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IGAZI EGYÉNISÉG
Azzal, hogy Ön a CITROËNT választotta, egy olyan világ kapui nyílnak meg Ön előtt, ahol a minőség, a biztonság,  

a stílus és a teljesítmény egyetlen szerves egységet alkot. Az eredeti CITROËN  tartozékok széles palettáját 
kifejezetten az Ön gépjárművéhez tervezték. Segítségükkel saját képére formálhatja és mindenben a saját 

elvárásaihoz, igényeihez alakíthatja autóját. És ez még nem minden... 
Az eredeti CITROËN  tartozékokat a legszigorúbb körülmények között tesztelték, ami kifogástalan minőségi és 
biztonsági színvonalat garantál. És hogy valóban minden helyzetben számíthasson autójára, a CITROËN – eredeti 

tartozékválasztékát kiegészítendő – további felszerelések széles palettáját válogatta ki Önnek a legjobb 
tartozékgyártók kínálatából. Mérnökeink a CITROËN által javasolt összes tartozékot tesztelték és 

jóváhagyták – mindegyikre 1 éves jótállás vonatkozik.   

CITROËN HUNGÁRIA KFT. SZÉKHELY: 1194 BUDAPEST ANDRÉ CITROËN ÚT 1. -- 06-1-348-48-48 
ALKATRÉSZ-VEVŐSZOLGÁLATI IGAZGATÓSÁG – WWW.CITROEN.HU

A beszállítók fenntartják a forgalmazás esetleges leállításának, illetve bizonyos műszaki módosítások végrehajtásának jogát. 
A kiadványban látható fényképek illusztrációk. – A képek szerzői jogtulajdonosa: Citroën, Thinkstock – Terv:  
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SZÁLLÍTÁS 
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SZÁLLÍTÁS 

1

TETŐ-
CSOMAG-
TARTÓ
A kifejezetten a 
haszongépjárművekhez 
tervezett tetőcsomagtartóival 
a CITROËN szó szerint veszi a 
„funkcionalitás” fogalmát.  Ezek a nehéz 
és/vagy terjedelmes rakományok szállítására 
is alkalmas tartozékok nemcsak dizájnosak, 
hanem biztonságosak is. Rövid és hosszú változatuk 
egyaránt elbír akár 150 kg plusz terhelést is.  Egy újabb 
nyomós érv, hogy könnyű lélekkel indulhasson útnak.

A Berlingo rugalmasan alkalmazkodik a legkülönfélébb igényekhez. 
A modellhez praktikus tartozékok egész sorát kínáljuk, 
melyek nagyban megkönnyítik a szállítást.

GYAKORLATI ÉRZÉK
MÉG TÖBB
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1 –  Alumínium tetőcsomagtartó 
(zsiráftető nélküli rövid hgj.-változathoz) 

2 – Acél tetőcsomagtartó (zsiráftető nélküli hgj.-hez) 
3 –  Acél keresztirányú tetőcsomagtartó rudak hosszanti 

tetőrudak nélküli modellekhez (2 db-os készlet) 
4 –  Szerszám nélkül leszerelhető vonófejes vontatóegység 
5 –  Monoblokk vonófejes vonóhorog 
6 – Hattyúnyakú vonóhorog 

2 3



SZÁLLÍTÁS 
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SZÁLLÍTÁS 
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7 – Fa védőborítás  
8 –  Belső tetőcsomagtartó rudak 
9 –  Ablakos fülkeválaszfal (szemcsés szürke ABS) 
10 –  Csomagtéri tárolózsák
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Alakítsa szabadon új 
Berlingója belső terét a 
CITROËN tartozékaival.  
Kínálatunk minden 
darabja tökéletesen 
illeszkedik a modell 
méreteihez, hogy minél 
egyszerűbb legyen őket 
beszerelni. Válaszfal, 
fa védőborítás, belső 
tetőrudak... megannyi 
hasznos tartozék az 
új haszonjárműben 
rejlő lehetőségek 
kiaknázásához.  

TETSZÉS SZERINT 
ALAKÍTHATÓ



MÉG NAGYOBB

NYUGALOM
KÉNYELEM
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Élvezze maximális nyugalomban 
új Berlingóját a kifejezetten hozzá,
és kifejezetten Önnek tervezett 
tartozékokkal. Ebben a tágas 
és ötletes megoldásokban bővelkedő 
haszonjárműben minden együtt van 
ügyfeleink nyugalmához. 



