NOVO
CITROËN BERLINGO
pelo inventor do Berlingo
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Revelação do French Touch nos
anos 90 com o seu hit «Joli
Dragon», Le Tone dedica-se à
música durante 15 anos e, em
seguida, passa progressivamente
para a ilustração.
Desde 2011, as suas criações permitiram-lhe
mostrar o seu trabalho no Centro Pompidou,
nomeadamente. Admirador dos artistas que
dominam a cor, Le Tone parece ter um fraquinho
pelo preto e branco, que utiliza para contar histórias
simples que desenha em filtro nos seus cadernos.

2014

1934
A Citroën revoluciona o
panorama automóvel com a
Tracção Dianteira. Este veículo
dispõe de uma particularidade
que lhe valeu o seu nome: as
rodas motrizes são as do eixo
dianteiro. Desde então, esta
solução foi adoptada pela
maioria dos construtores.

De 1919 até aos nossos dias,
descubra os modelos de excepção
que fazem a história da Citroën.
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Citroën C4 Cactus
inova em termos
de design e de protecção
com os Airbump ®.

1919

1939

Agora, o veículo Citroën Type A
é fabricado em série.

A Citroën lança o Tub, de concepção
moderna com, entre outros, uma porta de
carga lateral deslizante. É o Type H que o
sucederá em 1948.

1948
O 2 CV concebido para ser
«um veículo económico e seguro,
capaz de transportar 4 passageiros
e 50 kg de bagagens
num máximo de conforto».

1968
É a altura dos veículos ligeiros,
ágeis, como o Ami 6 e o Dyane,
sem esquecer o Méhari,
veículo original para todos
os caminhos e todas as utilizações.

1974

2017

Os anos 70 e 80 vão acentuar ainda
mais a imagem tecnológica da Marca,
com o CX, o BX, o AX, seguido do XM,
veículo topo de gama equipado
da suspensão Hidractiva associando
a electrónica e a hidráulica.

Com 5 vitórias como Construtor na Copa do mundo de Rallye-Raid
de 1993 a 1997, 8 títulos em WRC entre 2003 e 2012
e 3 títulos consecutivos em 3 anos de compromisso em WTCC
(2014 a 2016), a Citroën apresenta um palmarés excepcional.
Com o seu estado de espírito único e o seu gosto acentuado pelo
desafio, a Marca regressa em 2017 ao WRC com um único
objectivo: voltar a ser uma referência.

Descubra toda a
actualidade desportiva
da Citroën.
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NOVO CITROËN BERLINGO

NÃO INVENTÁMOS A FAMÍLIA,
MAS A VIATURA QUE COMBINA COM ELA.
CITROËN C-ZERO

CITROËN E-MEHARI

CITROËN C1

CITROËN C3

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN BERLINGO

CADA UM COM O SEU CITROËN
Tanto em cidade como na estrada, poderá apreciar as sensações de conforto e de bem-estar
a bordo, valores que animam a Citroën desde sempre.
CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE
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GAMA

CITROËN C-ELYSÉE

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN
C4 SPACETOURER

CITROËN
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN SPACETOURER

CITROËN JUMPER COMBI
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NOVO CITROËN BERLINGO
EM 10 VANTAGENS ESSENCIAIS
DESIGN

Um novo estilo com linhas fluidas e uma
morfologia robusta, sem agressividade.
PAGINAS 10 - 17

2 COMPRIMENTOS

Ao tamanho M é adicionado um tamanho
XL com uma distância entre eixos e
distância entre o eixo e a extremidade
traseira do veículo alongadas, em opção
em função da sua utilização.

PAGINAS 14 - 15

PORTAS LATERAIS
DESLIZANTES

Muito funcionais, oferecem uma
acessibilidade de primeira ordem.

PAGINAS 22 - 23

BANCOS TRASEIROS
ESCAMOTEÁVEIS

Os três bancos, individuais e do mesmo
tamanho, arrumam-se em conjunto ou
em separado ao nível do piso do veículo,
conferindo um efeito plano.

