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NIEUWE  
CITROËN BERLINGO VAN
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2016
20 jaar na de introductie van de eerste 
Jumpy in 1996, ontwerpt Citroën een 
bedrijfswagen voor de professionals van 
nu: innovatiever met zijn Moduwork, 
schuifdeuren met handsfree-functie en zijn 
ongeëvenaarde XS-lengte; met meer 
technologie aan boord met een 7 inch 
touchscreen tablet en rijhulpsystemen.

Als pionier wordt de 2CV 
AU-voorwielaangedreven bestelwagen  

in snel tempo een cultwagen die 
tegenwoordig over de hele wereld 

verzameld wordt. Tussen 1951 en 1978 
zullen er meer dan 1,2 miljoen 

exemplaren worden geproduceerd  
van deze lichte, praktische,  

robuuste en zuinige auto. 

1951

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 sinds 2011 meer toe te 
leggen op de tekenkunst. Zijn 

werk is zelfs geëxposeerd in het Centre Pompidou. 
Hoewel Le Tone een groot bewonderaar is van 
artiesten die met kleuren werken, heeft hij zelf een 
voorkeur voor zwart-wit. Hiermee vertelt hij 
eenvoudige verhalen die hij met een viltstift aan het 
papier toevertrouwt.

Citroën zorgt met de Traction Avant 
voor opschudding in de autowereld.  
Deze auto heeft een bijzondere 
eigenschap waaraan hij zijn naam te 
danken 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. 

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». 

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 in 1955 leek de opzienbarende 
DS met zijn aerodynamische lijnen van een 
andere planeet te komen. Door dit futuristische 
uiterlijk, ontworpen door Flaminio Bertoni,  
kreeg de DS zijn bijnaam «vliegende schotel»  
(in Nederland «Snoek»).

Als vijfvoudig winnaar van de constructeurstitel in het WK Rally-Raid, 
acht kampioenschappen in het WRC en drie opeenvolgende titels in 
drie deelnames aan het WTCC, beschikt Citroën over een uitzonder-
lijke erelijst. Met zijn buitengewone mentaliteit en zijn passie voor 
uitdagingen maakt het merk in 2017 weer zijn opwachting in het 
WRC, met één enkel doel: weer de onbetwiste nummer 1 worden. 

1934 1939 1948 1968 20171955
Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 de 
geschiedenis van Citroën hebben 
gemarkeerd.
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EEN CITROËN VOOR IEDEREEN
Of u nu in de stad of op de snelweg rijdt, uw Citroën biedt u altijd onovertroffen 
comfort en rijplezier.

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN JUMPER

GAMMA

CITROËN JUMPYCITROËN BERLINGO ELECTRIC

CITROËN JUMPY COMBI

CITROËN BERLINGO VAN

CITROËN C3

NIEUWE CITROËN BERLINGO VAN
OP EN TOP VEELZIJDIG! 
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PLUSPUNTEN

Scan deze code met uw smartphone 
om de praktijkvideo’s over de Nieuwe 

Citroën Berlingo Van te bekijken. 

SURROUND REAR  
VISION-TECHNOLOGIE 

Voor een optimaal  
zicht rondom.

BLZ. 32 - 33

20 RIJHULPSYSTEMEN
Waaronder de Grip Control met Hill Descent  

Assist en de elektrische parkeerrem.
BLZ. 38 - 41

BLZ. 34 - 35

4 CONNECTIVITEITS-
TECHNOLOGIEËN

Vier technologieën om permanent in contact 
te kunnen zijn met klanten en collega’s. 

BLZ. 42 - 43

EFFICIËNTE 
MOTOREN

En de nieuwe automatische  
transmissie EAT8.

NIEUWE CITROËN BERLINGO VAN 
NEGEN DOORSLAGGEVENDE PLUSPUNTEN

MODERN  
EN ROBUUST DESIGN
Dankzij de verder naar voren geplaatste 
voorruit en stoere neus.
BLZ. 10 - 11

2 LENGTES 
Een 4,40 m lange m-uitvoering en een 
verlengde xl-uitvoering van 4,75 m.
BLZ. 14 - 15

EEN LAADVOLUME 
TOT WEL 4,40 M3 
Van 3,30 m3 (m-uitvoering)  
tot 4,40 m3 (xl-uitvoering).
BLZ. 18 - 19

MULTIFUNCTIONELE 
EXTENSO®-CABINE
Een naar eigen wens in te delen  
rijdend kantoor.
BLZ. 20 - 21

DRIVER & WORKER 
Unieke keuzemogelijkheid uit twee 
uitvoeringen, voor een auto die optimaal 
bij uw werkzaamheden past.
BLZ. 12 - 13
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BLZ. 10 – DESIGN

