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Als voortrekker van de French 
Touch in de jaren 90 met zijn 
hit «Joli Dragon» heeft Le Tone 
zich 15 jaar gewijd aan de 
muziek, om zich vanaf 2011 
meer toe te leggen op de 
tekenkunst. 
Zijn werk is zelfs geëxposeerd 

in het Centre Pompidou. Le Tone heeft een 
voorkeur voor zwart-wit. Hiermee vertelt hij 
eenvoudige verhalen die hij met een viltstift aan 
het papier toevertrouwt.

2019
19_19 Concept heeft een spectaculair 
design, is 100% elektrisch en is geïn-
spireerd op de wereld van de lucht-
vaart. Bij deze concept car wordt 
comfort tot in het extreme doorge-
voerd: het interieur geeft dankzij het 
intelligente veersysteem de sensaties 
van een rijdende salon. Hij heeft een 
actieradius van 800 km, technologie 
voor autonoom rijden en een Personal 
Assistant.

Citroën lanceert de CX. Deze auto, 
waarin alle technische knowhow van 

het merk is gebundeld, is voorzien 
van een dwars geplaatste motor met 
versnellingsbak, hydropneumatische 
vering met constante wagenhoogte, 

een holle achterruit en een futuristisch 
dashboard. Dankzij deze innovaties 
kende de CX een briljante carrière.

1974

Citroën zorgt met de Traction Avant 
voor opschudding in de autowereld. 
Deze auto heeft een bijzondere eigen-
schap waaraan hij zijn naam te dan-
ken heeft: Traction Avant betekent 
namelijk voorwielaandrijving.

Citroën introduceert de TUB, een moderne 
bestelwagen met onder andere een  
schuifdeur. Hij wordt in 1948 opgevolgd 
door de Type H.

Het tijdperk van lichte en veelzijdige 
auto’s zoals de Ami 6 en de Dyane.  
En niet te vergeten de originele Méhari 
die zich op elk terrein thuis voelt en  
geschikt is voor alle gebruiksdoeleinden.

Bij zijn onthulling op de Autosalon van Parijs 
in 1955 leek de opzienbarende DS met zijn 
aerodynamische lijnen van een andere pla-
neet te komen. Aan dit futuristische uiterlijk, 
dat ontworpen was door Flaminio Bertoni, 
had de DS zijn bijnaam «vliegende schotel» 
(of in Nederland «Snoek») te danken.

1934 1939 1948 1955 1968
De 2CV verschijnt op het toneel,  
ontworpen als «een zuinige en veilige  
auto waarmee zo comfortabel mogelijk  
vier personen en 50 kg bagage kunnen 
worden vervoerd».

1970
Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 de  
geschiedenis van Citroën hebben 
gemarkeerd. Klik op bovenstaande 
link voor meer informatie.

De modern en strak gelijnde GS is lange tijd een 
van de meest aerodynamische en comfortabele 
modellen op de markt. Van deze gezinsauto met 
een viercilinder boxermotor en hydropneumati-
sche vering worden bijna 2,5 miljoen exemplaren 
verkocht. 
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www.citroenorigins.nl/nl
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GAMMA

NIEUWE 
CITROËN Ë-BERLINGO 100% ËLECTRIC 
EN CITROËN BERLINGO
WE HEBBEN HET GEZIN NIET UITGEVONDEN, MAAR WEL DE AUTO DIE ERBIJ PAST

CITROËN 
C5 AIRCROSS SUV

CITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C5 AIRCROSS SUV HYBRID

PLUG- IN HYBRIDE

CITROËN 
C3 AIRCROSS SUV

CITROËN C3CITROËN C1

CITROËN C4 CITROËN Ë-C4
100% ELEKTRISCH

CITROËN SPACETOURER
(M)

CITROËN SPACETOURER
(XS)

CITROËN SPACETOURER
(XL)

Of u nu in de stad of op de snelweg rijdt,  
uw Citroën biedt u altijd onovertroffen com-
fort en rijplezier.

EEN CITROËN  
VOOR IEDEREEN

LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC
UITVOERING 

LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC
UITVOERING 

LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC
UITVOERING 

LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC
UITVOERING 

LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC
UITVOERING 

CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO
(XL)

(M)
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TIEN 
DOORSLAGGEVENDE 
PLUSPUNTEN

KEUZE UIT  
3 MOTORISATIES 
PAGINA 10 - 15
100% ëlectric, benzine of diesel. 

DESIGN
PAGINA 16 - 19
Vloeiende lijnen en een robuuste en sympathieke uitstraling.

2 CARROSSERIELENGTES

PAGINA 20 - 21

M of XL met een langere wielbasis en een grotere overbouw 
achter: aan u de keuze!

SCHUIFDEUREN

PAGINA 30 - 31

De bijzonder praktische schuifdeuren bieden een uitstekende 
toegang tot het interieur.

INDIVIDUELE 
ACHTERSTOELEN

PAGINA 32 - 33

De drie even grote stoelen zijn afzonderlijk neer-
klapbaar op de vloer, voor een volledig vlakke 
laadvloer.

MODUTOP ®

PAGINA 34 - 35

De Modutop ® bevat niet alleen praktische  
opbergvakken met een totale inhoud van 92 liter,  
hij zorgt ook, dankzij het glazen dakpaneel,  
voor een ongekend licht interieur.

