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Úroveň 
 výbavy motor kW / k cee cena sleva Bonus 

za starý vůz
akční  
cena(1)

FEEL

1.6 vti 120 MAn 88 / 120 447 400 77 500 20 000 349 900
1.6 BlueHDi 100 MAn 73 / 100 482 400 82 500 20 000 379 900
1.6 BlueHDi 100 S&S EtG6 73 / 100 508 400 83 500 20 000 404 900
1.6 BlueHDi 120 S&S MAn6 88 / 120 512 400 82 500 20 000 409 900

Xtr

1.6 vti 120 MAn 88 / 120 481 900 82 000 20 000 379 900
1.6 BlueHDi 100 MAn 73 / 100 516 900 97 000 20 000 399 900
1.6 BlueHDi 100 S&S EtG6 73 / 100 542 900 98 000 20 000 424 900
1.6 BlueHDi 120 S&S MAn6 88 / 120 547 400 102 500 20 000 424 900

SHinE

1.6 vti 120 MAn 88 / 120 489 800 84 900 20 000 384 900
1.6 BlueHDi 100 MAn     73 / 100 524 800 94 900 20 000 409 900
1.6 BlueHDi 100 S&S EtG6 73 / 100 550 800 95 900 20 000 434 900
1.6 BlueHDi 120 S&S MAn6 88 / 120 555 300 100 400 20 000 434 900

(1)  Akční ceník s platností od 1. 3. 2018. Uvedené doporučené akční ceny se vztahují na skladové vozy objednané do 31. 3. 2018 a předané do 7. 4. 2018 nebo do vyprodání zásob. Veškeré 
ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Na ceny vozů objednávaných do výroby se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN. Konkrétní nabídku Vám zašle 
nebo potvrdí Váš autorizovaný prodejce. Akce platí pouze u participujících prodejců CITROËN na území ČR.

* Nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele.

aKtuÁlnÍ aKce
•  exkluzivní financování citroËn priVilege (*) s finančním bonusem 10 000 Kč vč. DpH z akční ceny (1) vozu.  

ideální volba s možností nízké anebo nulové akontace, s délkou financování od 1 roku až do 6 let bez jakýchkoliv 
poplatků za uzavření smlouvy.

•  prodloužená značková záruka essentialDrive na 5 let nebo 80 000 km*

5
LEt znAčkové 

záruky

 (*) 



StAnDArDní A přípLAtková výBAvA FEEL Xtr SHinE

pASivní BEzpEčnoSt
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce s možností odpojení airbagu spolujezdce

Boční airbagy řidiče a spolujezdce NF02

6 000 / 
Paket Modularita / 
Paket Modutop / 

Paket 7 míst

Boční a hlavové airbagy NF04

12 000 / 
Paket 1 AR / 
Paket 2 AS / 
Paket 3 AW

6 000 6 000

Bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu
3x bezpečnostní tříbodové pásy vzadu
Akustická a vizuální signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce
5x výškově nastavitelné opěrky hlavy
2x bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na krajních sedadlech druhé řady
Automatické zamykání dveří a zavazadlového prostoru za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)
Aktivní BEzpEčnoSt
ABS + EBD + EBA + samočinná aktivace výstražných světlometů při prudkém brzdění
ESP + ASR + pomoc při rozjezdu ve svahu (Hill Start Assist)
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
Grip Control - ASR s variabilním účinkem
(není k dispozici v kombinaci s Hliníkovými disky kol)
(není k dispozici s převodovkou ETG6)

UF02 – 10 000 –

Active City Brake D401 12 000 12 000 10 000
řízEní A JízDní inForMAcE
Variabilní posilovač řízení
Ukazatel řazení rychlostních stupňů
Palubní počítač
Zadní parkovací asistent UB01 9 000 –
Přední a zadní parkovací asistent UB03 14 000 5 000
Zadní parkovací kamera + Zadní parkovací asistent  
(součástí je Dotykový 7" displej - Rádio) UB09 24 000 15 000 –

Zadní parkovací kamera + Zadní a přední parkovací asistent  
(součástí je Dotykový 7" displej - Rádio) UB07 29 000 20 000 6 000

Tempomat + omezovač rychlosti RG03
koMFort
Centrální zamykání
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Elektricky ovládaná okna předních dveří
Elektricky ovládaná okna předních dveří se sekvenčním ovládáním a ochranou proti přiskřípnutí na straně řidiče
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka

Elektricky vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka UB01 Zadní parkovací 
asistent

