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CITROЁN Berlingo Пасажирський Фургон

Прайс-лист на автомобілі 2022 року
CREW CAB

ВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛЯ, грн L2

1.5 BlueHDi 100 S&S МКПП-6 ЄВРО-6 ДИЗЕЛЬ 732 500 

5

843

3,4 м / 4,0 м³

●

UF01 ●

Stop&Start - система автоматичного запуску і зупинки двигуна YC03 ●

●

NN01 ●

NF11 ●

●

●

FX01 ●

●

●

JO01 ●

●

●

IT02 ●

OAFY ●

LK11 ●

●

AL04 ●

●

GB23 ●

PC19 ●

PB04 ●

WL2B ●

●

●

●

NB04 ●

DZQR ●

LV00 ●

●

PQ13 ●

WPP0 ●

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ:
CREW CAB

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ L2

BQ01 9 160

ES11 4 580

FH05 3 050

HU02 7 640

LW02 4 580

NA01 7 940

PR01 5 500

RE01 30 540

RE07 42 760

UB01 7 640

UB03 27 490

VH04 13 740

WLO1 25 960

ZV77 6 110

0MM0 15 270

● -  базове обладнання автомобіля

XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції

 ---  не підлягає встановленню

МКПП - механічна коробка перемикання передач

ESP - електронна система стабілізації + ASR - антибуксувальна система + Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на 

підйомі 

ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ:

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість місць, ч

Максимальне корисне навантаження, кг

Корисна довжина / Корисний об'єм вантажного відділення, м / м³
БЕЗПЕКА

ABS  + AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні + EBD - електронна система розподілу гальмівних зусиль

Сидіння  водія та переднього пасажира

Фронтальна подушка безпеки водія

Фронтальні подушки безпеки переднього пасажира

Бокові подушки безпеки переднього ряду

Сигналізатор відчинених дверей

Центральний замок з автоматичним блокуванням дверей під час руху та розблокуванням при аварії

Металевий захист двигуна
КОМФОРТ

Електропідсилювач керма

Електричні склопідйомники передніх дверей

Полиця над сидінням водія і пасажира для документів

Триспицеве кермо з регулюванням по вильоту та за висотою

Радіоприймач, USB-роз'єм, Bluetooth, 4 динаміка (недоступно з виробництва Липня 2022р.)

Сидіння водія підвищеного комфорту з регулюванням по висоті, підлокітником

Оздоблення салону сіро- чорною тканиною

Поліуретанове покриття підлоги кабіни водія
ІНТЕР'ЄР

Плафон освітлення вантажного відсіку

3-х місний другий ряд сидінь, спинки якого складаються у співвідношенні 1/3 - 2/3. Сидіння складаються та збільшують простір 

вантажного відділення

Захисна, зсувна, металева решітка (інтегрованна з другим рядом сидінь), з вікном для завантаження довгомірних вантажів

Поліуретанове покриття підлоги у вантажному відділенні

Праві та ліві зсувні засклені бокові двері

Задні двостулкові засклені двері з обігрівом та склоочисником, що відчиняються на 180°
МУЛЬТИМЕДІА

Підготовка для встановлення рейлінгів

ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом

Вимкнення переднього освітлення з затримкою (функція "Проведи мене додому")

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

Система автоматичного включення головних фар
ЕКСТЕР'ЄР

Сталеві колісні диски R16 (205/60 R16)

Повнорозмірне запасне колесо

Передній та задній бампер, бокові молдинги, корпуси дзеркал заднього огляду, ручки дверей чорного кольору

Електричне стоянкове гальмо

Фарба емаль (БІЛА)

ВЕРСІЯ

ДОВЖИНА

Пакет "ЕЛЕКТРИКА": акумуляторна батарея з підвищеною ємністю, стартер та генератор підвищеної потужності

Розетка 220V

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

Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням, обігрівом та складанням

Обігрів нижньої частини лобового скла

Підігрів передніх сидінь

Протитуманні фари (● при замовленні UB03 або RE07 або VH04)

Кондиціонер

Двозонний клімат - контроль + система автоматичного включення передніх склоочищувачів (NB08)

Задні датчики паркування

Передній та Задній датчики паркування

Шкіряне оздоблення керма, протитуманні фари та система автоматичного включення передніх склоочищувачів

Мультимедійна система з 8" сенсорним дисплеєм спрямованим до водія, USB-роз'єм, Bluetooth, Mirror Screen (Android Auto, Apple 

Car Play)

Круїз-контроль з обмежувачем швидкості

ТРАНСФОРМАЦІЯ САЛОНУ:

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 25.02.2022 по  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.

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".

На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу

Додаткова інформація на www.citroen.ua

* Автомобіль червоного кольору наведено виключно як приклад та не 

може бути замовлений у виробництво.

https://cars.citroen.ua/?p=2
https://info.citroen.ua/lcv-promo/

