bruttó ár

Állami támogatás
összege

Kedvezményes ár
állami
támogatással/
támogatásokkal

13 750 000 Ft*

1 790 000 Ft

11 960 000 Ft

2 500 000 Ft

9 460 000 Ft

12 840 000 Ft

2 500 000 Ft
+
2 500 000 Ft

7 840 000 Ft

14 930 000 Ft**

2 090 000 Ft

*az ajánlat tartalmazza LIVE PACK - 5 személyes e-Berlingo esetén a szériafelszereltség részét nem képező LZ04 - 3 fázisú
fedélzeti töltő opciót
**az ajánlat tartalmazza FEEL PACK - 7 személyes ë-Berlingo esetén a szériafelszereltség részét nem képező LZ04 - 3 fázisú
fedélzeti töltő és az AN01 - 2 db dönthető és kivehető ülés a 3. sorban opciókat

A magánszemélyek részére kiírt pályázat esetén a 7 személyes, M hosszúságú FEEL PACK felszereltségű
modell 12.840.000 forintos bruttó kedvezményes ára több mint 1 millió forintnyi helyet hagy az esetleges
extráknak - automata klíma, navigáció, ülésfűtés, gyermekcsomag, tolatókamera, kulcs nélküli nyitás-zárás – a
14 millió forintos értékhatár alatt maradva.

AKÁR 30 PERC ALATT 80%-RA TÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR
A Citroën 2021-ben az ë-Berlingo piacra dobásával újabb modellel lépett az elektromos gépkocsik piacára, és
hogy mennyire komolyan gondolja a jelenlétét, arra az elektromos modell technikai paraméterei, és az autó
kialakítása a bizonyíték: a Citroën ë-Berlingo kiváló választás rugalmasan alakítható hatalmas belterével, 5
vagy 7 személyes változatával és az árkategóriájában kiemelkedő az akkumulátorkapacitása.
Fontos előnye az új ë-Berlingónak, hogy opcionálisan11 kW-os, háromfázisú fedélzeti töltőrendszer rendelhető
hozzá - az 5 személyes 12 millió forintos, illetve a 7 személyes 14 millió fontos értékhatár alatt maradva-,
mellyel akár 5 óra alatt feltölthető az akkumulátor, hiszen az új Citroën ë-Berlingóval egy 22 kW-os 3 fázisú
nyilvános töltőoszlop teljesítményének 100%-a rendelkezésre áll. Az autó továbbá képes felvenni a 100 kW-os
egyenáramú töltést (villámtöltés) is, így nyilvános egyenáramú töltőoszlopról az ë-Berlingo akár 30 perc alatt
eléri a 80%-os töltöttségi szintet. Az akkumulátorra 70%-os töltöttségig 8 évre vagy 160 000 km futáskorlátig
szóló szerződéses jótállást biztosít a Citroën.
Az új Citroën ë-Berlingo az aktív életmód szerelmeseinek ideális partnere: az egyszerre funkcionális és sokoldalú
modell továbbra is hű társ minden szabadidős elfoglaltságban, az új elektromos meghajtás pedig tovább fokozza
az eddig is kellemes élményeket.
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A Berlingo elektromos meghajtása a villanymotor finom, nyugodt viselkedését kínálja, akár 280 km-es
hatótávon (a WLTP ciklus szerint).
Ë-BERLINGO AJÁNLATOK TAXISOKNAK KIÍRT VILLANYAUTÓTÁMOGATÁSSAL
Az utolsó apró részletig megmarad a Berlingo mindig is nagyra értékelt funkcionalitása, az utastér mérete, a
modularitás és a praktikusság. Az ë-Berlingo kétféle hosszúságban is elérhető: az M hosszúságú akár 7
személy szállítására is alkalmas verzió mellett XL hosszúságú 5 személyes kivitelben is rendelhető, mely a taxis
vállalkozók számára jelenthet kiváló megoldást még nagyobb csomagterével.
A magyar állam 2021-es, elektromos járművekre vonatkozó pályázata, melyben a személytaxi-szolgáltatás
vagy személygépkocsis személyszállítás céljából beszerezni kívánt, tisztán elektromos gépjárművek
vásárlására 1 000 000 - 15 000 000 Ft vételár között, az autó teljes vételárának maximum 45%-áig lehet
pályázni állami támogatásra az ë-Berlingo Feel Pack XL hosszúságú, 5 személyes kivitele a háromfázisú
fedélzeti töltő árát tartalmazó, 13 460 000 forintos bruttó kedvezményes árával több, mint 1,5 millió forintnyi
extra megrendelésére biztosít lehetőséget a személyszállító vállalkozók számára a 15 milliós értékhatár alatt
maradva.
Ë-BERLINGO: MINDEN UTAZÁS PIHENÉSSÉ VÁLIK
Az ë-Berlingóban minden út pihenéssé változik az utasok számára. Az azonnal rendelkezésre álló nyomatéknak
köszönhetően az indulás teljesen zökkenőmentes és sima, csakúgy, mint a fokozatmentes sebességváltás
melletti gyorsulás. Az elektromos hajtáslánc sem zajt, sem vibrációt nem kelt. Ezek a tulajdonságok társulnak
ezentúl az olyan, már ismert kényelmi szolgáltatásokhoz, mint a magas építésű ülések, a könnyű járású
kormánykerék vagy a 10,8 méteres fordulókör.
Az elektromos motor a kiválasztott vezetési mód és a vezetési stílus függvényében vezérli a meghajtó erőt. A
100 kW (136 LE) teljesítmény és a 260 Nm nyomaték minden vezetési módban 130 km/h végsebességet
tesz lehetővé. A különböző vezetési módok között az ë-Toggle elnevezésű sebességváltóhoz kapcsolódó
menetmód gombbal választhatunk, az alábbiak szerint:
-