TOT 7 ZITPLAATSEN
PAGINA 38 - 39
XL met 7 zitplaatsen. 

CONNECTIVITEIT

PAGINA 46 - 49

Real Time Traffic by TomTom Services en Mirror 
Screen: ook in de auto bent u altijd verbonden 
met de buitenwereld.

18 
RIJHULPSYSTEMEN

PAGINA 50 - 53

Een compleet pakket technologieën voor extra 
veiligheid en gemak.

Scan deze code met uw smartphone  
om de praktijkvideo’s over de  
Citroën Berlingo te bekijken. 

PLUSPUNTEN6 7
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INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE

P. 10   MOTOREN
P. 16   DESIGN
P. 24   CITROËN ADVANCED COMFORT ®

P. 40   TECHNOLOGIEËN
P. 62   STANDAARDUITRUSTING

 DE BERLINGO IS LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 

Scan deze code met uw 
smartphone om de video’s 
te bekijken over de 
Citroën Berlingo.

8 9
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TRACTIEBATTERIE VAN 50 KWH 
MET ACTIERADIUS TOT 280 KM* 
SNELLADEN TOT 80% IN 30 MIN

ELEKTROMOTOR 
100 KW (136 PK)

MAX SNELHEID: 130 KM/H AUTOMATISCHE 
TRANSMISSIE EAT8

MOTOREN 
VAN 100 TOT 130 PK 

MOTOREN

De Nieuwe Citroën ë-Berlingo 100% ëlectric en de Citroën Berlingo  
staat u toe om de motor te kiezen die het beste bij uw levensstijl past.  
Ondanks de gekozen versie, elke biedt identieke kenmerken op  
het gebied van interieurruimte, modulariteit, comfort en bruikbaarheid. 
In de stad geeft de nieuwe Citroën ë-Berlingo toegang tot beperkte  
gebieden, naast het plezier van 100% elektrisch rijden, zonder CO2- 
uitstoot en met realistische besparingen in het gebruik. De tractiebatterij  
van de nieuwe Citroën ë-Berlingo bevordert de bewegingsvrijheid dankzij  
een actieradius tot 280 km*. 

* WLTP norm, onder voorbehoud van de definitieve typegoedkeuring.

ELEKTRISCH,
 BENZINE OF DIESEL

10 11
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MOTOREN

EL
EK
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O

M
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Met de Citroën ë-Berlingo 100% ëlectric wordt elke reis een moment van  
ontspanning voor de passagiers. Accelereren verloopt soepel dankzij het  
onmiddellijk beschikbare koppel en het rijden verloopt soepel en trillingsvrij. 
De elektromotor levert 100 kW (136 pk).  Maximum snelheid is 130 km / u. 
U heeft drie rijmodi tot uw beschikking: Normaal om het beste compromis  
tussen autonomie en dynamische prestaties te verkrijgen; Eco om het  
energieverbruik te optimaliseren; en Power om de prestaties van het voertuig  
onder maximale belasting te behouden. 
De nieuwe Citroën ë-Berlingo is ook zeer makkelijk in het gebruik:  
op de middenconsole bedient een ë-Toggle de versnellingsbak met behulp  
van de functies Rear, Neutral en Drive. 
Let op: om de autonomie te optimaliseren, activeert u de «Rem» -modus. 
Dit verhoogt de vertraging van het voertuig zonder het rempedaal  
in te drukken en wint zo energie terug voor de accu. 

GARANTIE TRACTIEBATTERIJ 8 JAAR / 160 000 KM (TOT 70% CAPACITEIT). 

ë-Toggle bedient de transmissie

12 13
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De Citroën Berlingo biedt een reeks motoren met eerste-
klas prestaties. Ze zijn geschikt voor alle toepassingen, 
zowel in de stad als buiten de stad, en zijn verkrijgbaar  
in benzine- en dieselversies.

BENZINE OF DIESEL

MOTOREN14 15
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DESIGN

DES 
IGN

EEN STERKE PERSOONLIJKHEID

Een hoge en korte motorkap voor een perfect zicht op de weg, een karakteristiek 
front, een ver naar voren geplaatste voorruit, Airbumps ®, kleuraccenten* rond 
onder andere de mistlampen vóór*...  de Citroën Berlingo heeft met zijn 
robuuste design en vloeiende lijnen een modern en fris uiterlijk. Hij combineert 
een moderne stijl met durf, gebruiksgemak, slimme oplossingen en comfort.  

*Afhankelijk van de uitvoering.

 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 
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DE AUTO DIE BIJ U PAST

CITROËN 
BERLINGO
Het uitnodigende karakter van de Citroën Berlingo wordt 
stijlvol versterkt door het Color Pack White*, met zijn 
witte kleuraccenten rondom de mistlampen vóór* en de 
zijstootstrips. Dit pakket combineert fraai met de 
verschillende carrosseriekleuren. Tot de 7 kleuren waaruit 
u kunt kiezen behoort de nieuwe kleur Metallic Copper.

*Afhankelijk van de uitvoering.