Elektrická dětská pojistka Paket Rodina Paket Rodina Paket Rodina
Výškově a podélně nastavitelný volant
Kožený volant VH04 –
Tónovaná skla
Zatmavená skla zadních oken, Otevíratelné okno víka zavazadlového prostoru  
(není k dispozici s Asymetrickými zadními dveřmi) VD09 5 000

topEní A vĚtrání
Manuální klimatizace RE01 – –

Automatická klimatizace dvouzónová s nezávislou regulací pro levou a pravou stranu RE07
10 000 / 

Paket Automatická 
klimatizace

Pylový a prachový filtr
SvĚtLA A viDitELnoSt
Nastavitelné zpoždění zhasínání světlometů (funkce "Guide Me Home"), osvětlení interiéru  
s funkcí postupného zhasínání, osvětlení zavazadlového prostoru
Stěrač zadního okna
Přídavná LED diodová světla v předním nárazníku
Přední mlhové světlomety

Paket Viditelnost: automatické stěrače s dešťovým senzorem, přední mlhové světlomety  
s funkcí přisvícení do zatáček a samočinné rozsvícení světel za snížené viditelnosti NB08

Paket Automatická 
klimatizace / 

Active City Brake

6 000 /  
Active City Brake

Vnitřní zpětné zrcátko pro sledování zadních sedadel Paket Rodina Paket Rodina Paket Rodina
Protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel Paket Rodina Paket Rodina Paket Rodina
AuDioSyStéMy A nAviGAcE
Rádio RD4 s přehrávačem CD / MP3 (AM/FM, RDS, přehrávač CD / MP3, dálkové ovládání pod volantem, krátká 
střešní anténa), palubní počítač WLKX –

Hands free Bluetooth® (hands free, ovládání pod volantem, integrovaný mikrofon)  
a konektor USB WLRW –

Dotykový 7” displej (Rádio, AM/FM, RDS, ovládání na volantu, konektor USB,  
Hands free Bluetooth®, Mirror Screen) WL0U

9 000 / 
UB07 / 
UB09

9 000 / 
UB07 / 
UB09

Navigace + Dotykový 7” displej (Rádio, AM/FM, RDS, ovládání na volantu, konektor USB,  
Hands free Bluetooth®, Mirror Screen) JY02 23 000 23 000 14 000



SEDADLA A čALounĚní
Zadní sklopná a vyjímatelná lavice dělená v poměru 2/3 - 1/3 – –

3 samostatná a vyjímatelná sedadla ve druhé řadě s nastavitelným sklonem opěradla, zásuvka 12V v zavazadlovém 
prostoru, výklopné odkládací stolky na zadní straně předních sedadel, loketní opěrky AL05

11 000
Paket Modularita /
Paket Modutop /

Paket 7 míst

2 samostatná a vyjímatelná sedadla ve třetí řadě AN01/
IMFY Paket 7 míst Paket 7 míst Paket 7 míst

Vyhřívaná přední sedadla (není k dispozici v kombinaci s IMFY/AN01 - Paket 7-míst) NA01 – 7 000 7 000
Sedadlo spolujezdce s opěradlem sklopným k sedáku
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Loketní opěrky vpředu
Paket Modularita / 
Paket Modutop / 

Paket 7 míst
Látkové čalounění
vAriABiLitA A oDkLáDAcí proStory
Zadní dveře výklopné
Asymetricky dělené zadní dvoukřídlé dveře 
(není k dispozici s Paketem Modutop) PB04 6 000 6 000 –

Boční posuvné dveře na pravé straně
Boční posuvné dveře na levé straně PC19
Modutop: 4 samostatná pevná střešní okna, dvoupolohové střešní nosiče s možností podélného / příčného ukotvení, 
podélný stropní panel s ventilací vzduchu pro druhou řadu a s úložnými prostory pro první a druhou řadu sedadel,  
stropní schránka o objemu 60 litrů přístupná z druhé řady sedadel a ze zavazadlového prostoru
(není k dispozici v kombinaci s Paketem 7 míst)

OU01 Paket Modutop 35 000 35 000

Příčný úložný prostor nad čelním sklem
Výsuvná vertikální síť v zavazadlovém prostoru 
(není k dispozici v kombinaci s Paketem 7 míst) TK01 Paket Modularita / 

Paket Modutop 2 500 2 500

Odkládací prostory ve dveřích a palubní desce
Zapalovač a popelník vpředu AD01
Kryté úložné prostory v podlaze před zadními sedadly

Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru
Paket Modularita / 
Paket Modutop / 

