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NOVI  
CITROËN  
BERLINGO
SAMI IZBERITE  
NJEGOVO  
INDIVIDUALNO  
PODOBO

Novi Citroën Berlingo vas vabi na umirjeno potovanje  
s svojim barvnim paketom Color White*, ki ga opazimo 
okoli prednjih meglenk* in na bočnih okrasnih letvicah.  
Ta signatura se idealno ujema s pestro paleto barv  
karoserije, zlasti z novo ekskluzivno barvo Aqua Green.

Novi Citroën Berlingo s paketom XTR* izstopa zaradi 
barvnega paketa Color Orange, ki ga zasledimo zlasti na 
zunanjih dodatkih* in zajema** tudi zunanja ogledala v črni 
barvi Onyx, prednje in zadnje spojlerje v barvi karoserije ter 
ambient Wild Green s trakom oranžne barve. 

* Odvisno od izvedenke.

**Za doplačilo.

3



DVE VELIKOSTI
ZA CELO DRUŽINO

M

XL

Novi Citroën Berlingo je odslej na voljo  
v dveh dolžinah z zmernimi gabaritnimi merami 

in uravnovešenimi linijami. Obe sta na voljo  
s 5 in 7 sedežnimi mesti* ter ponujata  

optimalno stopnjo udobja. 

5 SEDEŽEV 7 SEDEŽEV

M

DIZAJN

4,4 M
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Obe dolžini lahko sprejmeta 
in prepeljeta največ 7 oseb*, 
tako da lahko ugodita 
potrebam družin in skupin 
prijateljev.

71

Izvedenka XL je v primerjavi z izvedenko M 
pridobila 35 cm po zaslugi podaljšane medosne 
razdalje in daljšega previsa zadaj. Sedeži v tretji 
vrsti* so odstranljivi in hkrati tudi drsno pomični**, 
s čimer nudijo možnost izbire med udobjem za 
potnike ali večjo prostornino prtljažnika, odvisno 
od vaših dejavnosti.

5 SEDEŽEV 7 SEDEŽEV

XL

* Za doplačilo. ** Velikost XL.

4,75 M4,4 M

DO
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OBVEZEN PARTNER ZA 
VAŠE DEJAVNOSTI
VSESTRANSKO UPORABEN,  
PRAKTIČEN IN PROSTOREN
Novi Citroën Berlingo ima v rokah vse potrebne argumente, 
s katerimi bo prepričal družine, ki so naklonjene športnim 
aktivnostim, kot so na primer kolesarjenje ali pohodništvo 
in prostočasne dejavnosti na prostem. Nad njegovo silhueto 
se raztezata nosilna drogova strešnega prtljažnika*,  
ki poudarita njegov moderen in dinamičen profil. 

* Odvisno od izvedenke.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

V zasnovo novega Citroëna Berlinga smo vnesli veliko  
domiselnosti, da bi vsem potnikom zagotovili vrhunsko udobje 
in popolno brezskrbnost. Na prednjem delu naprej pomaknjeno 
vetrobransko steklo in dizajnerska armaturna plošča z izčiščenimi 
linijami ponujata obilo prostornosti in svetlobe. Mehki in  
topli materiali, ki sta jih navdahnila oblikovanje pohištva in  
svet potovanj, poskrbijo za še bolj prijetno počutje.  
Tudi zvočno udobje je bilo deležno prenove.

ŠE BOLJ GOSTOLJUBNA 
NOTRANJOST 
ZASNOVANA ZA DOBRO POČUTJE
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V popolnoma prenovljeni notranjosti novega Citroëna Berlingo 
prevladuje občutek brezskrbnosti in praktičnosti. Na sovoznikovi 
strani je v zgornjem delu armaturne plošče umeščeno veliko in 
hlajeno odlagalno mesto s pokrovom Top Box. Veliko odlagalno 
mesto na visoki sredinski konzoli* (15 l) je opremljeno z zračniki* za 
bolj učinkovito delovanje klimatske naprave v zadnjem delu. Na voljo 
je tudi več domiselnih odlagalnih mest, kot na primer za pametni 
telefon, kozarce oziroma druge osebne predmete. Nenazadnje pa je 
novi Citroën Berlingo odslej opremljen tudi s prednjimi in zadnjimi 
stekli z električnim pomikom**. *Za doplačilo.  ** Odvisno od izvedenke.
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Novi Citroën Berlingo, ki je praktičen 
navznoter in navzven, nudi potnikom 
prvovrstne možnosti za dostop po zaslugi 
dvoje bočnih drsnih vrat. Širina vrat je bila 
optimalno povečana, tako da so vrata postala 
maksimalno praktična. Steklo na prtljažnih 
vratih je možno odpreti* za bolj enostaven 
dostop do prtljažnega prostora. 

* Odvisno od izvedenke.

