
АКСЕСУАРИ

Дізнатися про повний асортимент аксесуарів можна на сайті www.citroen.ua  
або в дилерській мережі CITROËN.



АКСЕСУАРИ
НОВИЙ CITROËN BERLINGO
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AUTOMOBILES CITROËN 
ДЕПАРТАМЕНТ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ I ЗАПАСНИХ 
ЧАСТИН – www.citroen.ua
Товари постачаються за умови їх наявності на складі, крім можливих 
випадків припинення продажу постачальниками та можливих технічних 
модифікацій.
Фотографії, розміщені в цьому каталозі, можуть відрізнятися  
від реального зображення продукту.

ЗМІСТ 
СТ. 06 – СТИЛЬ 
СТ. 08 – КОМФОРТ 
СТ. 14 – РІШЕННЯ ЩОДО 

ТРАНСПОРТУВАННЯ 
СТ. 20 – БЕЗПЕКА 
СТ. 22 – ЗАХИСТ 
СТ. 26 – МУЛЬТИМЕДІА 
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ЯКІСТЬ ПОНАД УСЕ 
Обираючи аксесуари CITROËN, ви обираєте 
якість, безпеку та стиль. Усі оригінальні 
аксесуари CITROËN були розроблені 
спеціально для вашого нового Citroën 
Berlingo та адаптовані до найменших 
стилістичних i технологічних особливостей 
вашого автомобіля, гарантуючи високу якість 
i надійність. Довіртеся CITROËN в питанні 
обладнання свого автомобіля відповідно  
до ваших потреб i побажань.
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СТИЛЬ
  Важіль перемикання до 5-ступінчатої 
механічної КПП, чорна шкіра та алюміній  

  Важіль перемикання до 5-ступінчатої 
автоматичної КПП, шкіра та чорний хром  

  Важіль перемикання до 6-ступінчатої 
автоматичної КПП, матовий хром
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  Комплект із 2 захисних накладок  
на пороги дверей 

  Комплект із 2 накладок на пороги дверей, 
матовий алюміній 

  Комплект накладок на педалі, алюміній    Комплект із 4 декоративних ковпачків 
Ковпачки представлені в наступних кольорах: 
білий, синій, чорний, темно-червоний, яскраво-
червоний 
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КОМФОРТ 
   Лампа для читання 

Спеціальна світлодіодна 
лампа дозволяє 
пасажиру читати, не 
спричиняючи жодного 
дискомфорту водію. 
Промінь світла можна 
регулювати відповідно 
до ваших потреб. Лампа 
портативна, її можна 
легко встановити та 
зняти.

СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА
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  Вішалка на підголівник Ізотермічнй модуль (21 літр) 

  Підкурювач   Портативна 
попільничка 
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CONFORT

  Система допомоги  
при паркуванні, передня 

  Екран 3,5’’ для камери заднього огляду   Ароматизатор салону 



КОМФОРТ

  Підлокітник

  Комплект із 2 повітряних 
дефлекторів

   Центральна консоль 
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Чому б не встановити 
сонцезахисні шторки для 
забезпечення комфорту 
вашим пасажирам. 
Повністю відповідаючи 
формі вікон, шторки 
захищають від прямих 
сонячних променів, 
оптимізуючи таким чином 
температуру в салоні.

СОНЦЕЗАХИСНІ  
ШТОРКИ 

  Комплект бокових 
сонцезахисних шторок 
багажного відділення

  Комплект бокових  
сонцезахисних шторок 
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  Комплект для очистки 
екрану 

  Килимок,  
що не ковзається

  Дитяче автокрісло

  Сонцезахисна шторка 
задня 

КОМФОРТ
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РІШЕННЯ ЩОДО 
ТРАНСПОРТУВАННЯ

  Кріплення для перевезення 
велосипедів на зчіпному 
пристрої

КРІПЛЕННЯ  
ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ВЕЛОСИПЕДІВ  
НА ЗЧІПНОМУ 
ПРИСТРОЇ  
Безпечні, якісні та 
функціональні кріплення 
для перевезення 
велосипедів на зчіпному 
пристрої є винятковими у 
будь-якому  аспекті. Вони 
адаптуються до більшості 
велосипедних рам… як 
маленьких, так і великих.
Кріплення є простими в 
установці та демонтажі, 
їх встановлення чи зняття 
не потребує багато часу 
і не затримає навіть тих, 
хто дуже  поспішає. Як 
відтепер протистояти 
спокусі здійснити 
велосипедну прогулянку…
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  Зчіпний пристрій   Зчіпний пристрій,  
що демонтується без інструменту 
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БАГАЖНІ БОКСИ 
Валізи, сумки, будь-які речі –  
за допомогою багажних боксів 
ви можете взяти з собою у 
подорож усе, що забажаєте. 
Багажні бокси, які легко 
встановлювати та знімати, 
потішать усіх, хто любить 
подорожувати. Вирушайте у 
подорож за найкомфортніших 
умов…

  Багажний бокс довгий (420 літрів) 
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РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ 

  Кріплення для перевезення  
лиж на штангах даху 

  Поперечні штанги даху    Поперечні штанги даху для автомобілів  
без поздовжніх штанг  

  Кріплення для 
перевезення 
велосипедів 
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 Піддон багажника   Сітка для фіксації багажу 

  Сітка багажника   Вкладки багажника 
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РІШЕННЯ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ 
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БЕЗПЕКА

  Ланцюги для пересування 
по снігу 

 Протикрадіжна 
сигналізація 

ПРОТИКРАДІЖНА 
СИГНАЛІЗАЦІЯ 
Для додаткової безпеки 
CITROËN пропонує 
протикрадіжну сигналізацію, 
якою можна керувати 
за допомогою штатного 
брелока. Насолоджуйтеся 
відпочинком, знаючи, що 
ваш новий Citroën Berlingo 
повністю захищено. 
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  Вогнегасник та спеціальне 
кріплення до нього

   Пристрій для блокування 
керма 

  Комплект протиугінних болтів 
для легкосплавних дисків 

  Чохли проти ковзання 
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БРИЗКОВИКИ ЗАДНІ
Розроблені спеціально для 
вашого нового Citroën Berlingo, 
ці бризковики відповідають 
формі автомобіля та 
пристосовуються до дорожніх 
умов. Ідеальне поєднання 
естетики та ефективності для 
захисту вашого автомобіля 
від води, бруду або гравію. 
Оптимізовані кріплення 
полегшують їх встановлення 
та гарантують надійну роботу. 

  Комплект бризковиків передніх 

ЗАХИСТ
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  Бокові захисні накладки (прозорі) 

  Захисні накладки на передній бампер 

   Аварійний комплект 
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   Комплект килимків 3D 

  Комплект 
килимків 
ворсових

   Комплект 
килимків 
гумових  Чохли на сидіння 
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ЗАХИСТ

  Захисний чохол 

  Захисна решітка для перевезення домашніх тварин 
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Демонстраційні аксесуари не надаються. 

МУЛЬТИМЕДІА
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  Універсальне кріплення 
для смартфона

  Універсальний зарядний 
пристрій 12 V 

  Розетка 230V + USB Carwatt   Безпровідний зарядний 
пристрій 

 Система навігації 

  Навігатор

* Керування автомобілем з мобільним телефоном у руці суворо заборонено правилами дорожнього руху. 
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