PAGINAS 24 - 25 E 28 - 29

MODUTOP ®

Para além dos seus 92 l de
compartimentos de arrumação
inteligentes, o Modutop ® proporciona
uma luminosidade excepcional graças ao
seu tejadilho em vidro panorâmico.
PAGINAS 26 - 27
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ESSENCIAIS

Encontre os vídeos tutoriais do
Novo Citroën Berlingo digitalizando
este código com o seu smartphone.

MODULARIDADE

Um engenho ao serviço das necessidades
e utilizações das famílias de hoje em dia.
PAGINAS 28 - 29

CONECTIVIDADE

O Citroën Connect Nav com Info Trafic em
tempo real, função Mirror Screen: a bordo,
permanecerá conectado.
PAGINAS 38 - 41

RECARGA SEM FIOS
PARA SMARTPHONE

O tapete de carregamento por indução
magnética situado na consola central
substitui o cabo do smartphone.
PAGINAS 40 - 41

19 AJUDAS
À CONDUÇÃO

Um conjunto de tecnologias que
garantem um elevado nível de
segurança e facilitam o dia-a-dia.

PAGINAS 42 - 45

MOTORIZAÇÕES
EFICIENTES

O Novo Citroën Berlingo propõe uma vasta
gama de motorizações de última geração.

PAGINAS 46 - 47
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Encontre todos os vídeos do
Novo Citroën Berlingo digitalizando
este código com o seu smartphone.
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DESIGN

UMA PERSONALIDADE MARCANTE
Um capô elevado e curto para um melhor
domínio da estrada, uma face dianteira marcante e alargada, um pára-brisas avançado,
Airbump ®, uma assinatura colorida* nomeadamente em torno dos faróis de nevoeiro*...
O Novo Citroën Berlingo oferece uma lufada
de ar fresco com o seu design robusto e as
suas linhas fluidas. Consegue conciliar, com
um estilo completamente moderno, audácia,
carácter prático, inteligência e conforto.
* Consoante a versão.
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NOVO
CITROËN
N
BERLINGO
O

É A SUA VEZ DE O
PERSONALIZAR
PERSO
R

convid
O Novo
Novo Citroën
Cititroëën Berlingo
i
convida
idd à viagem
i
com
sobriedade graças ao seu Pack C
Color White*, visível em
redor dos faróis de nevoeiro* e nos frisos laterais.
Esta assinatura assegura uma hharmonia perfeita com
a ampla palete de cores
res da ca
carroçaria e a nova cor
exclusiva Verde Aqua Green.

O Novo
N
Citroën
Cit ë B
Berlingo,
li
com PPackk XTR*
XTR*, di
distingue-se
ti
pelo seu Pack Color Orange, presente nomeadamente
em apontamentos exteriores ** e inclui** igualmente
os retrovisores em Preto Onyx, os spoilers dianteiros
e traseiros na cor da carroçaria, e um ambiente interior
Wild Green com um friso em laranja.
* Consoante a versão. ** Em opção.
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M

ATÉ 7

2 TAMANHOS

1

PARA TODA A FAMÍLIA

Os dois comprimentos
podem receber e transportar até 7 pessoas*,
dando, assim, resposta às
utilizações em família e
entre amigos.

XL

4,4 M

O Novo Citroën Berlingo apresenta-se sob duas
carroçarias de dimensões controladas e linhas
equilibradas. Ambas possuem a possibilidade de
configuração em 5 e 7 lugares* propondo um
nível de conforto ideal.

4,75 M

M
5 LUGARES
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XL
7 LUGARES

5 LUGARES

7 LUGARES

O Tamanho XL ganha 35 cm relativamente ao
Tamanho M graças a uma distância entre eixos e
uma distância entre o eixo traseiro e a parte traseira
do veículo alongadas. A terceira fila de bancos*, é
simultaneamente amovível e deslizante**, deixando
a opção entre o conforto para os passageiros
ou um volume de mala maior, em função das
suas actividades.
* Em Opcão. ** No tamanho XL.
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O PARCEIRO
INDISPENSÁVEL DE
TODAS AS ACTIVIDADES