BOČNA  
DRSNA  
VRATA
IN DVIŽNO  

ZADNJE STEKLO
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

 3ENAKO VELIKI 
ZADNJI SEDEŽI
Po zaslugi treh enako širokih posamičnih* sedežev 
imajo vsi potniki v zadnjem delu novega Citroëna 
Berlingo na voljo isto stopnjo udobja ne glede na to, 
na katerem sedežu sedijo. Poleg tega vsi trije sedeži 
ponujajo obilo prostora v predelu kolen, tako pri 
razporeditvi s petimi kot tudi sedmimi sedeži** ter pri 
izvedenki M in XL. Vse zadnje tri sedeže* je možno 
preklopiti v pod in so opremljeni s pritrdišči Isofix 
i-size.

* Odvisno od izvedenke.   **Za doplačilo.
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MODUTOP®
92 LITROV ODLAGALNIH MEST  
IN IZJEMNA OSVETLJENOST
Prenovljena večfunkcijska streha* novega Citroëna 
Berlinga, ki sodi med legendarne dele opreme 
enoprostorskih vozil za prosti čas, je povzela 
najboljše lastnosti prejšnjih generacij zraven 
pa ponuja še več svetlobe. Modutop® zajema 
odlagalno mesto pod stropom, da katerega lahko 
dostopimo z zadnjih sedežev ali iz prtljažnega 
prostora, in odslej še prosojni lok s pregradami in 
ambientalno osvetlitvijo, ki se razteza po celotni 
dolžini in omogoča pregled nad predmeti, ki jih 
vsebuje. Modutop® prepušča v notranjost izjemno 
veliko svetlobe prek steklene strehe velikih dimenzij, 
ki jo je možno zastreti z električnim senčnikom. 
 
*Odvisno od izvedenke 
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RAVEN POD
ZA OPTIMALNO MODULARNOST
Zadnje sedeže je možno skupaj ali ločeno preklopiti v 
pod*, s čimer se idealno prilagajajo želeni razporeditvi 
notranjosti. S tem pridobimo popolnoma raven pod. 
Novi Citroën Berlingo lahko po preklopu sovoznikovega 
sedeža v pod* ponuja kar 4000 litrov prostornine in 
več kot 3 metre nakladalne površine pri izvedenki XL. V 
zadnjem delu pa je možno polico za prtljago* namestiti 
v dva različna položaja, in sicer v klasični zgornji položaj 
in v vmesni položaj za pregraditev prtljažnega prostora 
na več prekatov. Polica dopušča do 25 kg dovoljene 
obremenitve in je enostavno dostopna prek dvižnega 
zadnjega stekla*. Priročno polico lahko pospravimo za 
sedeže v drugi vrsti.

* Odvisno od izvedenke.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®16



775 LITRES SOUS 
TABLETTE EN 5 PLACES

M
1050 LITRES SOUS 

TABLETTE EN 5 PLACES

XL
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Novi Citroën Berlingo je bil zasnovan z 
namenom, da vam zagotavlja najboljšo lego 
na cesti. V ta namen je opremljen s sistemom 
za izboljšano vlečno moč (Grip Control)* s 
pomočjo pri spustu po strmini (Hill Assist 
Descent), ki nadzoruje njegovo vlečno moč in 
hitrost v vseh vremenskih razmerah in na vseh 
vrstah cestišč tudi na zelo strmem klancu. 

Dodatna funkcija sistema ESP, to je sistem za 
nadzor stabilnosti vlečne kljuke zaznava nihanja 
prikolice in deluje na zavorni sistem vozila, 
da stabilizira nihanja pri vseh vozilih, ki so 
opremljena z vlečno kljuko*. 

*Za doplačilo.

NADZOR NAD 
CESTIŠČEM
IZBOLJŠANA VLEČNA MOČ  
S POMOČJO PRI SPUSTU PO 
STRMINI IN SISTEMOM ZA 
NADZOR VLEČNE KLJUKE

TEHNOLOGIJE18



GRIP CONTROL
S SISTEMOM HILL ASSIST DESCENT
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TEHNOLOGIJE

Glavni podatki in za vožnjo koristne 
informacije se v barvah stalno projicirajo 
na prosojni zaslon* v voznikovem vidnem 
polju, tako da mu ni treba pogleda  
odmakniti s cestišča.

* Odvisno od izvedenke, za doplačilo.

BARVNI PROSOJNI 
ZASLON ZA 
PRIKAZ 
PODATKOV
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TEHNOLOGIJE

Moderno zasnovani novi Citroën Berlingo je 
opremljen z 8-palčnim zaslonom na dotik s 
kapacitivno tehnologijo, ki omogoča povečanje 
ali pomanjšanje slike s konicami prstov tako kot 
na vašem pametnem telefonu. Prek zaslona 
lahko upravljate vse funkcije vozila, sisteme za 
pomoč pri vožnji, klimatsko napravo in avtoradio. 
S tehnologijo Mirror Screen** (prek protokolov 
Apple CarPlayTM, MirrorLink® in Android Auto) 
lahko z avtomobilom povežete tudi svoj pametni 
telefon in združljive aplikacije povsem varno 
upravljate prek zaslona na dotik vozila.