Paket 7 míst
Odnímatelná středová konzola 
(neplatí pro motor 1.6 BlueHDi 100 S&S ETG ) Paket Rodina Paket Rodina Paket Rodina

Odnímatelná středová konzola  
(jen pro motor 1.6 BlueHDi 100 S&S ETG)

Výklopné odkládací stolky na zadní straně předních sedadel
Paket Modularita / 
Paket Modutop / 

Paket 7 míst
Podélné střešní nosiče (není k dispozici s Paketem Modutop) PQ02 4 000
Pevný kryt zavazadlového prostoru (skládací, vyjímatelný) CB03
koLA
4 ocelové disky kol 6,5 x 15 E=27, pneumatiky 205/65 R15, okrasné kryty kol "Airflow" 
(pro XTR k dispozici jen s Grip Control nebo převodovkou ETG, pro SHINE k dispozici s ETG) –

4 ocelové disky kol 6,5 x 16 E=26, pneumatiky 215/55 R16, okrasné kryty kol "Rangiroa" 
(pro XTR není k dispozici s Grip Control nebo s převodovkou ETG) – –

4 hliníkové disky kol “MANAGUA” 7,0 x 16 E=26, pneumatiky 215/55 R16
(není k dispozici s Grip Control a převodovkou ETG) RP02 – 12 000

Náhradní ocelové kolo R15 RS12
Zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem  
*(kromě převodovky ETG6) – * –

ELEGAncE
Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie –
Celé nárazníky a boční ochranné lišty v barvě karoserie ED17 –
Pack Look XTR: Kryty vnějších zpětných zrcátek a lišta na přední masce v barvě Černá, boční a spodní ochranné lišty 
v černé barvě, nárazníky v černé barvě s ochrannou přední a zadní  lištou v barvě šedá Hliníková (zadní lišta pouze 
s výklopnými zadními dveřmi)

– –

Speciální nemetalický lak červená Ardent 0NX9 6 000 6 000 6 000
Speciální nemetalický lak černá Onyx 0NXY 13 000 13 000 13 000
Metalický lak 0MM0 13 000 13 000 13 000
přípLAtkové pAkEty
Paket Plus: elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, elektricky ovládaná okna předních dveří se sekvenčním ovládáním  
a ochranou proti přiskřípnutí na straně řidiče, centrální zamykání s dálkovým ovládáním WD36

Paket Klimatizace: manuální klimatizace, Paket Plus, pylový a prachový filtr RE01 – –

Paket Rodina: protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel, vnitřní zpětné zrcátko pro sledování zadních sedadel, 
odnímatelná středová konzola, elektrická dětská pojistka UD03

5 000 /  
Paket Modularita / 
Paket Modutop /

5 000 5 000

Paket Automatická klimatizace: automatická klimatizace dvouzónová s nezávislou regulací pro levou a pravou stranu, 
přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček, automatické stěrače s dešťovým senzorem, samočinné rozsvícení 
světel za snížené viditelnosti

G01F  
(RE07+ 
NB08)

17 000 –

Paket Modularita: 3 samostatná a vyjímatelná sedadla ve druhé řadě s nastavitelným sklonem opěradla, boční airbagy 
řidiče a spolujezdce, Paket Rodina, výsuvná vertikální síť v zavazadlovém prostoru, loketní opěrky vpředu, zásuvka 12V 
v zavazadlovém prostoru, výklopné odkládací stolky na zadní straně předních sedadel 

J0H6
18 500 / 

Paket Modutop / 
Paket 1 AR

– –

Paket Modutop: Paket Modularita, Modutop 
(není k dispozici v kombinaci s Paketem 7 míst) J0H5 53 500 / 

Paket 2 AS – –

StAnDArDní A přípLAtková výBAvA FEEL Xtr SHinE



přípLAtkové pAkEty
Paket 7 míst: 2 samostatná a vyjímatelná sedadla ve třetí řadě s tříbodovými bezpečnostními pásy, výklopné odkládací 
stolky na zadní straně předních sedadel, loketní opěrky vpředu, zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru, samonavíjecí a 
vyjímatelný kryt zavazadlového prostoru, úložný prostor pod sedadly ve třetí řadě, 3 samostatná a vyjímatelná sedadla ve 
druhé řadě s nastavitelným sklonem opěradla
(k dispozici pouze pro 1.6 BlueHDi 100 MAN a 1.6 BlueHDi 120 S&S MAN6) 
(není k dispozici v kombinaci s NA01 - Vyhřívané sedačky)