POLIVALENTE, PRÁTICO E ESPAÇOSO

O Novo Citroën Berlingo possui todos os argumentos
para seduzir as famílias adeptas de actividades desportivas
como bicicleta, caminhadas ou actividades no exterior. A
sua silhueta com barras de tejadilho* evidencia o seu perfil
moderno e dinâmico.
* Consoante a versão.
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FILTRAR

AS SOLICITAÇÕES

FACILITAR
A VIDA A BORDO

PARA UM CONFORTO GLOBAL INÉDITO
A Citroën elaborou uma abordagem completa destinada a
proporcionar um conforto global inédito a cada ocupante do veículo.
Denominado de CITROËN ADVANCED COMFORT ®, este
programa consiste em fornecer soluções inovadoras, tecnológicas
e inteligentes ao serviço do bem-estar do corpo e do espírito.

DIMINUIR

A CARGA MENTAL

Todas as expectativas do utilizador são portanto, levadas em conta,
confirmando a legitimidade, a audácia e o progresso da Citroën
em termos de conforto automóvel. Quatro grandes linhas ditam esta
engenharia do bem-estar: a suavidade do material e da acústica,
o espaço interior prático em todas as circunstâncias, uma tranquilidade
de espírito baseada numa atmosfera pacífica e, finalmente,
tecnologia intuitiva útil.

SIMPLIFICAR
A UTILIZAÇÃO
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UM INTERIOR CADA VEZ
MAIS AGRADÁVEL

CONCEBIDO PARA O BEM-ESTAR

O Novo Citroën Berlingo foi concebido de forma engenhosa para
oferecer a todos os seus ocupantes um conforto excepcional e
uma perfeita tranquilidade de espírito. Na face dianteira, o seu
pára-brisas avançado, assim como o seu painel de bordo de
design cuidado, oferecem espaço e luminosidade. Os materiais
suaves e acolhedores, inspirados nos universos do mobiliário e
das viagens, contribuem para reforçar esta sensação de
bem-estar. O conforto acústico foi igualmente repensado.

Totalmente renovado, o interior do Novo Citroën Berlingo liberta
uma grande sensação de tranquilidade e carácter prático. Do lado
do passageiro, a Top Box oferece um grande compartimento de
arrumação fechado e refrigerado na parte superior do painel de
bordo. O compartimento de arrumação da consola central elevada*
(15 l) está equipada com ventiladores para melhorar a climatização
na traseira do veículo. Foram também criados vários compartimentos
de arrumação engenhosos, onde poderá colocar o seu smartphone,
copos ou os seus bens pessoais. Por fim, o Novo Citroën Berlingo
passará a estar equipado, tanto na parte dianteira como na traseira,
com vidros eléctricos **.
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* Em opção. ** Consoante a versão.
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PORTAS
LATERAIS
DESLIZANTES

E ÓCULO TRASEIRO DE ABRIR

Prático tanto no interior como no exterior, o
Novo Citroën Berlingo dispõe de uma
acessibilidade topo de gama com as suas
duas portas laterais deslizantes. A largura
destas portas foi optimizada para aumentar ao
máximo o seu carácter prático. Para facilitar o
acesso à bagageira e oferecer uma acessibilidade única, o óculo traseiro pode abrir-se*.
* Consoante a versão.
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3

VERDADEIROS
BANCOS TRASEIROS
DA MESMA DIMENSÃO
Na zona traseira do Novo Citroën Berlingo, todas as
pessoas beneficiam do mesmo conforto, graças aos
três bancos individuais* com a mesma largura. Para
além disso, estes três bancos oferecem um amplo
espaço para os joelhos, tanto na configuração de 5
lugares, como na de 7 lugares* e no Tamanho M e
XL. Cada um dos 3 bancos** traseiros está equipado
com fixação Isofix i-size e pode ser rebatido ao nivel
do piso da bagageira.
* Consoante a versão. ** Em opção.
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MODUTOP ®