Normal – 80 kW/210 Nm: optimális kompromisszumot kínál a nagy hatótáv és a dinamikus
menetteljesítmény között.

-

Eco – 60 kW/180 Nm: optimális energiafelhasználást biztosít azzal, hogy visszafogja (de nem kapcsolja
ki) a fűtés és a légkondicionálás teljesítményét, valamint a motor nyomatékát.

-

Power - 100 kW/260 Nm: maximális terhelés esetén segíti az autó teljesítményének teljeskörű
kihasználását.

NAGYOBB HATÓTÁV A NAGYOBB SZABADSÁG ÉRDEKÉBEN
Az 50 kWh kapacitású lítiumion akkumulátor hatótávja vezetési módtól és stílustól függően akár 280 km is
lehet. Az elektromos technológia legjavát használja fel, mindkét karosszériaváltozata ugyanazzal a
hajtáslánccal és akkumulátorral érhető el.
A hatótáv növelése érdekében az ë-Berlingo hajtáslánca visszanyeri és újra hasznosítja a fékezés és lassítás
során felszabaduló energiát. Az energiavisszanyerés hatékonysága úgy növelhető, ha a középkonzolon
található, B jelzésű gombot megnyomjuk. Az akkumulátor az ülések, illetve a csomagtér padlója alatt kapott
helyet, így nem csökkenti az utastér méretét. Az akkumulátor tárolja és szolgáltatja a motor, a fűtés és a
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légkondicionáló működéséhez szükséges energiát. Százalékban számított aktuális töltöttsége a műszerfalon
jelenik meg, a számadat mellett fokozatosan erősödő fényjelzés is figyelmeztet a csökkenésre.
Az akkumulátorra 8 év vagy 160 ezer km garancia érvényes (a teljes kapacitás 70%-áig). 1 év vagy 20 ezer km
után az átvizsgáláson az ügyfél igazolást kap az akkumulátor aktuális kapacitásáról. Az első év után a szerviz
minden időszakos átvizsgálás és karbantartás során (azaz 2 évente, illetve 40 ezer km után) kiállítja az
igazolást.
Az ë-Berlingo töltéséhez szükséges idő tájékoztató jelleggel:
-

11 kW-os Wallboxszal és háromfázisú kábellel 5 óra.

-

Szupergyors töltés nyilvános töltőponton: max. 100 kW teljesítményű töltőn, 4-es típusú (azaz a töltőpont
részét képező) kábellel működik. Az 50 kWh kapacitású akkumulátor 30 perc alatt 80%-ra tölthető fel vele.
Az ë-Berlingo a szegmens egyik legjobb töltési idejével büszkélkedhet.
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