De Citroën Berlingo met het Pack XTR** onderscheidt zich 
door het Color Pack Orange. Bij dit pakket zijn de kleurac-
centen op de buitenzijde oranje, zijn de buitenspiegels ge-
spoten in de kleur Noir Onyx en zijn de bumperbescherm-
platen voor en achter in carrosseriekleur uitgevoerd. De bij 
dit pakket horende interieurambiance Wild Green wordt 
gekenmerkt door een oranje band over de rugleuningen.

**Optioneel.

DESIGN

 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 
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2 LENGTES
GESCHIKT VOOR ELK GEZIN

M

XL

De Citroën Berlingo is leverbaar in twee  
lengtes, M en XL. Beide carrosserievarianten  

zijn compact en evenwichtig gelijnd.  
Zowel de M als de XL is leverbaar met 5 of 7  

zitplaatsen* en biedt een optimaal comfort.

De XL is dankzij de langere wielbasis en  
de grotere overhang achter 35 cm langer dan  
de M. De stoelen van de derde zitrij* kunnen 
uitgenomen en in lengte verschoven** worden, 
zodat u, afhankelijk van uw behoeften, kunt 
kiezen voor meer comfort voor de passagiers  
of meer bagageruimte.

5 ZITPLAATSEN5 ZITPLAATSEN 7 ZITPLAATSEN

M XL XL

DESIGN

*Optioneel. **Bij lengte XL.

4,75 M4,40 M

 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 
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DESIGN

DE ONMISBARE PARTNER 
VOOR AL UW 
ACTIVITEITEN

VEELZIJDIG, GEBRUIKSGEMAKKELIJK EN RUIMTELIJK
Gezinnen die veel aan outdoor-activiteiten als fietsen en 
wandelen doen, hebben aan de Citroën Berlingo de ideale 
auto. De dakrails* accentueren de moderne en dynami-
sche uitstraling van de auto. 

*Afhankelijk van de uitvoering.

 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 
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Citroën heeft een compleet programma opgezet dat erop is gericht alle inzittenden 
van de auto in alle opzichten een uniek comfort te bieden. Onder de noemer Citroën 
Advanced Comfort ® voorziet dit programma in de toepassing van innovatieve, 
hightech en intelligente oplossingen ten dienste van het welzijn van de inzittenden. 
Aan alle verwachtingen van de gebruikers is gedacht, waarmee de knowhow van 
Citroën op het gebied van comfort in auto’s worden bevestigd. 
Het programma is opgebouwd rond vier pijlers: het cocon-effect, gebruiksgemak, 
souplesse en gemoedsrust.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

COM
FORT

EEN
COCON-EFFECT

ONTSPANNEN
AUTORIJDEN

PRAKTISCHE
VOORZIENINGEN

MEER
GEBRUIKSGEMAK

CITROËN ADVANCED COMFORT ®CITROËN ADVANCED COMFORT ®24 25
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Het slimme ontwerp van de  
Citroën Berlingo zorgt ervoor dat 
alle inzittenden uiterst comforta-
bel kunnen reizen. Het interieur is 
even rustgevend als praktisch.RU

IM
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EEN GEZELLIG INTERIEUR

 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 
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Voorin biedt de Citroën Berlingo veel ruimte dankzij de ver naar 
voren geplaatste voorruit en het pure ontwerp van het dashboard. 
De zachte en warme materialen, geïnspireerd door de meubel-  
en reiswereld, versterken dit gevoel van comfort.
Aan passagierszijde is in het bovenste deel van het dashboard  
de Top Box aangebracht: een groot, afsluitbaar en gekoeld 
opbergvak. De grote opbergruimte in de hoge middenconsole*  
(15 l) is voorzien van ventilatieroosters om de klimaatregeling 
achterin te verbeteren. Daarnaast zijn er praktische opbergvakken 
voor bijvoorbeeld een smartphone of andere persoonlijke  
voorwerpen, en bekerhouders. Ten slotte beschikt de Citroën 
Berlingo over elektrisch bedienbare ruiten voor en achter**.

*Optioneel. **Afhankelijk van de uitvoering.

ONTWORPEN VOOR COMFORT 

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Modutop® *

Gekoeld Top Box-dashboardkastje

 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 
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Dankzij hun breedte bieden deze schuifdeuren optimaal 
gebruiksgemak. Ook de achterruit kan worden geopend*, 
zodat de bagageruimte onder alle omstandigheden gemak-
kelijk bereikbaar is. 

*Afhankelijk van de uitvoering.

EN SCHUIFDEUREN

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

TE OPENEN 
ACHTERRUIT

 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 
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VAN DEZELFDE GROOTTE

Alle achterpassagiers, ongeacht op welke plaats ze 
zitten, profiteren van hetzelfde comfort, dankzij de 
drie even grote, individuele* achterstoelen. 
Bovendien beschikken ze over veel beenruimte, 
zowel in de uitvoering met 5 als met 7 zitplaat-
sen**, ongeacht of u voor de M of de XL kiest. 
Alle drie de achterstoelen kunnen worden neerge-
klapt op de vloer en zijn voorzien van Isofix- en 
i-Size-bevestigingspunten.

*Afhankelijk van de uitvoering . **Alleen i.c.m. XL.