92 L DE ARRUMAÇÃO
E UMA LUMINOSIDADE NOTÁVEL
Emblemático de um veículo multifunções, o tejadilho* do Novo Citroën Berlingo recupera o melhor
das suas gerações anteriores, propondo ainda mais
luminosidade. O Modutop ® inclui uma bagageira
de tejadilho acessível a partir dos lugares traseiros
ou a partir da bagageira e um arco translúcido
compartimentado, que difunde uma luz ambiente
que percorre todo o seu comprimento permitindo
visualizar os objectos no seu interior. O Modutop ®
proporciona mais luminosidade com o tejadilho em
vidro de grandes dimensões ocultável através de
uma cortina eléctrica.
* Consoante a versão.
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PISO PLANO
PARA UMA MODULARIDADE IDEAL
Os bancos traseiros são escamoteáveis em separado
ou em conjunto ao nível do piso interior*, adaptam-se
perfeitamente à configuração pretendida e permitem
obter uma superfície inferior plana. O Novo Citroën
Berlingo pode oferecer igualmente, fazendo rebater
o banco do passageiro dianteiro ao nivel da superfície
inferior *, até 4000 litros de volume e mais de 3 m de
comprimento de carga no Tamanho XL. Ainda na parte
traseira, a chapeleira de ocultação de bagagens* propõe
2 posições com a posição elevada, clássica e a posição
intermédia que permite compartimentar a mala. Esta
suporta uma carga de 25 kg facilmente acessível a partir
do óculo traseiro de abrir*. Prática, a chapeleira pode ser
arrumada atrás dos bancos de segunda fila.
* Consoante a versão.
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DUAS TIPOLOGIAS
DE CARROÇARIA, CADA
UMA COM 7 LUGARES

PARA VIAJAREM TODOS JUNTOS

O Novo Citroën Berlingo passa agora a propor duas carroçarias,
com o Tamanho M e o Tamanho inédito XL. Dois comprimentos
capazes, tanto um como outro, de se adaptar às necessidades do
dia-a-dia e, principalmente, de acolher confortavelmente 7 pessoas*.
De notar que os bancos de terceira fila são amovíveis.
No Tamanho XL, são também deslizantes.
* Em opção.

VOLUME DA MALA

ATÉ

322L
EM TAMANHO XL
COM 7 PESSOAS
A BORDO
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UM CONCENTRADO
DE TECNOLOGIA
PARA MAIS SEGURANÇA
E CONECTIVIDADE

Adequado à sua época, o Novo Citroën Berlingo possui ao
todo 19* tecnologias de segurança e de ajuda à condução,
assim como 4* tecnologias de conectividade, entre as quais a
recarga sem fios para smartphone ou o sistema de navegação
3D conectado com reconhecimento vocal. Por fim, para ainda
mais tranquilidade a bordo, o Novo Citroën Berlingo está
equipado com Citroen Connect Box com Pack SOS e
Assistance incluídos.
* Consoante a versão.
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CONTROLE
A ESTRADA

GRIP CONTROL COM HILL
ASSIST DESCENT E CONTROLO
DE ESTABILIDADE DO ENGATE
DE REBOQUE

O Novo Citroën Berlingo foi pensado para
lhe garantir a melhor aderência à estrada. É o
motivo para a presença do Grip Control* com
Hill Assist Descent, que permite controlar a
sua motricidade e a sua velocidade em todas as
condições meteorológicas e em todos os tipos
de estrada, mesmo com forte inclinação.
Uma função suplementar do ESP, o controlo
de estabilidade do engate de reboque, permite
detectar, para os veículos equipados com um
dispositivo de engate de reboque*, os movimentos de oscilação do reboque e agir nos
travões do veículo para o estabilizar.
* Em opção.
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GRIP CONTROL
COM A FUNÇÃO
HILL ASSIST DESCENT
35

HEAD UP DISPLAY
A CORES
Os principais dados e informações
úteis à condução são projectados
a cores e permanentemente numa
lâmina escamoteável*, no campo
de visão do condutor para nunca
tirar os olhos da estrada.
* Consoante a versão.
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ECRÃ TÁCTIL DE 8”
E MIRROR SCREEN