1 –  Hátsó parkolóradar (4 érzékelővel) 
2 –  LED-es jelző parkolóradarhoz
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KÉNYELEM

3 –  Középkonzol  
4 –  Hamutartó
5 – Szivargyújtó
6 –  Csúszásgátló
7 – Isotherm modul (24 literes)
8 – 2 db-os légterelőszett az első ajtókra 

3
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CSÚSZÁSGÁTLÓ
Szeretné, ha többé nem potyogna 
a műszerfalról minden apró tárgy 
(pénzérmék, kulcsok, mobilok stb.) 
az ülések alá? Akkor hamar a szívébe fogja 
zárni ezt a kiegészítőt, amely tökéletes  
tapadást biztosít minden sima felületnek. 
Egy újabb ötletes tartozék, amely(hez) 
biztosan ragaszkodni fog... 



VÉDELEM

MÉG NAGYOBB 

Kompakt, modern és elegáns megjelenésével 
a Berlingo első ránézésre mindenkit levesz 
a lábáról. A CITROËN által kínált külső és 
belső védőfelszereléseknek köszönhetően 
eredeti szépsége hosszú távon is 
megőrizhető.
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Berlingo első ránézésre mindenkit levesz 
ábáról. A CITROËN által kínált külső és 
lső védőfelszereléseknek köszönhetően 
edeti szépsége hosszú távon is 
egőrizhető.

1 –  Stílusos hátsó sárfogószett 
2 –  Stílusos első sárfogószett 
3 –   Ablakrácsok a hátsó ajtóüvegekre 
4 –  2 szárnyú hátsó ajtó biztonsági zárakkal 

1

ELLENÁLLÓ-
KÉPESSÉG



13

4

3

2



6

5

VÉDELEM

A CITROËN szőnyegek tökéletesen 
illeszkednek gépjárműve padlójához,
és speciális kialakításuknak köszönhetően 
hatékony védelmet nyújtanak a kopás és 
a szennyeződések ellen.  Használatuk 
rendkívül egyszerű; tartósak és ellenállóak. 
Amellett, hogy  tökéletesen tapadnak a 
padlóhoz, és így még nagyobb  biztonságot 
nyújtanak a vezető számára, kialakításuk is 
egyedi és rendkívül ötletes.

SZŐNYEGEK
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5 –  3D gumiszőnyegszett (első) 
6 – 3D szőnyegszett (első) 
7 –  Üléshuzatok* 
8 –  Technature autóápolási termékek



7
TERMÉSZETES HATÉKONYSÁG 
A CITROËN kínálatában környezetkímélő 
autóápolási termékek teljes palettája 
is szerepel, melyek a professzionális 
ápolószerek hatékonyságával használhatók. 
A TECHNATURE család tagjai közé csak 
szigorú környezetvédelmi szempontoknak 
megfelelő termékek kerülhetnek be. 
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8
*A választékról kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél.



MULTIMÉDIA

MÉG TÖBB 

Az Ön Berlingója sokkal több egy 
átlagos autónál. Legmodernebb 
technológiás multimédiás 
berendezései a kényelem és az 
örömök kifogyhatatlan tárházát 
nyitják meg Ön előtt. Mostantól 
minden eddiginél kellemesebb 
és nyugodtabb légkörben 
tapasztalhatja meg a vezetés 
és az utazás örömét.

GYAKORLATI
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1 – Bluetooth VH3100 kihangosító készlet
2 – Bluetooth MKi9200 kihangosító készlet
3 – Mobil kihangosító készlet
4 – Autórádió-választék
5 – Rekesz MKi 9200 kihangosító készlet beszereléséhez 

BLUETOOTH KIHANGOSÍTÓ KÉSZLET
A CITROËN mostantól minden eddiginél 
jobban támogatja az Ön mobilitását. 
Utazzon teljes nyugalomban a CITROËN 
által kínált Bluetooth kihangosító 
készülékekkel. A könnyen kezelhető és alig 
észrevehető készülékek valódi kényelmet 
és még nagyobb szabadságot kínálnak a 
gépjárművezetés közbeni mobiltelefon-
használat során.