DRIE 
INDIVIDUELE 
ACHTERSTOELEN

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

92 LITER AAN OPBERGRUIMTE EN EEN 
ONGEKEND LICHT INTERIEUR 

Kenmerkend voor een Ludospace is het multifunctionele 
Modutop ®-dak*. De Modutop ® van de Citroën Berlingo 
behoudt alle pluspunten van zijn voorgangers en laat 
bovendien nog meer licht toe tot het interieur. In de 
Modutop ® is een tegen het dak gemonteerde opbergkof-
fer geïntegreerd die vanaf de achterzitplaatsen en vanuit 
de bagageruimte is te openen. Bovendien beschikt het 
dak over een lichtdoorlatende boog waarin opbergvakken 
zijn ondergebracht. Over de volledige lengte van het dak 
is sfeerverlichting aangebracht zodat goed zichtbaar is 
welke voorwerpen erin zijn opgeborgen. Het grote glazen 
dakpaneel, voorzien van een elektrisch bedienbaar 
zonnescherm, zorgt voor een nog lichter interieur.  

* Afhankelijk van de uitvoering.

MODUTOP ®

 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 
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 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

INDIVIDUELE WEGKLAPBARE 
STOELEN

Om het interieur volledig naar eigen 
wens in te delen kunnen de achterstoe-
len afzonderlijk of gezamenlijk worden 
neergeklapt op de vloer*. Er ontstaat 
dan een vlakke laadvloer. Als ook de 
voorpassagiersstoel van de Citroën 
Berlingo wordt neergeklapt*, ontstaat 
een laadruimte van wel 4000 liter en 
een laadlengte van meer dan 3 m (XL). 
De hoedenplank* kan in twee standen 
worden gezet: de gebruikelijke hoge 
stand en een middenstand waarmee 
de bagageruimte kan worden opge-
deeld. De hoedenplank kan een 
gewicht van 25 kg dragen en is gemak-
kelijk bereikbaar via de te openen 
achterruit*. Bovendien kan hij handig 
achter de stoelen van de tweede zitrij 
worden opgeborgen.

*Afhankelijk van de uitvoering.UI
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3 stoelen op 3de zitrij en inklapbare passagiersstoel voor een volume van  4000 liter

Achterbank op 2de zitrij en inklapbare passagiersstoel voor 3 m lengte

2 stoelen op 2de zitrij en inklapbare passagiersstoel
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

TOT 7 
ZITPLAATSEN
ZODAT NIEMAND THUIS HOEFT TE BLIJVEN

De Citroën Berlingo is leverbaar in twee carrosserievarianten, de M 
en de nieuwe XL. Beide varianten zijn uitermate flexibel en bieden 
plaats aan tot wel 7 personen*. De stoelen van de derde zitrij zijn 
uitneembaar. En bij de XL-uitvoering zijn ze bovendien verschuifbaar.

*Optioneel.

 LEVERBAAR IN 100% ËLEKTRIC UITVOERING 

TOT WEL

322 L
MET 7 INZITTENDEN 

AAN BOORD 
VAN DE XL

I N H O U D  B A G A G E R U I M T E
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TECHNOLOGIËN

VOOR MEER VEILIGHEID EN 
CONNECTIVITEIT

De Citroën Berlingo is helemaal van deze tijd met zijn 18 
rijhulpsystemen* en bijzonder praktische connectiviteitstech-
nologieën, waaronder een kleuren headup display en het 
Citroën Connect Nav 3D-navigatiesysteem met spraakher-
kenning. En voor een nog veiliger gevoel is de Citroën 
Berlingo uitgerust met de Citroën Connect Box met Pack 
SOS & Assistance.

*Afhankelijk van de uitvoering.

TECHNO
LOGIËN

 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 
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GRIP CONTROL
MET HILL DESCENT ASSIST

TECHNOLOGIËN

VE
IL

IG
 R
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EN

De Citroën Berlingo heeft een ongeëvenaarde 
wegligging. Mede dankzij de Grip Control* met 
Hill Descent Assist die ongeacht de weers- en 
wegomstandigheden zorgt voor een optimale 
tractie en die de snelheid, zelfs op de steilste 
hellingen, beperkt weet te houden. 
De Trailer Stability Control, een extra functie 
van het ESP, detecteert bij auto’s met een 
trekhaak** slingerbewegingen van de aanhan-
ger en grijpt in op de remmen om de aanhan-
ger te stabiliseren.

*Optioneel.
**Verkrijgbaar als optie (affabriek) of accessoire (lokaal), 
afhankelijk van de versie.

GRIP CONTROL MET HILL DESCENT 
ASSIST EN TRAILER STABILITY 
CONTROL

 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 
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TECHNOLOGIËN

De belangrijkste rij-informatie wordt permanent in 
kleur geprojecteerd op een wegklapbaar scherm*  
in het blikveld van de bestuurder, zodat hij zijn ogen 
altijd op de weg gericht kan houden.

*Afhankelijk van de uitvoering. 

HEAD-UP 
KLEUREN-
DISPLAY

 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 
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 LEVERBAAR IN 100% ËLECTRIC UITVOERING 

TECHNOLOGIËN

De hypermoderne Citroën Berlingo is voorzien 
van een touchscreen* met 8 inch capacitief 
scherm waarop u, net als bij uw smartphone, 
met uw vingertoppen kunt inzoomen. Via dit 
touchscreen kunt u een groot aantal functies van 
de auto bedienen, zoals de rijhulpsystemen en 
de radio. En dankzij Citroën Connect Play (via 
Apple CarPlay™ en Android Auto) kunt u de 
apps van uw smartphone die geschikt zijn voor 
gebruik tijdens het rijden via het touchscreen 
veilig gebruiken. 

