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CITROЁN Berlingo Прайс-лист на автомобілі 2022 року

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ L1 L2

1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 (виробництво з Жовтня 2022року) ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ 806 800 854 200
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ПРАЙС-ЛИСТ 
НА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ :

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ L1 L2

J686 24 080 24 080

PB04 9 410 9 410

PC19 18 820 ●

0MM0 16 930 16 930

● -  базове обладнання автомобіля

o - можливість додаткового встановлення

XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції

МКПП - механічна коробка перемикання передач

АКПП - автоматична коробка перемикання передач

На автомобілі діє гарантія 3 роки або 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше)

Додаткова інформація на www.citroen.ua

Регулювання рульової колонки по вильоту і висоті

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира

ВЕРСІЯ→ LIVE PACK

ДОВЖИНА

БЕЗПЕКА

Електропідсилювач керма
ESС - електронна система стабілізації, ASR - антибуксувальна система, Hill Assist - система допомоги при рушанні на підйомі
Stop&Start - система автоматичного запуску і зупинки двигуна (● для BlueHDi)

Третій задній стоп-сигнал

Бокові подушки безпеки переднього ряду (● - при встановленні IT02 / J686 для LIVE PACK)
Система кріплення дитячих автокрісел ISOFIX на другому ряді сидінь

Центральний замок  з автоматичним блокуванням дверей під час руху і розблокуванням у випадку удару
Металевий захист двигуна
КОМФОРТ

Кондиціонер
Електричні склопідйомники передніх дверей
Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та обігрівом 

ІНТЕР'ЄР

Сидіння водія та переднього пасажира, регульоване вперед / назад і по нахилу спинки

Праві та ліві зсувні бокові двері з вікнами, що відкриваються
Задні відкидні засклені двері з обігрівом та склоочисником

Жорстка полиця в багажному відділенні

Праві зсувні бокові двері з вікнами

Полиця в багажному відділенні, що скручується

МУЛЬТИМЕДІА

Три незалежних сидіння другого ряду з можливістю складання будь-якого з трьох сидінь
Полиця над сидінням водія і пасажира для документів

Оздоблення сидінь тканиною "Mica Grey"

Задній ряд сидінь, що складаються у співвідношеннях 1/3 - 2/3

Мультимедійна система з 8" сенсорним дисплеєм спрямованим до водія, USB-роз'єм, Bluetooth, Mirror Screen (Android Auto, Apple Car Play)
ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Система автоматичного включення головних фар
Система очищення переднього скла "Magic Wash" - омиваюча рідина подається безпосередньо до форсунок на склоочищувачах

Сталеві диски R16, шини 205/60 R16, повнорозмірні ковпаки

ЕКСТЕР'ЄР

Повнорозмірне запасне колесо

Захисні бокові накладки чорного кольору

Ручки дверей та корпуси зовнішних дзеркал заднього виду - чорного кольору

Передній та задній бампери чорного кольору

Фарба емаль (БІЛА)

ВЕРСІЯ→

ДОВЖИНА

Пакет "Комфорт" (несумісно з AN01) (виробництво з Жовтня 2022року):

 - Сидіння водія підвищеного комфорту з регулюванням по висоті, підлокітником, поперековою підтримкою;

 - Бокові подушки безпеки переднього ряду;

 - Система автоматичного включення передніх склоочищувачів;

 - Протитуманні фари;

 - Задній датчик паркування.

LIVE PACK

Засклені двостулкові задні двері

Праві та ліві зсувні бокові двері з вікнами, що відкриваються

3. ТОВ «Пежо Сітроен Україна»  залишає за собою право на корегування цін, склад комплектації та вилучати з асортименту певні позиції без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. Даний прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути 

використаний як документ, що встановлює зобов'язання компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна". За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційних  дилерських центрів  компанії ТОВ "Пежо Сітроен Україна".

Фарба металік (СИНІЙ JGM0, ПЛАТИНОВИЙ VLM0, СТАЛЬНИЙ F4M0, ЧОРНИЙ 9VM0)

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 01.05.2023 по 31.05.2023 на обмежену кількість автомобілів 2022 року виробництва, що знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.  

2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва  або транспортування, ціна буде розрахована на основі діючого прай-листа на день придбання і буде визначена в договорі купівлі -продажу. Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від 

остаточної вартості реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.

https://www.citroen.ua/services-and-finance/parts-and-accessories/accessories.html
https://www.citroen.ua/citroen-service/services-promo/fixed-service-price.html
https://info.citroen.ua/new-berlingo-promo/
https://www.citroen.ua/model-range/citroen/new-berlingo/konfigurator/trim.html
https://cars.citroen.ua/
https://www.citroen.ua/services-and-finance/services/service-contracts.html