BLZ. 22 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®

BLZ. 30 – TECHNOLOGIEËN

BLZ. 44 – UITRUSTING

INHOUDSOPGAVE

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

INHOUDSOPGAVE8 9
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DESIGN

EEN KRACHTIG  
EN MODERN DESIGN
Met zijn verder naar voren geplaatste voorruit en hogere en 
kortere neus, kenmerkend voor de bedrijfswagens van het 
merk en met name de Jumpy, onderscheidt de Nieuwe 
Citroën Berlingo Van zich door zijn robuuste en stoere 
voorkomen. Beide carrosserievarianten kenmerken zich door 
vloeiende lijnen, zonder enige vorm van agressie, en fraai 
gewelfde flanken. De brede schuifdeuren laten geen twijfel 
bestaan over de praktische gebruiksmogelijkheden van de 
Nieuwe Citroën Berlingo Van. En met zijn verticale 
achterlichten bevestigt de achterzijde het functionele karakter 
en de «van spirit» van de auto.
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DESIGN

De Driver-uitvoering is bestemd voor professionals die lange afstanden 
moeten afleggen of die dag in dag uit koeriersdiensten uitvoeren in de 

stad. Bij deze uitvoering staat comfort centraal, dankzij stoelen met 
een verstelbare lendensteun, een voor het segment ongeëvenaard 

geluidscomfort en rijhulpsystemen als het unieke Surround Rear 
Vision-systeem, de elektrische parkeerrem, de Cruise Control en de 

Citroën Connect Nav (basisuitvoering met de Citroën Connect Radio) 
in combinatie met het 8 inch touchscreen.

De Worker-uitvoering is bij uitstek geschikt voor professionals die materieel 
en collega’s meenemen naar bijvoorbeeld een bouwplaats. De Worker 
beschikt over de multifunctionele Extenso®-cabine met drie zitplaatsen en is 
voor een nog betere tractie voorzien van de Grip Control met Hill Descent 
Assist. Deze uitvoering is bestand tegen de zwaarste omstandigheden: grote 
wielen, grotere bodemvrijheid, beschermplaat onder de motor, een hoger 
laadvermogen van wel 1 ton, een met kunststof beklede laadvloer en een 
uitgebreidere verlichting van de laadruimte.  

WORKER- 

UITVOERING
DRIVER-

UITVOERING
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DESIGN

De Nieuwe Citroën Berlingo Van is leverbaar in twee 
lengteuitvoeringen: een 4,40 m lange 
standaarduitvoering M en een verlengde 
XL-uitvoering met een lengte van 4,75 m. Zo kunt u 
de auto kiezen die perfect aansluit op uw 
werkzaamheden en behoeften.  

2 LENGTES
OP MAAT VOOR  

ELK GEBRUIK

M

XL

M 4,40 m

XL 4,75 m
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DESIGN

VOOR EEN GEMAKKELIJK 
TOEGANKELIJKE LAADRUIMTE 
De Nieuwe Citroën Berlingo Van is leverbaar met één of twee 
schuifdeuren die het in- en uitladen aanzienlijk vergemakkelijken, 
waar de auto ook geparkeerd staat. De deuropening van deze 
schuifdeuren is wel 675 mm breed en 1072 mm hoog. Ook grote 
pakketten kunnen dus eenvoudig worden in- en uitgeladen. Indien 
gewenst kunnen ze bovendien van een ruit worden voorzien. 

SCHUIFDEUREN
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DESIGN

EEN LAADVERMOGEN TOT WEL 1000 KG
De Nieuwe Citroën Berlingo Van heeft een laadvolume 
van 3,30 m3 (M-uitvoering) tot wel 3,90 m3 
(XL-uitvoering). Afhankelijk van het model ligt het 
laadvermogen tussen de 650 en 1000 kg. Dankzij de 
twee asymmetrische (40/60) achterdeuren die onder 
een hoek van 180° geopend kunnen worden en de 
grote breedte tussen de wielkasten passen er 
gemakkelijk tot wel 2 Europallets in de laadruimte. Als 
enige bedrijfswagen kan hij worden voorzien van een 
overbelastingsindicator die de gebruiker waarschuwt 
wanneer het laadvermogen wordt overschreden.