*Afhankelijk van de uitvoering.

EN CONNECTIVITEIT

8 INCH 
TOUCHSCREEN
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TECHNOLOGIËN

Met Citroën Connect Nav, een met internet verbonden 3D*-navi-
gatiesysteem, beschikt u over extra services, zoals TomTom Traffic, 
voor realtime verkeersinformatie. Bovendien wordt u door het 
systeem gewaarschuwd voor gevarenzones en kunt u de locatie 
van tankstations en parkeergelegenheden met de bijbehorende 
brandstofprijzen en parkeertarieven op het scherm weergeven. 
U kunt via dit systeem ook het weerbericht bekijken en op lokaal 
niveau zoeken naar POI’s. 

* Afhankelijk van de uitvoering. CO
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TECHNOLOGIËN

HEAD-UP 
KLEURENDISPLAY*

DODEHOEK-
BEWAKING**

UITGEBREIDE 
VERKEERSBORD-
HERKENNING 
EN SNELHEIDSAD-
VIESSYSTEEM**

COFFEE  
BREAK ALERT

Met dit systeem kan de 
bestuurder zijn blik op de weg 
gericht houden. De belangrijkste 
rijinformatie (actuele snelheid 
en adviessnelheid, instellingen 
van de cruise control/
snelheidsbegrenzer, navigatie-
aanwijzingen en waarschuwing 
bij een dreigende aanrijding) 
wordt namelijk weergegeven 
op een transparant scherm in 
zijn blikveld. 

Dit systeem, dat bijzonder 
nuttig is op auto- en 
snelwegen, maakt de 
bestuurder door middel van 
een in de hoek van de 
buitenspiegel oplichtende 
oranje led attent op een 
voertuig dat zich in de dode 
hoek van de auto bevindt. 

Dit systeem informeert  
de bestuurder continu over  
de ter plaatse geldende 
snelheidslimiet. Als de camera 
een verkeersbord met een 
snelheidslimiet heeft 
gedetecteerd, kan de 
bestuurder deze snelheid 
gebruiken als ingestelde 
snelheid van de cruise control 
of de snelheidsbegrenzer. 

Dit systeem waarschuwt de 
bestuurder als het tijd is om de 
autorit even te onderbreken 
met een pauze, nadat hij in 
totaal twee uur heeft gereden 
met een snelheid van meer 
dan 65 km/h. 

PARK ASSIST** ACTIVE LANE 
DEPARTURE 
WARNING SYSTEM 

ACTIVE  
SAFETY BRAKE

DRIVER ATTENTION 
ALERT**De Park Assist is een actief 

parkeerhulpsysteem voor het 
fileparkeren of het parkeren in 
een vak haaks op de rijbaan. 
Op verzoek van de bestuurder 
detecteert het systeem een 
geschikt parkeervak waarna 
het de auto automatisch  
en veilig in het vak stuurt.  
De bestuurder hoeft slechts  
de achteruitversnelling in  
te schakelen, gas te geven  
en te remmen.

Dit systeem werkt met behulp 
van een camera die 
doorgetrokken en onderbroken 
rijstrookmarkeringen herkent. 
Het detecteert het onbedoeld 
overschrijden van een 
rijstrookmarkering. Het 
systeem stuurt dan geleidelijk 
tegen om ervoor te zorgen dat 
de auto binnen de rijstrook 
blijft. De koerscorrectie wordt 
onderbroken als de 
richtingaanwijzers worden 
ingeschakeld. 

Dit noodremsysteem beperkt 
de kans op een aanrijding.  
Het werkt vanaf 5 km/h bij 
vaste of bewegende objecten 
en voetgangers. Als er een 
aanrijding dreigt, wordt de 
bestuurder gewaarschuwd.  
Als de bestuurder niet 
reageert, remt het systeem  
de auto automatisch af. 

Dit systeem bepaalt de mate 
van oplettendheid van de 
bestuurder aan de hand  
van afwijkingen in de koers  
ten opzichte van de 
rijstrookmarkeringen. Deze 
functie is met name effectief 
op auto- en snelwegen 
(snelheden boven de 65 km/h). 

*Afhankelijk van de uitvoering.  
**Optioneel.

COLLISION RISK 
ALERT
Deze functie waarschuwt de 
bestuurder voor een 
dreigende aanrijding met 
een voorligger of een 
voetganger die zich op de 
rijstrook bevindt. Als er een 
aanrijding dreigt, wordt de 
bestuurder met 
geluidssignalen en visuele 
signalen gewaarschuwd. 

 18 VEILIGHEIDS-  
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GROOTLICHT-
ASSISTENT **

De grootlichtassistent schakelt 
de verlichting automatisch over 
van dimlicht naar grootlicht en 
vice versa, afhankelijk van de 
aanwezigheid van andere 
voertuigen. 

