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CITROËN BERLINGO
від творців Berlingo
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АВТОМОБІЛІ CITROËN 
ДЛЯ ВСІХ І ДЛЯ КОЖНОГО

Кожна поїздка — від жвавого центру міста до великих шосе — буде зручною й позбавленою 
стресів. Конструктори й інженери CITROËN завжди досягають такого результату.

CITROËN BERLINGO:
НЕ МИ ВИНАЙШЛИ СІМ’Ю, АЛЕ МИ 

СТВОРИЛИ ІДЕАЛЬНЕ СІМЕЙНЕ АВТО

CITROËN C3CITROËN C4CITROËN 
C3 AIRCROSS SUV

CITROËN C-ELYSEE

CITROËN
SPACETOURER

CITROËN 
C5 AIRCROSS SUV

CITROËN BERLINGO
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CITROËN BERLINGO 
ТА ЙОГО КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

ДИЗАЙН
М’які лінії кузова, сучасний свіжий 
дизайн, стиль упевненого в собі 
автомобіля.

2 ВАРІАНТИ ДОВЖИНИ
Вибирайте між двома варіантами 
довжини кузова й колісної бази: 
компактний L1 або просторий L2 — 
один із них обов’язково буде 
ідеальним для вас.

СИСТЕМИ 
ДОПОМОГИ ВОДІЮ

Широкий набір технологій і систем, які 
спрощують і роблять безпечнішим 

керування автомобілем.

ВІДСУВНІ БОКОВІ ДВЕРІ  
Ідеальна конструкція для спрощення 
доступу в салон.

МОДУЛЬНІСТЬ
Універсальний салон — 

індивідуальний підхід 
до потреб кожної людини.

ЗВ’ЯЗОК ЗІ СВІТОМ
Навігаційно-мультимедійна 

система Citroën Connect Nav 
забезпечує прокладання маршруту 

й можливість під’єднання 
смартфона за технологією Mirror 

Screen. Ви завжди будете 
на зв’язку зі світом!

ОКРЕМІ СКЛАДАНІ ЗАДНІ 
СИДІННЯ
Три задніх окремих сидіння, які можна 
складати окремо або разом для 
отримання рівної підлоги.

ЕФЕКТИВНІ 
ДВИГУНИ

Вибирайте один із двигунів 
найсучаснішого покоління — майте 

найкращу економію пального і низький 
рівень викидів вихлопних газів.
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ЗМІСТ

ЗМІСТ
СТОР.  8 ДИЗАЙН

СТОР.  14 КОНЦЕПЦІЯ CITROËN 
                     ADVANCED COMFORT ®

СТОР.  24 ТЕХНОЛОГІЇ

СТОР.  32 ОБЛАДНАННЯ
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ДИЗАЙН

ДИЗАЙН, 
ЯКИЙ ПІДКРЕСЛЮЄ 
ОСОБИСТІСТЬ
Одразу впізнаваний з будь-
якого ракурсу CITROËN Berlingo 
починається з високого короткого 
капота й сміливого, упевненого 
«обличчя». Комбінація великого 
лобового скла, фірмових захисних 
панелей Airbump® і контрастних 
кольорових декоративних 
вставок* навколо протитуманних 
фар створює образ справжнього 
«оригінала». Отже, обравши 
CITROËN Berlingo, ви отримаєте 
два в одному — сучасний стиль 
і практичність.

* Пропонується як опція.
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ДИЗАЙН

CITROЁN
BERLINGO
ВІН ПРОСТО 
ДОПОВНЮЄ ВАС

Для привабливої та неперевершеної 
індивідуальності є варіант з білим 
декором* навколо протитуманних фар 
і бічними молдингами. Цей декор ідеально 
поєднується з кількома варіантами 
незвичних кольорів кузова — наприклад, 
з новим ексклюзивним кольором 
Aqua Green. Альтернатива — яскравий 
помаранчевий декор, який внесено 

до опціонального пакета XTR. Такий 
автомобіль вирізняється контрастними 
чорними корпусами дзеркал з глянцевим 
покриттям Onyx Black, нижньою частиною 
бампера кольору кузова та зеленим 
оздобленням салону з контрастною 
помаранчевою смужкою. Так, цей 
автомобіль і справді вирізняється!