* Opcijsko / serijsko odvisno od izvedbe
** Odvisno od izvedenke in države

8-PALČNI ZASLON 
NA DOTIK*
IN MIRROR SCREEN**
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TEHNOLOGIJE

Povezljiva 3D* navigacijski sistem zadnje generacije Citroën Connect 
Nav deluje v povezavi s storitvami**, kot je na primer TomTom 
Trafic, da lahko posreduje prometne informacije v realnem času ter 
lokacijo in cene bencinskih servisov in parkirišč. In da ne boste več 
potrebovali telefonskih kablov, vam je na voljo posebno odlagalno 
mesto za pametne telefone, ki vsebuje inovativno napravo za 
polnjenje z magnetno indukcijo*.

* Opcijsko odvisno od izvedenke.
** Odvisno od države.

CITROËN CONNECT NAV  
IN BREZŽIČNO POLNJENJE 
PAMETNEGA TELEFONA*
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BREZŽIČNI PAMETNI POLNILNIK
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19 SISTEMOV ZA  
VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI

BARVNI
PROSOJNI ZASLON ZA PRIKAZ 
PODATKOV*

COFFEE  
BREAK ALERT
(OPOZORILNIK NA PREMOR  
MED VOŽNJO)Po zaslugi te opreme vozniku 

ni treba odmakniti pogleda s 
ceste, saj se mu na prosojnem 
zaslonu v njegovem vidnem 
polju projicirajo vse bistvene 
informacije za vožnjo (trenutna 
in priporočena hitrost, podatki 
tempomata in omejevalnika 
hitrosti vozila, navodila 
navigacijskega sistema in 
opozorilnik na nevarnost 
naleta). 

Sistem voznika opozori, ko je 
čas za odmor, in sicer po dveh 
urah vožnje s hitrostjo več kot 
65 km/h.

PARK ASSIST* OPOZORILNIK NA 
VOZNIKOVO 
NEPOZORNOST*

To je aktiven sistem za pomoč 
pri vzdolžnem in pravokotnem 
parkiranju. Na voznikovo 
zahtevo samodejno poišče 
parkirno mesto in upravlja 
krmilni mehanizem, s čimer 
poskrbi za varno parkiranje. 
Vozniku preostane le, da 
vklopi vzvratno prestavo in 
nato pospešuje oziroma zavira.

Sistem ocenjuje stanje 
voznikove pozornosti 
prek ugotavljanja 
odstopanj v smeri vožnje 
glede na talne označbe. 
Funkcija je še posebej 
prilagojena hitrim cestam 
in hitrosti višji od 65 
km/h.
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SISTEM ZA   
NADZOR 
MRTVEGA  
KOTA*

AKTIVNI 
OPOZORILNIK NA 
NENAMERNO 
MENJAVO 
PROMETNEGA PASUSistem, ki je zelo v 

pomoč med vožnjo po 
hitri cesti in avtocesti, 
vozniku sporoča 
prisotnost vozila v mrtvih 
kotih z oranžno lučko, ki 
zasveti v kotu zunanjega 
vzvratnega ogledala na 
ustrezni strani.

Sistem deluje s pomočjo 
kamere, ki prepoznava 
prekinjene oziroma 
neprekinjene črte. Čim sistem 
ugotovi nevarnost nenamerne 
vožnje čez razdelilno talno 
črto, volan postopoma obrača 
v drugo smer, da bi vozilo 
ohranil na trenutnem voznem 
pasu. Popravek se prekine, čim 
voznik vklopi smerne 
kazalnike.

ACTIVE  
SAFETY BRAKE
To je sistem za nujno 
zaviranje, ki zmanjša 
nevarnost naleta vozil. 
Deluje pri hitrosti 5 km/h 
in več, učinkuje pa z 
nepremičnimi ali 
premičnimi predmeti in s 
pešci. Čim je zaznana 
nevarnost naleta, voznik 
prejme opozorilo. Če se 
voznik ne odzove, sistem 
samodejno zavira.

*  Serijsko za doplačilo ali 
ni na voljo, odvisno od 
izvedenke.

RAZŠIRJENI SISTEM 
ZA PREPOZNAVANJE 
PROMETNIH 
ZNAKOV IN 
PRIPOROČILO  
O OMEJITVI 
HITROSTI**
Sistem vozniku v kateremkoli 
trenutku ponudi informacijo 
o omejitvi hitrosti, ki naj bi jo 
upošteval. Ko kamera zazna 
prometni znak za omejitev 
hitrosti, lahko voznik 
priporočeno hitrost sprejme 
in si jo nastavi za vrednost 
tempomata oziroma 
omejevalnika hitrosti.