EEN UITZONDERLIJK 
GROTE  
LAADRUIMTE

VERBETERDE INTERIEURVERLICHTINGSJOROGEN

LAADRUIMTEPAKKET 
DAKKLEP

TOT 

4,40 m3
TOT  

1000 kg 1,241 m

TOT 

2,16 m
TOT 

1,5 t

DIE ELKE DAG VAN PAS KOMEN 

VOORZIENINGEN  
VOOR ELK GEBRUIK

OVERBELASTINGS-
INDICATOR

U kunt lange voorwerpen vervoeren door gebruik te maken  
van de dakklep. 
Afhankelijk van uw behoeften kan de Nieuwe Citroën Berlingo Van 
worden voorzien van het «laadruimtepakket»* dat bestaat uit 
een uitgebreidere LED-verlichting, een 12V-aansluiting en  
4 sjorogen op halve hoogte, ter aanvulling op de 6 standaard 
gemonteerde sjorogen op de vloer, zodat u de lading altijd 
stevig kunt vastzetten.

*Standaard in Nederland.
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1

2

DESIGN

DRIE ZITPLAATSEN EN EXTRA 
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN
De multifunctionele Extenso®-cabine kunt u naar eigen wens 
indelen.
1 − Dankzij de multifunctionele Extenso®-cabine, voorzien van drie 
zitplaatsen vóór, kunt u met meerdere personen op pad gaan.
2 − De neerklapbare rugleuning van de middelste stoel is voorzien  
van een draaibaar schrijftafeltje om de cabine om te toveren tot een 
rijdend kantoor.

MULTIFUNCTIONELE 
EXTENSO®-CABINE
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VOOR EEN IN ALLE OPZICHTEN UNIEK COMFORT
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 lichaam 
en geest.

Het programma is opgebouwd rond vier pijlers: 
- Zachte materialen in combinatie met een prettige akoestiek 
- Een onder alle omstandigheden gebruiksvriendelijk interieur 
- Een aangename en ontspannen sfeer 
- Intuïtieve en nuttige technologieën

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

MEER 
GEBRUIKSGEMAK

ONTSPANNEN 
AUTORIJDEN

EEN COCON 
EFFECT

PRAKTISCHE 
VOORZIENINGEN
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Dankzij royaal gebruik van geluiddempende 
materialen is het geluidscomfort van de Nieuwe 
Citroën Berlingo Van ongeëvenaard.

De Nieuwe Citroën Berlingo Van weet onder alle omstandighe-
den zijn inzittenden optimaal te isoleren van de weg. Hij heeft zijn 
geweldige rijcomfort te danken aan de hoge zitpositie, de vering 
en de geluidsisolatie. De stoelen zijn met zorg ontworpen en 
bieden ook lange mensen een optimaal zitcomfort. Ze zijn 
voorzien van een hoogte- en een lendensteunverstelling en een 
eigen armsteun. Optioneel is stoelverwarming leverbaar. 

COMFORT
VOOR MEER RUST

CITROËN ADVANCED COMFORT ®24 25
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MOBIEL KANTOOR

De cabine van de Nieuwe Citroën Berlingo Van is ontworpen als 
een mobiel kantoor, zodat u onderweg gemakkelijk kunt 
werken. Zo kunt u uw laptop opladen via de 230V-aansluiting 
en hem vervolgens opbergen in de Top Box. Ook de draadloze 
smartphonelader is bijzonder praktisch. Daarnaast beschikt u 
over twee USB- en twee 12V-aansluitingen. In de 
multifunctionele Extenso®-cabine kunt u comfortabel werken 
dankzij het draaibare schrijftafeltje op de achterzijde van de 
rugleuning van de middelste stoel.

TOP BOX, 230V-AANSLUITING,  
DRAADLOZE LADER

CITROËN ADVANCED COMFORT ®26 27
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

BINNEN HANDBEREIK
Bij het ontwerpen van de Nieuwe Citroën Berlingo Van is extra 
zorg besteed aan de praktische aspecten van de auto. Voorin zijn 
er tal van ruime en handige opbergmogelijkheden, zowel voor 
kleine als voor grote voorwerpen. In totaal beschikt de cabine over 
113 liter aan praktische en goed bereikbare opbergruimtes, zoals 
de opbergkoffer onder de bestuurdersstoel, de Top Box aan 
passagierszijde, het onderste dashboardkastje, de opbergruimte 
boven de voorruit, de vele open bergvakken, de grote 
opbergvakken in de portieren en de bekerhouders. 

* Afhankelijk van de uitvoering.

TAL VAN 
OPBERGMOGELIJKHEDEN*
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TECHNOLOGIEËN

EEN SCALA AAN 
NUTTIGE 
TECHNOLOGIEËN
Met 20 rijhulpsystemen en 4 connectiviteitstechnologieën 
stelt de Nieuwe Citroën Berlingo Van nieuwe maatstaven 
in dit segment. Ze zorgen ervoor dat u veilig kunt rijden en 
uw dagelijkse werk gemakkelijker kunt doen. 