* Залежно від обраної версії автомобіля.
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Версія L2 на 35 см довша за 
версію L1 завдяки збільшеній 
колісній базі та подовженій 
задній частині. Варіант L2 
пропонує третій ряд сидінь, 
які можна посунути вперед-
назад, також їх можна швидко 
й легко прибрати 
з салону. Відтепер ви можете 
вибирати: або перевозити 
багатьох пасажирів, або мати 
величезний багажний відсік.

712 РОЗМІРИ — ЩОБ ЗАДОВОЛЬНИТИ 
ПОТРЕБИ ВСІХ КЛІЄНТІВ

L1

L2

Від однієї до сімох осіб
Два варіанти довжини кузова 

й достатній для сімох людей простір 
дають змогу легко перевозити 

велику сім’ю або компанію друзів.

Для ще більшої універсальності й можливості 
вибору CITROЁN Berlingo відтепер доступний 
у двох варіантах довжини кузова. Увага! 
Пропонуються 5-місна й 7-місна версіі. 
Обидва варіанти чудово поєднують гарні 
пропорції, добре збалансовані лінії, комфорт 
у повсякденному використанні.

5 МІСЦЬ 7 МІСЦЬ

L1 L2

ДИЗАЙН

ДО

4,4 М 4,75 М
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КОНЦЕПЦІЯ CITROËN ADVANCED COMFORT ®

У салоні CITROЁN Berlingo ви дізнаєтесь, що таке справжній 
простір і комфорт. Велике лобове скло винесено вперед, стильна 
передня панель допомагає підкреслити простір і світло всередині 
салону. М’які, тактильно приємні матеріали чудово доповнюють 
цю атмосферу затишку, нагадують про далекі подорожі й пригоди. 
Під час руху ви насолоджуватиметеся тишею й комфортом, хоч би 
на якому місці ви сиділи.

КОМФОРТ
ПЕРШОГО КЛАСУ
ІНТЕР’ЄР, ЯКИЙ ДАРУЄ ЗАТИШОК

Цілковито новий інтер’єр, доповнений розумною практичністю, створює 
справжній спокій. У верхній частині передньої панелі передбачено 
величезний бокс — Top Box. Подовжена центральна консоль має вентиляційні 
отвори-дефлектори для задніх пасажирів*. Повсюди зручні полички, ніші, 
підсклянники — для смартфона, особистих речей, напоїв. Електричні 
склопідіймачі тепер установлено як спереду, так і ззаду**.

* Пропонується як опція.

** Залежно від обраної версії автомобіля.

14 15



berlingo__2021 page 16 berlingo__2021 page 17

Розширені можливості доступу 
дають змогу легко потрапляти 
всередину й максимально зручно 
використовувати салон CITROЁN 
Berlingo. Двоє вiдсувних бокових 
дверей є надзвичайно широкими, 
а заднє скло можна відкрити 
незалежно від основної кришки 
багажного відсіку*.

* Пропонується як опція.

ДОДАТКОВА
ПРАКТИЧНІСТЬ

ВIДСУВНІ БОКОВІ ДВЕРІ 
ТА ВІДКРИВАННЯ СКЛА БАГАЖНИКА

КОНЦЕПЦІЯ CITROËN ADVANCED COMFORT ®16 17
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КОНЦЕПЦІЯ CITROËN ADVANCED COMFORT ®

ТРИ ОКРЕМИХ 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
СИДІННЯ ПОЗАДУ

У задній частині CITROЁN Berlingo 
передбачено комфорт для всіх 
пасажирів. Усе завдяки тому, що кожне 
з трьох окремих сидінь* має однакову 
ширину і простір для ніг. Незалежно від 
того, подорожуєте ви в задній частині 
5-місної чи 7-місної моделі L1 або L2, 
ви зможете по-справжньому відпочити. 
Для максимальної практичності 
й за потреби перевезення вантажів 
кожне з цих сидінь можна окремо 
скласти** , облаштувавши таким чином 
пласку підлогу. Крім того, всі сидіння 
мають точки кріплення ISOFIX для 
встановлення дитячого крісла.

* Пропонується як опція.