Definitivamente moderno, o Novo Citroën Berlingo
está equipado com um ecrã táctil* com ecrã capacitivo
de 8“ para poder fazer zooms com a ponta dos
dedos, tal como faz no seu smartphone. O ecrã táctil
controla também varias funções do veiculo, tal como
a ajuda a condução e o radio. Graças à tecnologia
Mirror Screen* (via Apple CarPlay™, MirrorLink ®
e Android Auto), poderá conectar o seu smartphone e
comandar as aplicações compatíveis com a condução
a partir do ecrã táctil em total segur50ança.
* Consoante a versão.
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CITROËN CONNECT NAV
E RECARGA SEM FIOS
PARA SMARTPHONE
O sistema de navegação 3D* conectado de última geração, o
Citroën Connect Nav, está associado a serviços como TomTom
Trafic para propor, informações sobre o trânsito em tempo real ou
a localização e os preços das estações de serviço e dos parques de
estacionamento. E, para evitar os cabos de telefone, um
compartimento de arrumação específico para os smartphones
integra um dispositivo inédito de recarga por indução magnética**.
* Consoante a versão. ** Em opção..
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CARREGAMENTO DO TELEFONE SEM FIOS
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19 EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA E DE AJUDA À CONDUÇÃO

HEAD UP DISPLAY
A CORES*
Graças a este equipamento, o
condutor mantém os olhos na
estrada enquanto são
apresentadas, no seu campo
de visão, numa lâmina
transparente, as informações
essenciais para a condução
(velocidade actual e aconselhada,
instrução do regulador/
limitador de velocidade,
instruções de navegação
e alerta de risco de colisão).

PARK ASSIST**
Este sistema é uma ajuda
activa ao estacionamento
paralelo ou perpendicular. A
pedido do condutor, detecta
automaticamente um lugar e,
em seguida, controla a
direcção para estacionar em
total segurança. Bastalhe
apenas engrenar a
marcha-atrás, acelerar e travar.

COFFEE
BREAK ALERT

ALERTA ATENÇÃO
DO CONDUTOR**

O sistema informa o condutor
quando chegar a altura de
fazer uma pausa, ou seja,
após duas horas de condução
acumulada a mais de
65 km/h.

Este sistema avalia o estado de
vigilância do condutor,
identificando os desvios de
trajectória relativamente às
marcações no solo. Esta
função é particularmente
adaptada a vias rápidas, a
mais de 65 km/h.

SISTEMA
E VIGILÂNCIA DO
ÂNGULO MORTO**
Muito útil em vias rápidas e
auto-estradas, este sistema de
vigilância indica, ao condutor,
a presença de um veículo nos
ângulos mortos através de um
díodo laranja, situado no
ângulo dos retrovisores
exteriores.

ALERTA ACTIVO
DE TRANSPOSIÇÃO
INVOLUNTÁRIA
DE LINHA
Este sistema funciona através
de uma câmara que reconhece
as linhas contínuas e
descontínuas. Detecta a
transposição involuntária de
uma marcação no solo, das
vias de circulação. A direcção
vira, então, progressivamente
para manter o veículo na sua
via inicial. A correcção é
interrompida a partir do
momento de activação das
luzes de mudança de direcção.

RECONHECIMENTO
ALARGADO DOS
PAINÉIS E
RECOMENDAÇÃO DE
VELOCIDADE**
Este sistema fornece ao
condutor, a qualquer
momento, a informação sobre
a limitação a respeitar.
Quando um painel de
limitação de velocidade é
detectado pela câmara, o
condutor pode aceitar a
recomendação de velocidade e
torna-la na sua velocidade de
regulação ou de limitação.

ALERTA ©
RISCO DE COLISÃO

ACTIVE
SAFETY BRAKE

Esta função permite prevenir
o condutor de que o seu
veículo poderá entrar em
colisão com o veículo à sua
frente. Este sistema funciona
a partir de 30 km/h, graças
a um radar situado na
dianteira do veículo.

Este sistema de travagem de
emergência limita o risco de
embate. Funciona a partir dos
5 km/h com objectos fixos ou
móveis e com peões. Se for
detectado um risco de colisão,
é apresentado um alerta ao
condutor. E se não se verificar
nenhuma reacção deste
último, o sistema trava
automaticamente o veículo.