PARKEERHULP  
VOOR, ACHTER  
EN ZIJKANT **

GRIP CONTROL  
MET HILL DESCENT 
ASSIST **

Dit systeem informeert de 
bestuurder over de aanwezigheid 
van obstakels in de buurt van 
de auto door middel van 
markeringen die op het 8 inch 
touchscreen worden 
weergegeven en een 
geluidssignaal. 

Deze antispinregeling 
optimaliseert de tractie door de 
aandrijving van de voorwielen 
aan te passen aan het type 
ondergrond. Met een draaiknop 
op het dashboard kiest u één 
van de 5 standen: Standaard, 
Sneeuw, Zand, Modder, ESP 
OFF. De Hill Descent Assist 
begrenst de snelheid van de 
auto op een steile afdaling, 
zodat u altijd de controle over de 
auto behoudt. Met een knop op 
de middenconsole kunt u dit 
systeem inschakelen. Het werkt 
zowel bij vooruit- als bij 
achteruitrijden. 

HILL START ASSIST TRAILER STABILITY 
CONTROL**

TOP REAR VISION-
ACHTERUITRIJ-
CAMERA**

Dit systeem voorkomt dat de 
auto ongewenst in beweging 
komt op een helling als het 
rempedaal wordt losgelaten. 
Het systeem treedt in werking 
op hellingen van meer dan 3% 
en houdt de auto ongeveer 
twee seconden op zijn plaats. 
De bestuurder kan zo rustig zijn 
voet van het rempedaal naar 
het gaspedaal verplaatsen. 

Deze extra functie van het ESP 
detecteert slingerbewegingen 
van de aanhanger en grijpt in 
op de remmen van de auto om 
de aanhanger te stabiliseren. 
Deze functie werkt bij alle 
auto’s die zijn voorzien van  
een trekhaak**. 

Zodra u de achteruitversnelling 
inschakelt, wordt het beeld 
van de camera weergegeven 
op het touchscreen. Het beeld 
geeft een 180°-overzicht van 
wat zich achter de auto 
bevindt, met kleurmarkeringen 
die onder andere de afstand 
tot eventuele obstakels 
aangeven. Bij het naderen  
van een obstakel wordt 
automatisch ingezoomd. 

ELEKTRISCHE 
PARKEERREM*

ADAPTIEVE CRUISE 
CONTROL**

De elektrische parkeerrem 
werkt op twee manieren.  
Hij wordt automatisch 
aangetrokken bij het afzetten 
van de motor en weer vrijgezet 
zodra u wilt wegrijden. U kunt 
hem ook zelf aantrekken en 
weer vrijzetten met de hendel.

Dit systeem detecteert met 
een camera de voorligger en 
zorgt door automatisch 
afremmen en gas geven voor 
een van tevoren door de 
bestuurder ingestelde veilige 
afstand. Bij uitvoeringen met 
de stopfunctie, beschikbaar in 
combinatie met de EAT8-
transmissie, kan de auto zelfs 
volledig tot stilstand worden 
gebracht.

TECHNOLOGIËN

*Afhankelijk van de uitvoering.
**Optioneel.

KEYLESS ENTRY 
AND START **

Dankzij dit systeem kunt  
u uw auto vergrendelen, 
ontgrendelen en starten 
terwijl u de sleutel op  
zak houdt. 

DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE DÉSACTIVABLE

Niet beschikbaar op de ë-Berlingo.

 18 VEILIGHEIDS-  
EN RIJHULPSYSTEMEN
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De Nieuwe Citroën ë-Berlingo 100% ëlectric laad makkelijk  
op en tegen zeer lage kosten.  
De tractiebatterij kan op drie verschillende manieren worden 
opgeladen en beschikt u over een compleet ecosysteem  
aan praktische services. De laadaansluiting vindt u achter  
een klep op het linker achterscherm. Deze is voorzien van  
een led waarmee u het laadproces kunt volgen.

TECHNOLOGIËN - 100 % ËLECTRIC

Beweeg uw muis hier voor meer informatie 
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EEN INTERFACE
VOOR
ELEKTRISCH
De Nieuwe Citroën ë-Berlingo 100% ëlectric is ontworpen met één 
prioriteit: het vergemakkelijken van het dagelijks gebruik. 
Het 10 inch high-definition touchscreen toont de status van de 
batterijlading en het elektrische verbruik van apparatuur zoals de 
verwarming en airconditioning.
Het 8 inch touchscreen verzamelt informatie over specifieke elektrische 
kenmerken van de Nieuwe Citroën ë-Berlingo, zoals het laadniveau 
van de tractiebatterij, uw verbruiksstatistieken en de programmering 
van het uitgesteld opladen. 

Energiestroom: om de werking van de elektrische 
technologie te tonen.

Statistieken: om uw elektriciteitsverbruik  
en rijgedrag te optimaliseren. 

Uitgesteld opladen: om het opladen te plannen  
op het door u gewenste tijdstip.

TECHNOLOGIËN - 100 % ËLECTRIC56 57
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OPLAAD- 
MOGELIJKHEDEN
Van de drie mogelijkheden om de Nieuwe Citroën 
ë-Berlingo 100% ëlectric op te laden, is het opladen het 
snelst via een Wall Box of openbare snellaadpaal 
(tot 100 kW). De Wall Box kan bij u thuis worden 
geïnstalleerd en kan de tractiebatterij in 5 uur opladen 
van 0 naar 100% (3-fasen). Via een openbare 
snellaadpaal (tot 100 kW) kan de tractiebatterij  
in 30 minuten tot 80% worden opgeladen. 