** Три незалежних сидіння із можливістю 

складання за допомогою важеля в багажному 

відсіку.
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ПЛАСКА ПІДЛОГА — 
ДЛЯ ВСІХ ВАШИХ РЕЧЕЙ
ТРАНСФОРМОВАНИЙ, ГНУЧКИЙ 
МОДУЛЬНИЙ ПРОСТІР

Задні сидіння складаються окремо одне 
від одного або всі разом. Результат — 
максимально зручний простір для 
завантаження речей. Сидіння переднього 
пасажира можна скласти*, отже у версії L2 
у вас є майже 4 000 літрів корисного простору 
та можливість перевезення довгомірів 
понад 3 м. Приємні практичні деталі є скрізь. 
Двоповерхову шторку-поличку багажника 
можна встановити на традиційній висоті 
й використовувати для приховування ваших 
речей, а можна зафіксувати її в нижній 
точці. Це дає змогу створювати два окремих 
відділення в багажному відсіку, які можна 
використовувати за вашими потребами. 
Ви легко дістанете до цієї «верхньої палуби» 
через відкрите скло* дверцят багажного 
відділення. Коли вам це не потрібно, шторка-
поличка стає чітко позаду сидінь другого ряду.

* Залежно від обраної версії автомобіля.

** Усі зображення автомобіля та салону наведені 

як приклад і можуть відрізнятися від фактичного.

КОНЦЕПЦІЯ CITROËN ADVANCED COMFORT ®20 21
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2 ВАРІАНТИ ДОВЖИНИ, 
7 СИДІНЬ В ОДНОМУ АВТО

УСІХ ЗАПРОШЕНО. УСІМ ЗРУЧНО

КОНЦЕПЦІЯ CITROËN ADVANCED COMFORT ®

322  Л

О Б ' Є М 
Б А ГА Ж Н О Г О  В І Д С І К У

Відтепер CITROЁN Berlingo став ще універсальнішим 
завдяки двом варіантам кузова: звичній версії L1 та новій 
версії L2. Обидві легко й швидко адаптуються до потреб 

вашого повсякденного життя. Версія L2 може перевозити 
до семи пасажирів і для кожного пропонує справжній 

комфорт: сидіння навіть третього ряду можуть посуватися 
вперед-назад, а за потреби їх можна взагалі скласти, 

оцінивши, таким чином, неабияку практичність L2.

ДЛЯ ВЕРСІЇ L2 — 
НАВІТЬ ДЛЯ 7-МІСНОГО 

САЛОНУ
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GRIP CONTROL®

РАЗОМ З HILL DESCENT ASSIST

Не може бути компромісів 
у питаннях керованості 
та зчеплення з дорогою. 
CITROЁN Berlingo оснащено 
системою Grip Control®* з функцією 
допомоги під час спуску схилом 
Hill Descent Assist*, завдяки чому 
забезпечено надійний контроль 
над автомобілем за будь-яких 
погодних умов на різноманітному 
дорожньому покритті, навіть 
на крутих пагорбах. 

* Пропонується як опція.

УПЕВНЕНІСТЬ 
І БЕЗПЕКА
СИСТЕМА GRIP CONTROL®, 
ДОПОМОГА НА СХИЛІ 
HILL DESCENT ASSIST

ТЕХНОЛОГІЇ24 25
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ТЕХНОЛОГІЇ

Яскравий і чіткий 8-дюймовий 
сенсорний екран* дає змогу 
змінювати масштаб зображення 
лише одним рухом пальця, як ви це 
робите щодня на своєму смартфоні. 
Цей дисплей дає змогу керувати 
всіма функціями автомобіля, 
системами допомоги водію, 
кондиціонером і клімат-контролем, 
аудіосистемою. А завдяки 
технології Mirror Screen ви можете 
під’єднати свій смартфон і безпечно 
та зручно використовувати 
різноманітні додатки, відтворюючи 
їх на сенсорному дисплеї вашого 
автомобіля. Ця функція працює 
з технологіями Apple CarPlay™, 
Android Auto. 

* Пропонується як опція.

8-ДЮЙМОВИЙ ДИСПЛЕЙ
IЗ ПІДТРИМКОЮ
ТЕХНОЛОГІЇ MIRROR SCREEN
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ТЕХНОЛОГІЇ

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ДОПОМОГИ ВОДІЮ

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ 
«СЛІПИХ ЗОН»*

СИСТЕМА 
РОЗПІЗНАВАННЯ 
ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ*

МОНІТОРИНГ ВТОМИ 
ВОДІЯ

Дуже корисна на великих 
багатосмугових шляхах 
система, яка попереджає 
вас про інші автомобілі 
чи перешкоди, що потрапили 
до «сліпої зони» дзеркал 
заднього огляду. Якщо система 
фіксує інший автомобіль у 
«сліпій зоні», вона сигналізує 
про це ввімкненням яскравого 
помаранчевого світлодіодного 
індикатора в куточку 
відповідного дзеркала.