OPOZORILNIK NA 
NEVARNOST 
NALETA
Funkcija voznika opozori ob 
nevarnosti naleta ob spredaj 
vozeče vozilo ali v pešca, ki se 
nahaja na njegovem voznem 
pasu. Čim je zaznana nevarnost 
naleta, voznik prejme vizualno in 
zvočno opozorilo.
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19 SISTEMOV ZA  
VARNOST IN POMOČ PRI VOŽNJI

POMOČ PRI 
SPELJEVANJU 
V KLANEC 

SAMODEJNI 
PREKLOP  
DOLGIH LUČI*

KAMERA ZA POMOČ 
PRI VZVRATNI VOŽNJI  
TOP REAR VISION*

Sistem prepreči neželeno 
premikanje vozila na vzpetini, 
kadar je zavorni pedal 
popuščen. Sistem za pomoč 
pri speljevanju navkreber 
deluje na klancih z naklonom 
nad 3 %, kjer zadrži vozilo na 
mestu za približno dve 
sekundi. V tem času lahko 
voznik umirjeno premakne 
nogo z zavornega pedala na 
pedal za plin.

Ta funkcija upravlja 
preklapljanje med 
dolgimi in zasenčenimi 
lučmi glede na to, ali v 
prometu zazna druga 
vozila. 

Po preklopu v vzvratno 
prestavo kamera prikaže na 
zaslonu na dotik sliko zadnjega 
dela vozila, na kateri so 
navedene barvne oznake in 
rekonstruirano sliko območja 
za vozilom, prikazano pod 
kotom 180°. Ob približevanju 
oviri kamera samodejno 
poveča prikaz slike.

IZBOLJŠANA VLEČNA 
MOČ S POMOČJO PRI 
SPUSTU PO STRMINI*
Sistem za preprečevanje 
spodrsavanja koles izboljša vlečno 
moč prednjih koles glede na vrsto 
terena. Z vrtljivim gumbom na 
armaturni plošči lahko izberemo 
enega od pet načinov delovanja: 
normalen, sneg, blato, pesek in 
ESP OFF. Funkcija za pomoč pri 
spustu po strmini (Hill Assist 
Descent) pomaga vozilu zadržati 
nižjo hitrost, s čimer zagotavlja 
nadzor in varnost tudi na zelo 
strmem klancu. Funkcijo vklopimo 
s posebnim gumbom na sredinski 
konzoli in deluje tako v prestavi za 
vožnjo naprej kot tudi v vzvratni 
prestavi. 

TEHNOLOGIJE28



ŽAROMETI ZA 
OSVETLITEV  
OVINKA*

NADZOR  
STABILNOSTI 
VLEČNE KLJUKE*

Žarometi za osvetlitev ovinka 
osvetlijo notranjost ovinka z 
dodatnim svetlobnim snopom, 
in s tem zagotovijo večjo 
vidljivost in varnost v ovinkih in 
križiščih.

Ta dodatna funkcija sistema 
ESP zaznava nihanja 
prikolice in deluje na 
zavorni sistem vozila, da 
stabilizira nihanja pri vseh 
vozilih, ki so opremljena z 
vlečno kljuko**.

POMOČ PRI 
ČELNEM, 
VZVRATNEM IN 
BOČNEM 
PARKIRANJU*

ELEKTRIČNA 
PARKIRNA ZAVORA*

PRILAGODLJIVI 
TEMPOMAT*

Sistem opozarja voznika 
na bližino ovir prek 
vizualnih oznak, ki se 
prikazujejo na 8-palčnem 
zaslonu na dotik in prek 
zvočnega opozorilnika.

Električna parkirna zavora 
deluje na dva načina. Ob 
zaustavitvi motorja se 
samodejno zategne, med 
speljevanjem pa sprosti. 
Tovrstno zavoro lahko 
zategnemo in sprostimo  
tudi ročno s premikom 
upravljalne ročice.

Ta naprava prek kamere zazna 
pred seboj vozeče vozilo ter s 
poseganjem v zavore in pedal 
za plin samodejno ohranja 
varnostno razdaljo, ki jo je 
voznik predhodno izbral. 
Funkcija Stop, ki je sicer na 
voljo izključno pri menjalniku 
EAT8, samodejno zavira celo 
do popolne zaustavitve vozila. 
(Na voljo konec 2018)

*  Serijsko za doplačilo ali ni na 
voljo, odvisno od izvedenke.

PROSTOROČNI DOSTOP 
IN ZAGON* 

S tem sistemom lahko voznik 
zaklene/odklene in zažene 
vozilo, ne da bi ključ vzel iz 
žepa.
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Nekateri motorji so na voljo 
tudi v kombinaciji z novim 
8-stopenjskim menjalnikom 
EAT8 za še več udobja in 
užitkov v vožnji. Slednji 
omogoča bolj tekoče spremin-
janje prestav ter optimalno 
zniža porabo goriva in emisije 
CO2.