De installatie van een Wall Box bij u thuis kan door 
Citroën worden geregeld, in samenwerking met het 
bedrijf ENGIE. U hebt de zekerheid dat de installatie 
goed en tegen een gunstige prijs wordt uitgevoerd, 
conform de normen die de overheid stelt om in 
aanmerking te komen voor een eventuele subsidie.

TECHNOLOGIËN - 100 % ËLECTRIC58 59
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TECHNOLOGIËN - 100 % ËLECTRIC
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8 JAAR OF 160.000 KM GARANTIE OP 
HET ACCUPAKKET 

2 
CITROËN ASSISTANCE – ONTSPANNEN 
RIJDEN, 24 UUR PER DAG EN 7 DAGEN PER 
WEEK 

3 
E-EXPERT CENTER – HIER IS UW AUTO IN 
GOEDE HANDEN BIJ ONZE EXPERTS EN 
KUNNEN WIJ AL UW VRAGEN OVER DE 
AUTO BEANTWOORDEN

4 
E-SERVICECONTRACT (AANBEVOLEN) – 
MET EEN COMPLEET PAKKET VAN 
ONDERHOUD, ONDERDELEN EN 
SERVICES

5 
GECERTIFICEERDE LAADOPLOSSING 
(AANBEVOLEN) – EEN COMPLEET 
ASSORTIMENT VAN DOOR ERKENDE 
BEDRIJVEN GEÏNSTALLEERDE WALLBOXEN 

6 
MOBILITEITSOPLOSSING – U KRIJGT 
ALTIJD EEN MOBILITEITSOPLOSSING 
AANGEBODEN  

7 
DE SOFTWARE VAN UW AUTO UP-TO-
DATE HOUDEN – ZODAT U OPTIMAAL 
VAN HET RIJDEN KUNT GENIETEN 

8 
UW AUTO VOOR 80% OPLADEN –  
BIJ ELK WERKPLAATSBEZOEK 

9 
ONLINE OFFERTE EN MAKEN VAN EEN 
AFSPRAAK – U KUNT ONLINE EEN 
OFFERTE VOOR DE WERKZAAMHEDEN 
AAN UW AUTO AANVRAGEN EN EEN 
AFSPRAAK MAKEN 

10 
UW AUTO GEWASSEN NA ELK  
WERKPLAATSBEZOEK 

FREE2MOVE
Met de service Charge My Car van de app Free2Move wordt  
het gebruik van uw auto nog eenvoudiger en praktischer. 

Hiermee :
•  Hebt u toegang tot het met meer dan 220.000 laadpunten 

grootste netwerk van openbare laadpunten in Europa. 
•  Kunt u beschikbare en voor de auto geschikte laadpunten 

lokaliseren. 
•  Kunt u eenvoudig uw routes plannen. De geselecteerde route 

kunt u direct naar het navigatiesysteem van de auto sturen. 
•  Kunt u per maandelijkse factuur betalen voor het opladen  

van uw auto, dus niet per laadbeurt.

MY 
CITROËN-APP
Met de My Citroën-app die u kunt 
downloaden op uw smartphone, blijft u altijd 
verbonden met uw auto. Hiermee hebt u alle 
belangrijke informatie over uw auto altijd 
binnen handbereik. Handig bij het gebruik 
van uw auto, maar ook voor het onderhoud.  

U kunt dan: 
•  Uw auto lokaliseren.
•  Een werkplaatsafspraak maken bij uw 

dealer.
•  De boorddocumentatie raadplegen. 
•  Het onderhoudsboekje raadplegen.
•  Contact opnemen met Citroën Assistance.
•  Tips voor zuinig rijden bekijken. 

Bij de Nieuwe Citroën ë-Berlingo 100% 
ëlectric kunt u bovendien:
•  Belangrijke informatie bekijken over de 

elektrische aandrijflijn van de auto, zoals de 
laadtoestand van het accupakket, de 
resterende laadtijd en de resterende 
actieradius. 

•  Het laden programmeren. 
•  De voorverwarming/-koeling inschakelen.

60 61



E_BERLINGO_2105_NL_68P page 62 E_BERLINGO_2105_NL_68P page 63

7 CARROSSERIEKLEUREN INTERIEUR AMBIANCES

STOF MICA GREY STOF MICA GREEN

STANDAARDUITRUSTING

GRIS PLATINIUM (M)

AMBIANCE WILD GREEN 
(alleen i.c.m. PACK XTR)

GRIS ARTENSE (M) BLANC BANQUISE (O)

AMBIANCE METROPOLITAN GREY 

3 COLOR PACKS

WHITE
(NIET I.C.M. Ë-BERLINGO)

BEIGE NAUTILUS (M)

ORANGE* 
(PACK XTR)

ANODISED BLUE 
(ALLEEN I.C.M. Ë-BERLINGO)

DEEP BLUE (M)*

(M) : Metalic - (O) : Standaard.
* De carrosseriekleuren Metallic Copper en Deep Blue zijn niet leverbaar in combinatie met het Color Pack Orange.
De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van de Citroën Berlingo en de Nieuwe Citroën ë-Berlingo ëlectric. De uitvoeringen van de auto’s die Citroën in de Europese 
Unie op de markt brengt, kunnen van land tot land verschillen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de uitrusting, standaard of optioneel, verwijzen wij u naar de prijslijst die u kunt downloaden op de website citroen.nl

PERLA NERA BLACK (M)METALLIC COPPER (M)*
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DOWNLOAD DE MOBIELE APP SCAN MY CITROËN 
zodat u de boorddocumentatie van uw auto altijd bij de hand hebt! Als u een onderdeel van uw auto 
scant, krijgt u dankzij augmented reality direct toegang tot de informatie over het desbetreffende 
onderdeel. 