Щоб постійно інформувати 
вас про умови руху на певній 
ділянці дороги, ця інноваційна 
система використовує камеру, 
що розпізнає дорожні знаки. 
Наприклад,  розпізнавши знак 
обмеження швидкості, система 
пропонує одразу прийняти 
цю швидкість як максимально 
допустиму для круїз-контролю 
або обмежувача швидкості.

Ця інноваційна система 
контролює стан водія, пильнуючи 
зміну положення автомобіля 
відносно розмітки на дорозі. 
Ця система суттєво підвищує 
безпеку в далеких подорожах 
і за великої швидкості руху 
автомагістралями (понад 
65 км/год), коли у водія 
зменшується концентрація 
уваги.

ДОПОМОГА ПІД ЧАС 
ПАРКУВАННЯ PARK ASSIST*

АКТИВНА СИСТЕМА 
КОНТРОЛЮ СМУГИ 
РУХУ

АВТОМАТИЧНЕ 
ГАЛЬМУВАННЯ 
ACTIVE SAFETY 
BRAKEАктивна система допомоги під час 

паралельного або 
перпендикулярного паркування 
вміє не тільки визначати площу, 
достатню для автомобіля, а навіть 
може керувати кермовим колесом, 
повертаючи його в потрібний бік. 
Вам лише потрібно перемикати 
передачі й натискати педалі 
акселератора або гальм — решту 
система зробить сама. Безпечно 
й зручно!

Використовуючи камеру, 
щоб розпізнати розмітку 
смуги руху, ця система 
стежить за положенням 
автомобіля на своїй смузі 
та обережно підправляє 
його, повертаючи кермо. 
Умовою спрацювання 
є зміна смуги руху без 
увімкнення індикатора 
повороту: у такому 
випадку система вважає 
маневр некоректним. 
Якщо індикатор повороту 
ввімкнено, система 
розуміє маневр як 
коректний і не 
намагається вирівняти 
автомобіль.

Система автоматичного 
екстреного гальмування Active 
Safety Brake покликана 
зменшити ризик або взагалі 
унеможливити ДТП. Ця система 
працює на швидкостях понад 
5 км/год й контролює простір 
попереду автомобіля, 
виявляючи інші автомобілі, 
різноманітні об’єкти, пішоходів. 
У разі небезпеки система 
подасть сигнал водію; якщо 
він не зреагує, система подасть 
сигнал на гальмування. 
Однак зауважте: ця система 
не може гарантувати повної 
зупинки та уникнення ДТП — 
відповідальним за гальмування 
є водій.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ПРО РИЗИК ДТП
Використовуючи радар, 
що розташований спереду 
автомобіля, система 
попереджає вас про ризик 
імовірного зіткнення. 
Ця технологія допомагає 
підтримувати безпечну 
дистанцію відносно 
автомобіля попереду. 
Система працює 
на швидкості понад 30 км/год. 
Зауважте: ця система не може 
гарантувати повної зупинки 
й уникнення ДТП — 
відповідальним за 
гальмування є водій.
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СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ДОПОМОГИ ВОДІЮ

ДОПОМОГА ПІД ЧАС 
СТАРТУ ВГОРУ*

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ 
ПЕРЕМИКАННЯ СВІТЛА 
«ДАЛЬНЄ/БЛИЖНЄ»*

КАМЕРА 
ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ 
TOP REAR VISION*Ця функція допомагає 

безпечно керувати 
автомобілем, 
утримуючи його від 
скочування назад у разі 
потреби старту вгору. 
Система працює 
на схилах з кутом 
нахилу понад 3°, 
утримуючи автомобіль 
нерухомим близько 
двох секунд після 
відпускання педалі 
гальм, — цього часу 
цілком вистачить, 
щоб перенести ногу 
на педаль акселератора, 
натиснути ї ї та м’яко 
рушити вперед.