Novi Citroën Berlingo ponuja pester izbor motorjev s 
prvovrstnimi zmogljivostmi. Primerni so za vse vrste uporabe 
tako v mestu kot tudi izven njega in na voljo v bencinskih in 
dizelskih različicah.

MOTORJI
UČINKOVIT IZBOR  
ZADNJE GENERACIJE
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8 BARV KAROSERIJE

GLAVNA OPREMA

SIVA PLATINIUM (K)

ČRNA ONYX (N)SIVA ACIER (K)BELA BANQUISE (N)

2 BARVNA PAKETA 

PEŠČENA SABLE (B)RDEČA ARDENT (N) MODRA DEEP (B)

AQUA ZELENA (N)

BELA ORANŽNA
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3 KOMBINACIJE NOTRANJEGA AMBIENTA

SERIJSKI AMBIENT KOMBINACIJA NOTRANJOSTI  
METROPOLITAN GREY

KOMBINACIJA NOTRANJOSTI WILD GREEN
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IZBOR  
DODATNE OPREME

PLATIŠČA IN OKRASNI POKROVI MERE

STREŠNI KOVČEK

ZAŠČITNA PONJAVA  
ZA PARKIRANJE

NOSILEC ZA KOLESA NA VLEČNI 
KLJUKI

VLEČNA KLJUKA S PRIKLJUČKOM, 
SNEMLJIVIM BREZ DODATNEGA 

ORODJA

16’’ OKRASNI POKROV 
TWIRL

16’’ LITO PLATIŠČE  
SPIN Z DIAMANTNO  

OBDELAVO

16’’ LITO PLATIŠČE 
STARLIT Z DIAMANTNO 

OBDELAVO

GLAVNA OPREMA

* Navedene vrednosti porabe goriva in emisij CO2 so v skladu z uradnim evropskim voznim ciklom 
NEDC (R (EU) št. 715/2007 in R (EU) št. 692/2008 v veljavnih verzijah), ki omogoča primerjavo 
vrednosti z drugimi vozili. Od 1. septembra 2017 dalje se vrednosti porabe goriva in emisij CO2 
nekaterih vozil določajo na podlagi novega standardiziranega preizkusnega postopka (WLTP), nato 
pa zaradi primerjave dobljene vrednosti pretvorijo v vrednosti cikla NEDC. Za bolj podrobne 
informacije se lahko obrnete na vašega prodajalca, pri katerem lahko tudi preverite, ali so se vrednosti 
morda spremenile. Pri teh vrednosti niso upoštevani pogoji uporabe, stil vožnje, oprema oziroma 
opcije in so lahko glede na tip pnevmatik različne. Za podrobne podatke o porabi goriva in emisijah 
CO2 preglejte praktični vodnik «Klasične vrednosti porabe goriva in emisij CO2 novih osebnih vozil», 
ki vam je brezplačno na voljo v vseh prodajnih mestih in pri Francoski agenciji za varstvo okolja in 
nadzor energije (Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01) ali na http://
www.carlabelling.ademe.fr/.

*Po pridobitvi homologacije.

PORABA GORIVA IN EMISIJE CO2

Motorji Emisijski 
standard

Mestna 
vožnja

(l/100 km)

Izven 
mesta

(l/100 km)

Kombininirana 
vožnja

(l/100 km)

Emisija 
CO2  

(g/km)

PureTech 110 S&S BVM6* €6.2 6,3 5,0 5,0 125

BlueHDi 75 BVM* €6.2 4,6 3,8 4,1 108

BlueHDi 100 BVM €6.2 4,8 4,0 4,0 112

BlueHDi 100 BVM* €6.2 4,8 4,1 4,0 114

BlueHDi 130 S&S BVM6 €6.2 4,8 4,0 4,0 113

BlueHDi 130 S&S BVM6 €6.2 4,8 4,2 4,0 116

BlueHDi 130 S&S BVM6 €6.2 4,8 4,2 4,0 117

BlueHDi 130 S&S BVM6 €6.2 4,6 4,1 4,0 113

BlueHDi 130 S&S EAT8* €6.2 4,7 4,2 4,0 116

Vrednosti v milimetrih.

izvedenka M  
s 5 sedeži*

izvedenka M  
s 5 sedeži*

izvedenka M  
s 5 sedeži*

izvedenka XL  
s 5 sedeži*

7 sedežev*

* Povprečna poraba goriva: 4,0 – 5,8 l/100 km, emisije CO2: 106 – 131 g/km, emisijska 
stopnja EURO6.2, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0291 – 0,0627 (NOx). Pri dizelskih 
motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev 0,00032 – 0,00212 g/km, število trdnih 
delcev pa 0,05 – 3,53 × 10 11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Spoznajte izjemne modele, ki od leta 
1919 do danes oblikujejo Citroënovo 
zgodovino.