* Consoante a versão.
** Em opção.
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19 EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA E DE AJUDA À CONDUÇÃO

AJUDA AO ARRANQUE
EM PLANO INCLINADO
Este sistema impede a
deslocação involuntária do
veículo numa inclinação
quando o pedal de travão é
libertado. A ajuda ao arranque
em zona inclinada age em
inclinações superiores a 3 %,
estabilizando o veículo durante
cerca de dois segundos.
O condutor poderá, assim,
passar tranquilamente do
pedal de travão para o pedal
do acelerador.

44 TECNOLOGIAS

CÂMARA DE
MARCHA-ATRÁS
COM TOP
REAR VISION**
A partir do momento de
engrenamento da
marcha-atrás, a câmara
permite visualizar no ecrã táctil
a visão traseira do veículo,
complementada com
marcações de cores, assim
como uma imagem
reconstituída do seu ambiente
traseiro a 180°. Com a
aproximação de um obstáculo,
a câmara aumenta
automaticamente.

GRIP CONTROL
COM HILL ASSIST
DESCENT**

O sistema de antipatinagem
optimiza a motricidade das
rodas dianteiras em função do
terreno encontrado. O comando
integrado no painel de bordo
permite seleccionar um dos 5
modos: Standard, Neve, Areia,
Lama, ESP OFF. A função Hill
Assist Descent mantém o veículo
a uma velocidade reduzida,
proporcionando controlo e
segurança, mesmo em forte
inclinação. Esta função é
activada através de um botão
dedicado na consola central e
funciona tanto em marcha à
frente como em marcha-atrás.

COMUTAÇÃO
AUTOMÁTICA DAS
LUZES DE ESTRADA**
Esta função considera a
permutação das luzes de
cruzamento, em função do
trânsito, quando forem
detectados veículos.

AJUDA AO
ESTACIONAMENTO
DIANTEIRO, TRASEIRO
E LATERAL**
Este sistema informa o
condutor sobre a proximidade
dos obstáculos através de
marcas visuais que são
apresentadas no ecrã táctil 8”
e através de um alerta sonoro.

ACESSO
E ARRANQUE
MÃOS LIVRES**
Este sistema permite trancar,
destrancar e efectuar o
arranque do veículo mantendo
a chave guardada consigo.

ILUMINAÇÃO ESTÁTICA
DE INTERSECÇÃO*
Apresenta um feixe luminoso
suplementar para o interior de
uma curva, aumentando,
assim, a visibilidade e a
segurança nas curvas e
intersecções.

TRAVÃO DE
ESTACIONAMENTO
ELÉCTRICO*

REGULADOR DE
VELOCIDADE
ADAPTATIVO **

Este equipamento funciona de
duas formas. Engrena-se
automaticamente a partir da
paragem do motor e
desengrena-se quando o
veículo é colocado em
movimento. Este travão
poderá ser igualmente
engrenado e desengrenado
accionando o manípulo de
comando.

Através de uma câmara, o
dispositivo detecta o veículo
que o antecede a mantém,
automaticamente, a distância
de segurança seleccionada
previamente pelo condutor,
agindo no travão e no
acelerador. A função Stop,
apenas disponível na caixa de
velocidades EAT8, permite
obter a paragem do veículo.

CONTROLO DE
ESTABILIDADE
DO ENGATE
DE REBOQUE **
Esta função suplementar do
ESP, detecta os movimentos
de oscilação do reboque e
age no sistema de travagem
do veículo para os estabilizar
e efectua esta operação em
todos os veículos equipados
com um dispositivo de
engate de reboque **.