Коли система фіксує 
наближення зустрічного 
автомобіля або помітила 
автомобіль попереду, вона 
автоматично перемикає 
світло з дальнього на ближнє, 
щоб уникнути ризику 
засліплення водія. Якщо 
перед автомобілем вільно, 
знову перемикає світло на 
дальнє. Завдяки цьому 
ви завжди маєте хороші 
умови освітлення під час 
поїздок уночі.

Безпроблемне 
паркування заднім 
ходом завдяки камері, 
яка передає чітке 
зображення з кутом 
огляду 180° на 
кольоровий дисплей 
у салоні автомобіля. 
Додаткові кольорові 
лінії допомагають точно 
розрахувати свою 
траєкторію й позначити 
перешкоди під час 
паркування. А коли 
ви наблизитеся до 
перешкоди, камера 
автоматично перейде 
в режим Zoom і покаже 
все зблизька.

ПЕРЕДНІЙ ТА ЗАДНІЙ 
ПАРКТРОНІК*

ЕЛЕКТРИЧНЕ 
«РУЧНЕ» ГАЛЬМО

КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ*ТЕХНОЛОГІЇ GRIP CONTROL® ТА HILL 
DESCENT*

Датчики-сенсори під час 
паркування сканують простір 
навколо автомобіля й відтворюють 
навколишню ситуацію у вигляді 
схеми на 8-дюймовому дисплеї, 
а також попереджають водія 
звуковим сигналом для 
максимальної безпеки й виявлення 
непомітних об’єктів.

Просте у використанні 
й зручне електричне 
«ручне» гальмо 
(паркувальне гальмо) 
спрацьовує автоматично 
після вимкнення двигуна. 
Також автомобіль 
автоматично знімається 
з гальма, якщо він починає 
рух. Ви можете керувати 
«ручним» гальмом 
(паркувальним гальмом) 
і на власне бажання 
натискаючи відповідну 
клавішу на центральній 
консолі.

Справжня інновація для 
безпеки — система круїз-
контролю, що використовує 
камеру для розпізнавання 
автомобіля попереду себе 
та автоматично підтримує 
безпечну дистанцію до нього. 

Фірмові технології та антибуксувальна система 
допомагають покращити зчеплення передніх 
коліс на будь-якому дорожньому покритті. 
Регулятор, що розташований у салоні на передній 
панелі, пропонує зручний вибір одного з п’яти 
режимів роботи системи Grip Control®: 
«Стандартний» (Standard), «Сніг» (Snow), «Пісок» 
(Sand), «Болото» (Mud), Вимкнення ESP (ESP OFF). 
Крім того, система Hill Descent Assist підтримує 
низьку швидкість автомобіля під час спуску 
слизькою поверхнею, тобто надає можливість 
керування, підвищуючи тим самим безпеку. 
Ви можете ввімкнути цю систему натисканням 
відповідної кнопки на центральній консолі, після 
чого система працюватиме під час руху як уперед, 
так і на передачі заднього ходу.

ТЕХНОЛОГІЇ

* Пропонується як опція.

БЕЗКЛЮЧОВИЙ 
ДОСТУП ТА ЗАПУСК 
ДВИГУНА*
Завдяки цій системі автомобіль 
вас одразу впізнає: ви зможете 
відмикати та замикати двері, 
запускати чи глушити двигун, 
навіть не дістаючи ключі 
з кишені або валізи, — дуже 
зручно, коли тримаєте в руках 
великий вантаж.
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7 КОЛЬОРІВ КУЗОВА

2 ПАКЕТИ ЗОВНІШНЬОГО ДЕКОРУ

ТРИ  ВАРІАНТИ ОФОРМЛЕННЯ САЛОНУ

P — фарба «Перламутр» (Pearlescent), М — фарба «Металік» (Metallic). F — однокомпонентна фарба (Flat).
Усі продемонстровані в цьому буклеті системи передають загалом усі технології нового CITROЁN C5 Aircross. Цей буклет засновано на міжнародній версії, тому 
деякі зображення та специфікації автомобіля можуть відрізнятися залежно від ринку продажів. Через особливості друкування наведені приклади кольорів можуть 
дещо відрізнятися від реальної фарби автомобіля. Докладнішу інформацію про оснащення, комплектації й вартість автомобіля можна отримати на сайті citroen.ua.