Citroën sproži pravi preobrat 
v avtomobilski industriji z 

modelom Traction Avant. Vo-
zilo je imelo eno posebnost, 

zaradi katere je tudi dobilo 
svoje ime: pogonski kolesi sta 

spredaj (fra. traction avant: 
prednji pogon).

1934

1919 1939 1948
Začetek serijske proizvodnje vozila 
Citroën Type A.
 

Citroën lansira vozilo Tub zelo moderne 
zasnove, ki je med drugim imelo bočna drsna 
vrata. Njegov naslednik je bil Type H v letu 
1948.

Zasnovan je bil model 2 CV 
kot "varčno in varno vozilo, ki 
lahko prepelje štiri osebe in 50 
kilogramov prtljage na najvišji 
ravni udobja".

2

AUTOMOBILES CITROËN: Delniška družba z 
osnovnim kapitalom 159.000.000 €– Sedež 
družbe: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17 – RCS 
Paris 642 050 199. Ta dokument se nanaša le 
na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. 
Informacije o modelih in njihovih tehničnih podat-
kih so veljavne v času natisa tega dokumenta in 
niso pogodbeno zavezujoče. Citroën si pridržuje 

pravico do sprememb predstavljenih tehničnih 
podatkov modelov brez predhodne najave in brez 
obveznosti posodobitve vsebine tega dokumenta. 
AUTOMOBILES CITROËN v skladu z določbami 
Direktive EGS št. 2000/53/ES o izrabljenih vozi-
lih z dne 18. septembra 2000 izjavlja, da dosega 
v tej direktivi zastavljene cilje in pri izdelavi svojih 
proizvodov za prodajo na trgu uporablja tudi 

reciklirane materiale. Predstavljene barve karose-
rij in oblazinjenj so informativne narave, saj tis-
karske tehnike ne omogočajo zveste reprodukcije 
barv. Vozila z nadgradnjo, izdelana pri predelova-
lcih vozil, imajo lahko drugačne tehnične 
lastnosti, zmogljivosti, porabo goriva, emisije 
CO2 in opremo. Če ste kljub naši skrbni pripravi 
tega kataloga v njem ugotovili kakšno napako, 

vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse infor-
macije pokličite oddelek za stike s strankami 
C AUTOMOBIL IMPORT na 01/20 04 265 ali 
obiščite spletno mesto www.citroen.si. Za vse 
informacije o Citroënovih storitvah se obrnite na 
katero od naših pooblaščenih prodajnih mest v 
Sloveniji. Citroën Assistance: 080 22 99 (klic je 
brezplačen).

CITROËN 
POGODBE

l   JAMSTVO
Enostavna rešitev po preteku pogodbene garancije. Pogodba za jamstvo v obdobju 
od 3 do 5 let* in za izbrano število kilometrov vključuje tudi storitve Citroën Assistance.

l   OSNOVNI SERVIS
Pogodba osnosni servis za obdobje od 3 do 5 let* in za izbrano število kilometrov. Poleg 
jamstva (3-5 let), vključuje tudi storitve Citroën Assistance in redne vzdrževalne servise.

l  RAZŠIRJENI SERVIS
Pogodba razširjeni servis za obdobje od 3 do5 let* in za izbrano število kilometrov. Poleg 
jamstva (3-5 let), vključuje tudi storitve Citroën Assistance, redne vzdrževalne servise in 
zamenjavo obrabnih delov.

* Ko je izpolnjen prvi od obeh pogojev. Število prevoženih kilometrov se šteje od km 0 vozila. Trajanje se šteje od datuma 
prve registracije.

l  POGODBENA GARANCIJA: 2 LETI 
Popravilo ali zamenjava okvarjenih delov. 
Citroën Assistance 24 ur na dan, vse dni v tednu.

l  GARANCIJA PROTI PRERJAVENJU
12 let za osebna vozila. 
5 let za gospodarska vozila.

l  GARANCIJA ZA BARVO
3 leta za osebna vozila. 
2 leti za gospodarska vozila.

PRIPOROČA

l  JAMSTVO
Enostavna ršitev po preteku pogodbene garancije. Pogodba za jamstvo v obdobju od 
3 do 5 let* in za izbrano število kilometrov vključuje tudi storitve Citroën Assistance.

l  OSNOVNI SERVIS
Pogodba osnovni servis za obdobje od 3 do 5 let* in za izbrano število kilometrov. Poleg 
jamstva (3-5 let), vključuje tudi storitve Citroën Assistance in redne vzdrževalne servise.

l  RAZŠIRJENI SERVIS
Pogodba razširjeni servis za obdobje od 3 do 5 let* in za izbrano število kilometrov. Poleg 
jamstva (3-5 let), vključuje tudi storitve Citroën Assistance, redne vzdrževalne servise in 
zamenjavo obrabnih delov.