* Consoante a versão.
** Em opção.
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MOTORIZAÇÕES
UMA GAMA EFICAZ
DE ÚLTIMA GERAÇÃO

O Novo Citroën Berlingo propõe uma ampla gama de motorizações com desempenhos de primeira ordem. Adaptados a
todas as utilizações, tanto urbana como extra-urbana, estas
motorizações existem nas versões a Gasolina e Diesel.
Determinados motores
propõem, igualmente, a nova
caixa de velocidades automática
de 8 velocidades EAT8,
para um maior conforto e prazer
de condução. Fluidifica a gestão
das passagens de velocidades
e optimiza os consumos
e emissões de CO2.
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PRINCIPAIS
EQUIPAMENTOS
DE SÉRIE
CONSOANTE
A VERSÃO
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8 CORES DE CARROÇARIA
2 PACKS COLOR

VERDE AQUA GREEN (O)

VERMELHO ARDENT (O)
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3 AMBIENTES INTERIORES
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AMBIENTE DE SÉRIE

ORANGE

AMBIENTE WILD GREEN

AZUL DEEP (N)

*Exige um telemóvel compatível
(1) contém o sistema de navegação TomTom, reconhecimento de voz e garante durante
3 anos os serviços Connect Nav (incluído os serviços “Info Transito”, “estação de serviço”,
“parque de estacionamento”, “meteorologia”, “pesquisa local”).
(2) compatível com Android Auto, Apple CarPlay™ e MirrorLink ®.
(3) contém o tejadilho panorâmico com cortina de ocultação.
(M) : metalizada – (O) opaca.
O conjunto de equipamentos descritos neste catálogo inclui toda a tecnologia do
Novo Citroën Berlingo. Por razões de comercialização, as características dos veículos
Citroën podem variar nos diferentes países da UE. Para conhecer todo o detalhe
dos equipamentos de série e opções disponíveis, deve consultar o documento
«Características Técnicas e Principais Equipamentos» no site web www.citroen.pt
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SELECÇÃO
DE ACESSÓRIOS

CONSUMO E EMISSÕES CO2 NEDC *:

Urbano
(l/100 km)

Extraurbano
(l/100 km)

Misto
(l/100 km)

Emissões
de CO2 (g/km)

Gasolina PureTech 110 S&S CVM6

6,2

4,8

5,0

121

Diesel BlueHDi 75 CVM

4,6

3,8

4,1

108

Diesel BlueHDi 100 CVM

4,8

4,0

4,0

112

Diesel BlueHDi 130 S&S CVM6

4,8

4,0

4,0

113

Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8

4,6

4,1

4,0
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Motorizações
Euro 6.2 (Euro 6d-TEMP)

CAIXA DE TEJADILHO

PORTA-BICICLETAS SOBRE ENGATE
DE REBOQUE

COBERTURA DE ESTACIONAMENTO

* Os valores de consumo de combustível e de emissões de CO2 indicadas estão em conformidade
com a homologação NEDC (R (CE) No. 715/2007 e R (CE) No. 692/2008 nas versões
respectivamente aplicáveis), que permite a comparabilidade com os outros veículos. A partir do
1º Setembro de 2017, os valores de consumo de combustível e de emissões de CO 2
de determinados veículos novos são determinadas com base numa nova regulamentação (WLTP) e os
valores obtidos foram convertidos em NEDC para permitir a comparabilidade. Contacte o seu Ponto
de venda para mais informações e para verificar se estes valores não evoluíram. Os valores não levam
em consideração, nomeadamente, as condições de utilização, do estilo de condução,
dos equipamentos e das opções e podem variar em função do tipo de pneus. Para mais informações
sobre os consumos de combustível e de emissões de CO2, consulte o guia prático com o título
«Consumos convencionais de combustível e emissões de CO2 dos veículos de passageiros novos»
disponível gratuitamente em todos os Pontos de venda ou junto da ADEME – Agência do Ambiente
e Controlo de Energia (Edições, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01)
ou em http://www.carlabelling.ademe.fr/.

GARANTIA

C O N T R AT O

PINTURA :

3 ANOS para os veículos particulares. 2 anos para os veículos utilitários.

ANTI-CORROSÃO :

