Felszereltség

Motor
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Listaár

Kedvezmény

Kedvezményes ár

FEEL
EDITION

CITROËN BERLINGO MULTIPSACE

1.6 VTi 98

1598 cm3
98 LE

5

5 680 000

1 000 000

4 680 000

1.6 BlueHDi 100

1560 cm3
100 LE

5

6 315 000

1 050 000

5 265 000

A feltüntetett árak tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t és a regisztrációs adót. Az árak és a kedvezmények 2018. január 8-tól visszavonásig érvényesek. A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja.
A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja. Bizonyos változatok csak készlet függvényében állnak rendelkezésre, kérjük érdeklődjön értékesítőinknél!

*Minden 2017. 04. 05. után megrendelt, magánügyfél számára új autóként értékesített Citroën Berlingo Multispace személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári
jótállás mellé most + 3 év kiterjesztett EssentialDrive szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári
jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig
(amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a
Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

CITROËN BERLINGO MULTISPACE
FELSZERELTSÉG

BIZTONSÁG

Blokkolásgátló (ABS), elektronikus fékerő-elosztó (REF), vészfék-rásegítés (AFU)

NF04 (+NF02)
D401

VD09

KÉNYELEM

UB01 (+HU02)
UB07 (+Hu02, WL0U)

RE01

AUDIO
TELEMATIKA

NA01

S
S
S
S
S
60 000

Városi vészfékező rendszer (Active City Brake), esőérzékelő, automata fényszóró és ködfényszórók statikus irányfénnyel

160 000

Automata klíma csomag: automata, két zónás klímaberendezés, esőérzékelő, automata fényszóró, ködfényszórók
statikus irányfénnyel
Sötétített hátsó oldalüvegek és külön nyitható, sötétített hátsó szélvédő
Tolatóradar, elektromosan behajtható és fűthető visszapillantótükrök
Tolatókamera, első- hátsó parkolóradar és elektromosan behajtható és fűthető visszapillantótükrök (WL0U opciót is
tartalmazza)
Tempomat és hangjelzéssel figyelmeztető sebességkorlátozó berendezés
Elektromos ablakemelők elöl, központi zár
Hazakísérő fény (Follow me home)
Manuális klímaberendezés + távirányító a központi zárhoz, elektromos visszapillantótükrök, szekvenciális vezetőoldali
ablakemelő
Fűthető első ülések és oldallégzsák (IMFY- Liberia kárpittal nem rendelhető)

S
S

170 000
S
S
215 000
S
S
S
S
120 000

Szervókormány változó rásegítéssel, 4 irányban állítható kormánykerék

S
S

WLKX

MP3 CD-s rádió fedélzeti számítógéppel, 4 hangszóróval

WLRW

Connecting BOX: Bluetooth® telefonkihangosító rendszer, USB csatlakozó

WL0U

Érintőképernyő, rádió, Connecting BOX: Bluetooth® telefonkihangosító rendszer, USB csatlakozó

105 000

JY02

eMyway navigáció, érintőképernyő, rádió, Connecting BOX

250 000

PQ02

PB04

S

Egyszárnyú, felfelé nyíló hátsó ajtó, fűtött ablaküveggel és ablaktörlővel

S

Hosszanti tetősínek

S

Jobb és baloldali, üvegezett tolóajtó

S

Kalaptartó

S

Két szárnyú, üvegezett hátsó ajtó fűtött ablaküveggel és ablaktörlővel (Modutop csomaggal nem rendelhető)
LED-es nappali fény

0MM0 / 0NXY

S

15"-os "Airflow" dísztárcsaák

Állítható magasságú vezetőülés

KÜLSŐ-BELSŐ ELEMEK

S

ESP, kipörgésgátló, , Hill assist rendszer
Alacsony keréknyomásra figyelmeztető rendszer
Gyermekzár (Modul / Modutop csomagok esetén elektromos)
Isofix rögzítési pontok a hátsó, szélső ülőhelyeken
Ködfényszórók
Függönylégzsákok

Vezető- és utasoldali légzsákok (utasoldali kiiktatható)
5 db 3 pontos biztonsági öv (elöl pirotechnikai övfeszítők és överő-határolók)

G01F (NB08+RE07)

FEEL EDITION

Metál-, gyöngyház, vagy fekete fényezés

60 000
S
S
120 000

J0H6 (AL05+TK01
+UD03)

Modul 1 csomag: különálló hátsó ülések, hátsó napfényrolók, elválasztó háló, gyermekfelügyelő tükör, kivehető konzol
az első ülések között, első oldallégzsákok, lehajtható asztalkák az első üléstámlák hátoldalán, kartámaszok elöl

S

IMFY

Modul 2 csomag: Liberia kárpit (IMFY), 2 db összecsukható, kivehető utasülés a 3. sorban, különálló hátsó ülések, első
oldallégzsákok, lehajtható asztalkák az első üléstámlák hátoldalán, kartámaszok elöl MODUTOP CSOMAGGAL
EGYÜTT NEM RENDELHETŐ!

205 000 (kizárólag BlueHDi
100)

J0H5
(AL05+OU01+TK01+U
D03)
UD03

RS12
AQ03
AQ05

Modutop csomag: többfunkciós panorámatető (MODUTOP) extra rakodóhelyekkel, szellőzőberendezés beépített
illatosítóval, kiegészítő világítással, többfunkciós tetősínekkel + Modul 1 csomag
Gyermek csomag: hátsó napfényrolók, gyermekfelügyelő tükör, kivehető konzol az első ülések között
Osztottan dönthető hátsó üléstámla
195/65 R15 méretű pótkerék
Fix, monoblokk vonóhorog
Szerszámmal leszerelhető hattyúnyak vonóhorog
Rakodóhelyek a padlóban és az első ülések hátoldalán, szőnyeggel borított csomagtérpadló

351 000
50 000
S
S
135 000
170 000
S

ED17

Színre fényezett karosszériavédő-elemek

S

AD01

Szivargyújtó

S

OU01

Többfunkciós panorámatető (MODUTOP) extra rakodóhelyekkel, szellőzőberendezés beépített illatosítóval, kiegészítő
világítással, többfunkciós tetősínekkel
Utasülés előre dönthető támlával

Modutop csom.
S

A feltüntetett árak tartalmazzák a 27%-os ÁFA-t és a regisztrációs adót. Az árak és a kedvezmények 2018. január 8-tól visszavonásig érvényesek. A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja.