* Ko je izpolnjen prvi od obeh pogojev. Število prevoženih kilometrov se šteje od km 0 vozila. Trajanje se šteje od datuma 
prve registracije.

l  POGODBENA GARANCIJA: 2 LETI
Popravilo ali zamenjava okvarjenih delov.
Citroën Assistance 24 ur na dan, vse dni v letu.

l  GARANCIJA PROTI PRERJAVENJU
12 let za osebna vozila.
5 let za gospodarska vozila.

l  GARANCIJA ZA BARVO
3 leta za osebna vozila.
2 leti za gospodarska vozila.

AUTOMOBILES CITROËN: Delniška družba z 
osnovnim kapitalom 159.000.000 €– Sedež družbe: 
6, rue Fructidor, 75017 Paris 17 – RCS Paris 
642050199. Ta dokument se nanaša le na vozila, ki 
so v prodaji v Evropski uniji. Informacije o modelih in nji-
hovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa tega 
dokumenta in niso pravno obvezujoče.

 CITROËN si pridržuje pravico do sprememb predstavlje-
nih tehničnih podatkov modelov brez predhodne najave 
in brez obveznosti posodobitve vsebine tega dokumenta. 
AUTOMOBILES CITROËN v skladu z določbami 
Direktive EGS št. 2000/53/ES o izrabljenih vozilih z 
dne 18. septembra 2000 izjavlja, da dosega v tej direk-
tivi zastavljene cilje in pri izdelavi svojih proizvodov za 

prodajo na trgu uporablja tudi reciklirane materiale. 
Predstavljene barve karoserij in oblazinjenj so informa-
tivne narave, saj tiskarske tehnike ne omogočajo zveste 
reprodukcije barv. Vozila z nadgradnjo, izdelana pri pre-
delovalcih vozil, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, 
zmogljivosti, porabo goriva, emisije CO2 in opremo. Če 
ste kljub naši skrbni pripravi tega kataloga v njem ugoto-

vili kakšno napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite.
Za vse informacije pokličite oddelek za stike s strankami 
C Automobil Import na 01/20 04 265 ali obiščite 
spletno mesto www.citroen.si.Za vse informacije o 
Citroënovih storitvah se obrnite na katero od naših 
pooblaščenih prodajnih mest v Sloveniji. Citroën 
Assistance: 0 80 22 99 (klic je brezplačen).

CITROËN PRIPOROČA  TOTAL

CITROËN
POGODBE

Spoznajte izjemne modele, ki od leta 
1919 do danes oblikujejo Citroënovo 
zgodovino.

Citroën sproži pravi preobrat 
v avtomobilski industriji z 

modelom Traction Avant. Vo-
zilo je imelo eno posebnost, 

zaradi katere je tudi dobilo 
svoje ime: pogonski kolesi sta 

spredaj (fra. traction avant: 
prednji pogon).

1934

1919 1939 1948
Začetek serijske proizvodnje vozila 
Citroën Type A.
 

Citroën lansira vozilo Tub zelo moderne 
zasnove, ki je med drugim imelo bočna drsna 
vrata. Njegov naslednik je bil Type H v letu 
1948.

Zasnovan je bil model 2 CV 
kot "varčno in varno vozilo, ki 
lahko prepelje štiri osebe in 50 
kilogramov prtljage na najvišji 
ravni udobja".

2

AUTOMOBILES CITROËN: Delniška družba z 
osnovnim kapitalom 159.000.000 €– Sedež 
družbe: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17 – RCS 
Paris 642 050 199. Ta dokument se nanaša le 
na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. 
Informacije o modelih in njihovih tehničnih podat-
kih so veljavne v času natisa tega dokumenta in 
niso pogodbeno zavezujoče. Citroën si pridržuje 

pravico do sprememb predstavljenih tehničnih 
podatkov modelov brez predhodne najave in brez 
obveznosti posodobitve vsebine tega dokumenta. 
AUTOMOBILES CITROËN v skladu z določbami 
Direktive EGS št. 2000/53/ES o izrabljenih vozi-
lih z dne 18. septembra 2000 izjavlja, da dosega 
v tej direktivi zastavljene cilje in pri izdelavi svojih 
proizvodov za prodajo na trgu uporablja tudi 

reciklirane materiale. Predstavljene barve karose-
rij in oblazinjenj so informativne narave, saj tis-
karske tehnike ne omogočajo zveste reprodukcije 
barv. Vozila z nadgradnjo, izdelana pri predelova-
lcih vozil, imajo lahko drugačne tehnične 
lastnosti, zmogljivosti, porabo goriva, emisije 
CO2 in opremo. Če ste kljub naši skrbni pripravi 
tega kataloga v njem ugotovili kakšno napako, 

vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse infor-
macije pokličite oddelek za stike s strankami 
C AUTOMOBIL IMPORT na 01/20 04 265 ali 
obiščite spletno mesto www.citroen.si. Za vse 
informacije o Citroënovih storitvah se obrnite na 
katero od naših pooblaščenih prodajnih mest v 
Sloveniji. Citroën Assistance: 080 22 99 (klic je 
brezplačen).