12 ANOS para os veículos particulares. 5 anos para os veículos utilitários.

EXTENSÃO DE GARANTIA (ESSENTIALDRIVE) : ATÉ 4 ANOS de garantia adicional, de 30.000 a 200.000 km*. Prolongamento da garantia contratual.
Citroën Assistance 24 horas/dia e 7 dias/semana. Identificação imediata na rede Citroën.
PLANO DE REVISÕES (EASYDRIVE) :
DE 2 A 6 ANOS, de 30.000 a 200.000 km*. Plano de Revisão preconizado pela Marca. Citroën
Assistance 24 horas/dia e 7 dias/semana. Identificação imediata na rede Citroën.
PLANO DE REVISÕES E GARANTIA (IDEALDRIVE) :DE 2 A 6 ANOS, de 30.000 a 200.000 km*. Junta as vantagens do contrato Extensão de Garantia e
Plano de Revisões num só contrato.
MANUTENÇÃO TOTAL (PREMIUMDRIVE) :
DE 2 A 6 ANOS, de 30.000 a 200.000 km*. Para além das coberturas de Extensão de Garantia e Plano
de Revisão preconizado pela Marca, adiciona a substituição das peças de desgaste (excepto pneus).

* O contrato termina quando for atingida a primeira das 2 condições contratadas (prazo ou km). A contabilização é realizada partir do km 0 e após a data de matrícula da viatura nova.

DESCARREGUE A NOVA APLICAÇÃO MY CITROËN
para beneficiar de um seguimento personalizado do seu veículo e aceder a todos os serviços Citroën através do seu smartphone.

DIMENSÕES

DESCARREGUE A NOVA APLICAÇÃO SCAN MY CITROËN
aceda com um único clique a toda a sua documentação de bordo e descubra o significado de todas as
luzes e funções do seu veículo.
a sua
opinião

citroen.pt

EMBELEZADOR DE RODA
16’’ TWIRL

2 ANOS, recondicionamento ou troca das peças com defeito. Citroën Assistance 24h /24 e 7dias /7.

Para mais informações, consulte as condições detalhadas no seu Ponto de Venda Citroën.

ENGATE DE REBOQUE COM RÓTULA
DESMONTÁVEL SEM FERRAMENTAS.

JANTES
E EMBELEZADORES DE RODA

COMERCIAL :

JANTE LIGA LEVE 16’’
STARLIT DIAMANTADA

AVALIE, LEIA E PARTILHE A SUA OPINIÃO SOBRE O SEU VEÍCULO
ou um ponto de venda Citroën depois da sua compra, ou no momento de um controlo feito num reparador autorizado Citroën.
PRECISA DE UM VEÍCULO PARA IR DE FÉRIAS COM A FAMÍLIA,
de um utilitário para mudar de casa, ou simplesmente um carro novo para ir de fim-de-sema? O seu
concessionário garante o aluguer do veículo da sua escolha assim como as varias vantagens cliente.

Para obter mais
informações:
citroen.pt.
Financiamento
e ofertas de
serviço.

JANTE LIGA LEVE 17’’
SPIN DIAMANTADA.
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Valores em millimetros.

– Automóveis Citroën, S.A.: Capital Social 608.000 EUROS, matrícula nº 20.349 na Conservatória do Registo Comercial de Loures – NIF 500 038 961 Sede: Rua Vasco da Gama, nº20 – 2685-244 Portela LRS. Este documento é
referente apenas a veículos comercializados na EU. As informações sobre os modelos e as suas características correspondem a uma definição no momento da impressão deste documento, não podem as mesmas serem consideradas como contratuais. Automóveis Citroën A.S.
reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as características dos modelos apresentados, sem ter que actualize este documento. Automóveis Citroën atesta, por aplicação do disposto na directiva CEE nº 200/53 CE de 18 de Setembro de 2000 relativa aos veículos em fim
de vida, que respeita os objectivos nela fixados e que os materiais recicláveis são utilizados na fabricação dos produtos que comercializa. A representação das cores de carroçaria é indicativa, uma vez que as técnicas de impressão não permitem uma reprodução fiel das cores.
Os veículos transformados por fabricantes de carroçaria podem apresentar características técnicas, dados de desempenho, consumos, emissões de CO2 e queimamentos diferentes. Se, e apesar do estremo cuidado que colocamos na realização deste catalogo, considerar que
existe um erro, não deixe de nos contactar em citroen.pt
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Ligue-se a www.citroen.pt e do seu telemóvel a m.citroen.pt ou descarregue gratuitamente a aplicação.
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PARA DESCOBRIR A GAMA CITROËN