4



MULTIMÉDIA
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230V /12V ADAPTER
Ez az adapter segít annak biztosításában, 
hogy útjai során mindvégig használhassa 
különféle eszközeit. Segítségével a szivargyújtó 
csatlakozóaljáról bármely 230V-os készüléke is 
feltölthető. A kompakt méretű adapter remekül 
elfér a kesztyűtartóban.   
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A legegyszerűbb eszközöktől az internetre 
csatlakozó GPS-ig navigációs eszközök széles 
választékát kínáljuk ügyfeleinknek. 
A hagyományos tapadókorongos megoldástól 
a komplett beépítésig terjedő rögzítési 
lehetőségek révén harmónikusan a műszerfalra 
illeszthetők. A GPS például egyetlen  
mozdulattal be-, illetve kiszerelhető 
egy kifejezetten a Berlingókhoz készült 
rögzítőeszköz segítségével.  

A MŰSZERFALRA RÖGZÍTHETŐ 
NAVIGÁCIÓS RENDSZEREK

10

7 –  230 V /12V adapter
8 –  Univerzális tartóelem mágneses csipesszel 

TETRAX XWAY telefontartóhoz
9 –   Univerzális mobiltelefon-töltő
10 –  Hordozható navigációs rendszerek
11 –  Előkészítés Garmin navigációs rendszer 

beépítéséhez

11



STÍLUS
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MÉG TÖBB 

STÍLUS
Önnel együtt Berlingója is egyedülálló a világon. 

A Citroën által kínált tartozékok és extrák segítségével 
ugyanis saját ízlése szerint formálhatja. Válasszon 

divatos vagy klasszikusan elegáns termékeink 
közül, és alakítsa autója minden részletét 

az Ön egyéniségének megfelelően!
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Könnyűfém keréktárcsáink, 
melyek fejlesztése és tesztjei 
is az érvényes normáknál 
szigorúbb biztonsági és 
technikai kritériumok alapján 
történtek, még tovább javítják 
a modell amúgy is kiváló 
menettulajdonságait.  
Gyorsításkor, kanyarokban 
és fékezéskor még tovább 
fokozzák a vezetési és utazási 
élményt. Szemrevaló dizájnjuk 
pedig első ránézésre kiemeli 
CITROËN-je dinamikus 
vonalait. Biztonság és 
teljesítmény még sosem 
alkotott ennél csábítóbb 
párost...

KERÉKTÁRCSÁK
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1  –  4 db-os díszkupakkészlet (többféle színben) 
Tanácsért forduljon bizalommal márkakereskedőjéhez!

2 – Twenty fi rst 15” könnyűfém keréktárcsa (Étincelle szürke) 
3 –   Jet 15” könnyűfém keréktárcsa (szürke)

1



TESTRESZABÁSI LEHETŐSÉGEK
A CITROËN tartozékkínálatában minden együtt 
van, ami a hódításhoz szükséges: elegancia, dizájn, 
funkcionalitás.  Sebességváltókar-markolatok, 
dísztárcsák és küszöbvédők színesítik a palettát, 
hogy mindenki megtalálja a saját ízlésének 
megfelelőt. Találja meg Ön is az igazit!

22

STÍLUS

4

5

4
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4 –  4 db-os 15” vagy 16” 
dísztárcsakészlet biztonsági 
rögzítéssel (Storm szürke)

5 –  15” vagy 16” dísztárcsa díszkupak 
nélkül (Étincelle szürke)

6 –  2 db-os szálcsiszolt inox első 
küszöbdíszléckészlet 

7 –  Sebességváltókar-markolat 
ötfokozatú kézi váltóhoz 
(fekete bőr és alumínium)

8 –  2 db-os első PVC 
küszöbdíszléckészlet 

6

7 8



BIZTONSÁG

   

2424

Az Önök biztonsága számunkra mindennél 
fontosabb. A vezető és utasai biztonsága 
érdekében kifejlesztett felszerelések legapróbb 
részleteit is úgy alkottuk meg, hogy azok 
méltán kiérdemelhessék bizalmát, és nyugodt 
körülményeket biztosítsanak utazásaihoz. 
A riasztótól kezdve a parkolást segítő 
berendezésig csúcstechnológiás eszközök 
egész sora szolgálja az Ön és utastársai 
biztonságát.

3
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2

MÉG NAGYOBB 

BIZTONSÁG



1 –  Elakadásjelző háromszög 
és láthatósági mellény

2 – Elsősegély-csomag
3 –  Távvezérlésű riasztó
4 –  Tempomat (sebességszabályozó) 

készlet 
5 – Ködfényszóró-készlet 
6 –  Y-mintás hóláncszett 
7 –  2 db-os Autosock 645 

hózoknikészlet
6 7

4 5
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