BEOORDEEL UW AUTO EN DEEL DIT MET ANDEREN 
of beoordeel uw Citroën-verkooppunt na het kopen van een auto of een reparatie die in de werkplaats 
aan uw auto is uitgevoerd. Het cijfer en de beoordeling worden op de Citroën-site gepubliceerd. 

FREE2MOVE MAAKT MOBILITEIT GEMAKKELIJK  
Eén app voor al uw mobiliteitswensen: autodelen, auto huren, opladen van de elektrische auto,  
reserveren van een taxi of een parkeerplaats. Download Free2Move.

C O N T R A C T

VERLENGDE GARANTIE : 2 TOT 5 jaar extra garantie, van 40.000 tot 175.000 km *. Verlenging van de garantie commercial.  
 Citroën Assistance 24 uur per dag, 7 dagen per week. Onmiddellijke identificatie in het hele Citroën-netwerk.
GARANTIE & ONDERHOUD : VAN 3 TOT 7 JAAR, van 30.000 tot 175.000 km *. Voordelen van het onderhoudscontract.  
 Verlenging van de contractuele garantie. 
SERVICE INBEGREPEN :  3 TOT 7 jaar extra garantie, van 30.000 tot 175.000 km *. Voordelen van het contract Garantie & Onderhoud.  
 Vervanging van slijtageonderdelen (exclusief banden). Technische controle (4 jaar en ouder). 

* Bij de eerste van twee deadlines bereikt. Kilometerstand vanaf km 0 van het voertuig. Duur vanaf de datum van eerste ingebruikname.

G A R A N T I E

COMMERCIEEL : 2 JAAR, reparatie of vervanging van defecte onderdelen als gevolg van een product- of fabricagefout.  
 Citroën Assistance, 24 uur per dag, 7 dagen per week. 
LAK : 3 JAAR voor personenauto's. 2 JAAR voor bedrijfsauto's.
TEGEN DOORROESTEN : 12 JAAR VOOR PERSONENAUTO'S. 5 JAAR voor bedrijfsauto's.

Neem voor meer informatie contact op met uw Citroën verkooppunt.

Panne mécanique, accident, perte de clés ou clés bloquées dans la voiture, erreur 
de carburant : toutes les Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela 
d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.

LEVENSLANGE ASSISTENTIE : Mechanisch defect, ongeval, verlies van sleutel of sleutel zit vast in de auto, brandstoffout: 
 Alle Citroën-voertuigen profiteren van levenslange assistentie. Het enige wat u door de jaren heen hoeft  
 uit te voeren, is het onderhoud van uw voertuig in het Citroën-netwerk. 24/7 telefonische service. C I T R O Ë N

A S S I S TA N C E
Voor meer informatie: citroen.nl/ 

DOWNLOAD DE MOBIELE APP MY CITROËN 
waarmee u op uw smartphone alle informatie over uw auto op één plaats bij elkaar hebt en toegang hebt 
tot alle Citroën-services. 

Citroën prefereert Total - AUTOMOBILES CITROËN - RCS Paris 642050199. De in dit document vermelde informatie over de modellen en hun kenmerken was actueel ten tijde van het ter perse gaan van deze uitgave: deze informatie is niet bindend. Citroën behoudt zich 
het recht voor om zonder kennisgeving vooraf de kenmerken van de hier getoonde uitvoeringen te wijzigen, zonder de verplichting dit document te hoeven aanpassen. De weergegeven kleuren geven slechts een indicatie van de daadwerkelijke kleur; met de huidige druktechnieken is 
een waarheidsgetrouwe kleurenweergave niet mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met de telefonische klantenservice van Citroën of ga naar www.citroën.nl. Neem voor meer informatie over de diensten van Citroën contact op met een van onze dealers. 

reviews

citroen.nl

ACCESSOIRES VELGEN EN WIELDOPPEN

AFMETINGEN

DAKKOFFER

BESCHERMHOES VOOR DE AUTO

FIETSENDRAGER OP TREKHAAK 

TREKHAAK MET AFNEEMBARE 
KOGEL

16” STALEN VELG MET
 VOLLEDIGE WIELDOP ‘TWIRL’

16” LICHTMETALEN 
VELG ‘STARLIT’

17” ICHTMETALEN VELG 
‘SPIN’ (I.C.M. PACK XTR)

Afmetingen in mm.

16” 1STALEN VELG MET  
VOLLEDIGE WIELDOP ‘TWIRL’ 

EN ZWARTE NAAFDOP
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1.MEER INFORMATIE OVER HET CITROËN-GAMMA
Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app MYCitroën. 
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