IMFY  
Kód 

čalounění

40 000 / 
Paket 3 AW – –

Paket 7 míst: 2 samostatná a vyjímatelná sedadla ve třetí řadě s tříbodovými bezpečnostními pásy,  samonavíjecí a 
vyjímatelný kryt zavazadlového prostoru, úložný prostor pod sedadly ve třetí řadě  
(k dispozici pouze pro 1.6 BlueHDi 100 MAN a 1.6 BlueHDi 120 S&S MAN6)   
(není k dispozici v kombinaci s NA01 - Vyhřívané sedačky)

AN01 – 29 000 29 000

Paket Navigace 1 - Dotykový 7” displej (Navigace + Rádio, AM/FM, RDS, ovládání na volantu, audio zásuvka typu jack, 
Hands free Bluetooth®) + Zadní parkovací kamera + Zadní parkovací asistent (UB09 + JY02) J2TN 38 000 29 000 –

Paket Navigace 2 - Dotykový 7” displej (Navigace + Rádio, AM/FM, RDS, ovládání na volantu, audio zásuvka typu jack, 
Hands free Bluetooth®) +Zadní parkovací kamera + Zadní a přední parkovací asistent (UB07 + JY02) J4GK 43 000 34 000 –

Paket 1 AR - Paket Modularita, boční hlavové airbagy (fakturační paket J0H6+NF04) JPAR 24 500 – –
Paket 2 AS - Paket Modutop, boční hlavové airbagy (fakturační paket J0H5+NF04) JPAS 59 500 – –
Paket 3 AW - Paket 7 míst, boční hlavové airbagy (fakturační paket IMFY+NF04) JPAW 46 000 – –

 = standard           – = nelze objednat

StAnDArDní A přípLAtková výBAvA FEEL Xtr SHinE



tEcHnické pArAMEtry
Motor 1.6 vti  

98 MAn
1.6 vti  

120 MAn
1.6 BlueHDi 

75 MAn
1.6 BlueHDi  
100 MAn

1.6 BlueHDi  
100 S&S EtG6

1.6 BlueHDi  
120 S&S MAn6

Zdvihový objem v cm3 1598 1598 1560 1560 1560 1560
Vrtání x zdvih v mm 77 x 85,8 77 x 85,8 75 x 88,3 75 x 88,3 75 x 88,3 75 x 88,3
Max. výkon v kW (k CEE)  
při ot/min

72 (98) 88 (120) 55 (75) 73 (100) 73 (100) 88 (120) 
6000 6000 3500 3750 3750 3500

Max. točivý moment v Nm CEE 
při ot/min

152   160   233   254  254   300   
3500 4250 1750 1750 1750 1750

Elektronické statické zapalování – – – –
Filtr pevných částic (FAP) – –
Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Technologie Stop&Start – – – –
přEvoDy, řízEní
Převodovka Manuální Manuální Manuální Manuální Pilotovaná Manuální
Počet převodových stupňů 5 5 5 5 6 6
pnEuMAtiky

Pneumatiky* 205/65 R15 205/65 R15, 
215/55 R16 205/65 R15 205/65 R15, 

215/55 R16
205/65 R15, 
215/55 R16

205/65 R15, 
215/55 R16

oBJEMy
Počet míst 5 5 5 5 7 5 5 7
Objem zavazadlového prostoru pod platem / pod střechou v dm3 675 / 1350 675 / 1350 675 / 1350 675 / 1350 675 / 1350 675 / 1350
Objem zavazadlového prostoru 
za předními sedadly až ke stropu v dm3 3000 3000 3000 3000 3000 3000

HMotnoSt (v kg)
Provozní hmotnost (1) 1395 1395 1449 1449 1496 1474 1473 1504
Užitečná hmotnost (2) 605 605 611 611 724 601 612 716
Největší povolená hmotnost 2000 2000 2060 2060 2220 2075 2085 2220
Maximální hmotnost přívěsu         bržděného / 

nebržděného (3)
1300 1300 1300 1300 1200 1300 1300 1200
690 690 720 720 740 730 730 750