ОБЛАДНАННЯ

MICA GREEN METROPOLITAN GREY

WILD GREEN AMBIANCE

ПЛАТИНОВИЙ МЕТАЛІК (VLM0)ЧОРНА ЕМАЛЬ (XYP0)

СТАЛЬНИЙ МЕТАЛІК (F4M0)БІЛА ЕМАЛЬ (WPP0)

БIЛИЙ ПОМАРАНЧЕВИЙ

МЕНТОЛОВА ЕМАЛЬ (SWP0)

ПІСОЧНИЙ МЕТАЛІК (EUM0)

СИНІЙ МЕТАЛІК (JGM0)

32 33



berlingo__2021 page 34 berlingo__2021 page 35

АКСЕСУАРИ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

БАГАЖНИЙ БОКС НА ДАХ СІТКА ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ СОБАКМ’ЯКЕ ПОКРИТТЯ БАГАЖНОГО ВІДСІКУ

17" ЛЕГКОСПЛАВНІ 
ДИСКИ

КОЛІСНІ ДИСКИ ТА КОВПАКИ

16" КОВПАКИ 16" ЛЕГКОСПЛАВНІ 
ДИСКИ

ОБЛАДНАННЯ

ДОГОВІРНА ГАРАНТІЯ: 
3 роки або 100 000 км пробігу*
ГАРАНТІЯ НА ЛАКОФАРБОВЕ ПОКРИТТЯ: 
3 роки
ГАРАНТІЯ ВІД НАСКРІЗНОЇ КОРОЗІЇ: 
12 років

СЛУЖБА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОРОЗІ 
CITROËN ASSISTANCE: 
24 години на добу, 7 днів на тиждень протягом дії договірної 
гарантії
СЕРВІСНІ КОНТРАКТИ: 
уточнюйте в офіційного дилера CITROËN

CITROËN:
ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ

C5_Ru_2_C532P11_F_2009  14.04.10  17:24  Page 23

0 800 502 200 
(Безкоштовно з усіх стаціонарних телефонів на території України.)

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО РАЛЛИ
SÉBASTIEN LOEB
В ПИЛОТНОМ ЗАЧЕТЕ

ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНАТА  
МИРА ПО РАЛЛИ
CITROËN
В КУБКЕ КОНСТРУКТОРОВ

2005

CITROËN FINANCIAL SERVICES
ПРИДБАЙТЕ СВІЙ CITROËN ВИГІДНО!

ВИД ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ КРЕДИТ, ФІНАНСОВИЙ АБО ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ, СТРАХУВАННЯ

Авансовий платіж Від 10% вартості автомобіля

Термін фінансування Від 12 до 84 місяців

Валюта фінансування Гривня або гривня з прив'язкою до курсу USD

Ставка фінансування Фіксована або змінна

Страхові продукти КАСКО, ОСЦПВ, ДЦВ, страхування життя та інше

Деталі на сайті www.citroen.ua та в офіційних дилерів Citroën в Україні.

* На всі автомобілі Citroёn поширюється договірна гарантія терміном на 3 роки або 100 000 км, залежно від того, що настане раніше для легкових автомобілів, 
та два роки без обмеження загального пробігу для вантажно-пасажирських автомобілів, крім випадків, що були обумовлені додатково. Подробиці на сайті 
citroen.ua.

ОЦІНЮЙТЕ ТА ДІЛІТЬСЯ ДУМКАМИ  
ПРО ВАШ АВТОМОБІЛЬ  
також і у дилера Citroёn при покупці  
чи обслуговуванні свого авто. Рейтинги  
та огляди публікуються на сайті Citroёn.

ЗАВАНТАЖУЙТЕ ДОДАТОК MYCITROËN 
на ваш смартфон, щоб користуватись 
інформацією та сервісами,  
підібраними спеціально під ваш Citroën.

Інформація про моделі та їхні характеристики діє на момент видання цього документа, наводиться лише для довідки і не може розглядатися як контрактні зобов’язання. Citroёn залишає за собою право 
без попереднього повідомлення вносити зміни в характеристики представлених моделей автомобілів без зобов’язань щодо оновлення цього документа. Подання кольорів кузова й матеріалів 
внутрішнього оздоблення наведено для інформації, оскільки технології друку не забезпечують точного відтворення колірної гами. Кольори, які представлені на фотографіях у каталозі, можуть 
відрізнятися. Для отримання детальнішої інформації звертайтеся до найближчого дилера Citroën.

Customer
reviews

citroen-advisor.co.uk
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