CITROËN 
POGODBE

l   JAMSTVO
Enostavna rešitev po preteku pogodbene garancije. Pogodba za jamstvo v obdobju 
od 3 do 5 let* in za izbrano število kilometrov vključuje tudi storitve Citroën Assistance.

l   OSNOVNI SERVIS
Pogodba osnosni servis za obdobje od 3 do 5 let* in za izbrano število kilometrov. Poleg 
jamstva (3-5 let), vključuje tudi storitve Citroën Assistance in redne vzdrževalne servise.

l  RAZŠIRJENI SERVIS
Pogodba razširjeni servis za obdobje od 3 do5 let* in za izbrano število kilometrov. Poleg 
jamstva (3-5 let), vključuje tudi storitve Citroën Assistance, redne vzdrževalne servise in 
zamenjavo obrabnih delov.

* Ko je izpolnjen prvi od obeh pogojev. Število prevoženih kilometrov se šteje od km 0 vozila. Trajanje se šteje od datuma 
prve registracije.

l  POGODBENA GARANCIJA: 2 LETI 
Popravilo ali zamenjava okvarjenih delov. 
Citroën Assistance 24 ur na dan, vse dni v tednu.

l  GARANCIJA PROTI PRERJAVENJU
12 let za osebna vozila. 
5 let za gospodarska vozila.

l  GARANCIJA ZA BARVO
3 leta za osebna vozila. 
2 leti za gospodarska vozila.

PRIPOROČA

l  JAMSTVO
Enostavna ršitev po preteku pogodbene garancije. Pogodba za jamstvo v obdobju od 
3 do 5 let* in za izbrano število kilometrov vključuje tudi storitve Citroën Assistance.

l  OSNOVNI SERVIS
Pogodba osnovni servis za obdobje od 3 do 5 let* in za izbrano število kilometrov. Poleg 
jamstva (3-5 let), vključuje tudi storitve Citroën Assistance in redne vzdrževalne servise.

l  RAZŠIRJENI SERVIS
Pogodba razširjeni servis za obdobje od 3 do 5 let* in za izbrano število kilometrov. Poleg 
jamstva (3-5 let), vključuje tudi storitve Citroën Assistance, redne vzdrževalne servise in 
zamenjavo obrabnih delov.

* Ko je izpolnjen prvi od obeh pogojev. Število prevoženih kilometrov se šteje od km 0 vozila. Trajanje se šteje od datuma 
prve registracije.

l  POGODBENA GARANCIJA: 2 LETI
Popravilo ali zamenjava okvarjenih delov.
Citroën Assistance 24 ur na dan, vse dni v letu.

l  GARANCIJA PROTI PRERJAVENJU
12 let za osebna vozila.
5 let za gospodarska vozila.

l  GARANCIJA ZA BARVO
3 leta za osebna vozila.
2 leti za gospodarska vozila.

AUTOMOBILES CITROËN: Delniška družba z 
osnovnim kapitalom 159.000.000 €– Sedež družbe: 
6, rue Fructidor, 75017 Paris 17 – RCS Paris 
642050199. Ta dokument se nanaša le na vozila, ki 
so v prodaji v Evropski uniji. Informacije o modelih in nji-
hovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa tega 
dokumenta in niso pravno obvezujoče.

 CITROËN si pridržuje pravico do sprememb predstavlje-
nih tehničnih podatkov modelov brez predhodne najave 
in brez obveznosti posodobitve vsebine tega dokumenta. 
AUTOMOBILES CITROËN v skladu z določbami 
Direktive EGS št. 2000/53/ES o izrabljenih vozilih z 
dne 18. septembra 2000 izjavlja, da dosega v tej direk-
tivi zastavljene cilje in pri izdelavi svojih proizvodov za 

prodajo na trgu uporablja tudi reciklirane materiale. 
Predstavljene barve karoserij in oblazinjenj so informa-
tivne narave, saj tiskarske tehnike ne omogočajo zveste 
reprodukcije barv. Vozila z nadgradnjo, izdelana pri pre-
delovalcih vozil, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, 
zmogljivosti, porabo goriva, emisije CO2 in opremo. Če 
ste kljub naši skrbni pripravi tega kataloga v njem ugoto-

vili kakšno napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite.
Za vse informacije pokličite oddelek za stike s strankami 
C Automobil Import na 01/20 04 265 ali obiščite 
spletno mesto www.citroen.si.Za vse informacije o 
Citroënovih storitvah se obrnite na katero od naših 
pooblaščenih prodajnih mest v Sloveniji. Citroën 
Assistance: 0 80 22 99 (klic je brezplačen).

CITROËN PRIPOROČA  TOTAL

CITROËN
POGODBE
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SPOZNAJTE CELOTEN IZBOR VOZIL CITROËN
Prijavite se na strani www.citroen.si, prek vašega mobitela na http://m.citroen.si ali si naložite brezplačno aplikacijo.
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