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 3000 3000 3060 3060 3120 3075 3085 3120
Maximální zatížení střešního nosiče 70 70 56 56 56 56
provozní vLAStnoSti (pouze řidič)
Max. rychlost v km/h 170 177 156 166 171 174
1000 m s pevným startem v sekundách 34,2 33,4 36,6 34,4 35,9 33,3
Z 0 na 100 km/h v sekundách 12,8 12,0 15,1 12,4 14,3 11,4
SpotřEBA - norMy cEE (1999/100)
Městský provoz (l/100 km) 8,2 8,3 5,1 5,1 4,3 4,9
Mimoměstský provoz (l/100 km) 5,3 5,4 3,9 3,9 4,1 4,2
Smíšený provoz (l/100 km) 6,4 6,5 4,3 4,3 4,2 4,4
Emise CO2 (g/km) 148 151 113 113 109 115
oBJEM pAL. náDrŽE (v litrech)
Bezolovnatý benzin 60 60 – – – –
Motorová nafta – – 53 53 53 53

 
(1) Hmotnost může být vyšší v závislosti na úrovni výbavy a namontovaném vybavení na přání. (2) Rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností. (3) V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy. 
* Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. 

Doporučené ceny v kč s DpH platné od 1. 3. 2018. 

C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek.  
Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o. - Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

* Bez / včetně podélných střešních nosičů
** Bez / včetně vnějších zpětných zrcátek
*** Maximální výška hrany zavazadlového prostoru s pneumatikami 15“

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital 
de 159 000 000 euros – Siège social : 6 rue Fructidor - 75835 Paris 
Cedex 17 - RCS 642 050 199. Ce document ne concerne que 
les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles 
et leurs caractéristiques correspondent à une défi nition au moment 
de l’impression de ce document ; elles ne peuvent être considérées 

comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifi er sans 
préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu 
de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, 
par application des dispositions de la directive CEE n° 2000/53 CE 
du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, qu’elle 
atteint les objectifs fixés par celle-ci et que des matières recyclées 

sont utilisées dans la fabrication des produits qu’elle commercialise. 
La représentation des teintes est indicative, les techniques d’impression 
ne permettant pas une reproduction fi dèle des couleurs. Les véhicules 
transformés par des carrossiers peuvent présenter des caractéristiques 
techniques,  des performances, des consommations, des émissions 
de CO2, et des équipements différents. Si, malgré le soin apporté à 

la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu’il comporte une erreur, 
n’hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez à 
Citroën Information Clientèle au 09 69 39 18 18 ou connectez-vous : 
www.citroen.fr - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez 
l’un des Points de Vente de notre Réseau en France. 
Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).

NOUVEAU CITROËN BERLINGO MULTISPACE TEINTES ET GARNISSAGES Avril 2015

 ● Teinte en série ● Teinte en option 
(O) : Opaque (M) : Métallisé  (N) : Nacré

FINITIONS BERLINGO MULTISPACE FEEL FEEL 7 places
XTR / XTR+ /

SHINE / SHINE 7 places

GARNISSAGE Tissu Quad Gris Délice Tissu Quad Beige Matinal Tissu Liberia Tissu Liberia

Série Série Série Série
TEINTES CARROSSERIE
Blanc Banquise (O) ● ● ●

Bleu Kyanos (M) ● ● ●
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citroËn financial serVices

operatiVnÍ leasing pro souKromé osoBy

relaX operativní leasing
> pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 24, 36 nebo 48 měsíců
> povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně gap v ceně

relaX plus full service leasing
> pravidelná měsíční splátka dle vybraného modelu
> Doba nájmu 24, 36 nebo 48 měsíců
> povinné havarijní pojištění (5% spoluúčast) včetně gap v ceně
> asistenční služba v rámci eu, až 4 dny náhradní vůz zdarma
> servisní náklady i sada zimních pneumatik v ceně
> Dálniční známka pro Čr v ceně
> servisní náklady smlouvou freeDriVe

moDeloVÁ Verze 
(pro jiné verze/výbavu kontaktujte autorizovaného 
dealera citroËn)

splÁtKy Vozu

leasing 48 m / 80 000 km 36 m / 60 000 km 24 m / 40 000 km

Berlingo feel 1.6 Vti 120 man
relaX od 4 299 Kč od 4 007 Kč od 4 065 Kč

relaX plus od 6 307 Kč od 5 644 Kč od 5 810 Kč

Platnost podmínek:
> výše uvedené ceny jsou platné výhradně na nové vozy při složení 10% akontace;
>  nabídka RELAX a RELAX PLUS platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 24 , 36 nebo 48 měsíců a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy;
> podléhá schválení bonity klienta ze strany leasingové společnosti;
> C Automobil Import s.r.o. a CITROËN FINANCIAL SERVICES si vyhrazují právo změny této nabídky;
> zobrazení vozidel je pouze ilustrativní;
> v případě zájmu o jiný model nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s autorizovaným dealerem CITROËN.