3130
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TECHNOLOGIEËN

Voor een beter zicht tijdens het rijden en het manoeuvreren is de 
Nieuwe Citroën Berlingo Van voorzien van het Surround Rear 
Vision-systeem. Op het 5 inch kleurenscherm, dat is aangebracht op 
de plaats waar zich normaal gesproken de binnenspiegel bevindt, 
worden de door twee camera’s gemaakte beelden van de nabije 
omgeving van de auto weergegeven. Deze camera’s, waarvan de 
ene is gemonteerd in de voet van de buitenspiegel aan 
passagierszijde en de andere boven de achterdeuren, kunnen in real 
time drie verschillende beelden weergeven: 

1 − Beelden van de omgeving achter de auto, voor een beter 
overzicht tijdens het rijden. 

2 − Beelden van de omgeving naast de auto, aan passagierszijde, 
om de dode hoek aan de rechterkant van de auto op te heffen.

3 − Bij het inschakelen van de achteruitversnelling: de beelden van 
de achteruitrijcamera, voor een weergave van de omgeving direct 
achter de auto om het achteruitrijden te vergemakkelijken.

*Leverbaar als optie vanaf productiemaand mei 2019.

UNIEK: DE SURROUND REAR 
VISION-TECHNOLOGIE*

1

3

2
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TECHNOLOGIEËN

LAAT U LEIDEN

Met de Citroën Connect Nav, een online 3D-navigatiesysteem, 
kunt u spraakcommando’s gebruiken om het navigatiesysteem, 
de telefoon en het multimediasysteem te bedienen zonder uw 
ogen van de weg te hoeven wenden. In combinatie met online 
services, zoals TomTom Traffic, voor verkeersinformatie in real 
time, geeft dit systeem informatie over de locatie van 
tankstations en parkeergelegenheden, met de bijbehorende 
brandstofprijzen en parkeertarieven, en informatie over het weer. 

CONNECT-
NAVIGATIESYSTEEM

OM OOK ONDERWEG TE PROFITEREN VAN UW SMARTPHONE

Dit systeem biedt de mogelijkheid om alle met het autorijden 
compatibele apps van uw smartphone weer te geven op het  
8 inch touchscreen.

MIRROR SCREEN
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TECHNOLOGIEËN

MET HET CROSSWORK PACK (STANDAARD 
OP DE WORKER-UITVOERING)

EN MET TRAILER STABILITY CONTROL

De Nieuwe Citroën Berlingo Van kan worden voorzien van 
Grip Control met Hill Descent Assist (standaard op de Worker). 
Dit laatste systeem beperkt de kans op het wegglijden of op hol 
slaan van de auto op een steile helling. Daarnaast bestaat het 
Crosswork Pack uit een 30 mm grotere bodemvrijheid, een 
beschermplaat onder de motor en grote wielen met een diameter 
van 690 mm voorzien van Mud & Snow-banden. 

De Trailer Stability Control, een extra functie van het ESP, 
detecteert bij auto’s met een trekhaak slingerbewegingen van 
de aanhanger en grijpt in op de remmen van de auto om de 
aanhanger te stabiliseren.

GRIP ONDER ALLE 
OMSTANDIGHEDEN 
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ACTIVE 
SAFETY BRAKE

UITGEBREIDE 
VERKEERSBORD-
HERKENNING EN 
SNELHEIDSADVIES-
SYSTEEM

DRIVER  
ATTENTION ALERT 

COFFEE 
BREAK ALERT

Het 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). 

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.

ACTIVE LANE 
DEPARTURE
WARNING SYSTEM Dit systeem detecteert met een 

camera de voorligger en houdt 
door automatisch af te 
remmen en gas te geven een 
van tevoren door de 
bestuurder ingestelde veilige 
afstand aan. Bij uitvoeringen 
met de stopfunctie, 
beschikbaar in combinatie met 
de EAT8-transmissie, kan de 
auto zelfs volledig tot stilstand 
worden gebracht.

DODEHOEKBE-
WAKING

HEAD-UP 
KLEURENDISPLAY

Dit bewakingssysteem, 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. 

20 VEILIGHEIDS- 
EN RIJHULPSYSTEMEN

COLLISION
RISK ALERT

Dit systeem informeert de 
bestuurder 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. Ook 
stopborden, borden «verboden 
in te rijden» en borden met een 
inhaalverbod worden 
gedetecteerd. 

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.

ADAPTIEVE  
CRUISE CONTROL 

TECHNOLOGIEËN

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

Met dit systeem kan de 
bestuurder zijn blik op de weg 
gericht houden. De 
belangrijkste rij-informatie 
(actuele snelheid en 
adviessnelheid, instellingen 
van de cruise control/
snelheidsbegrenzer, navigatie-
aanwijzingen en 
waarschuwingen van de 
Collision Risk Alert) wordt 
namelijk weergegeven op een 
transparant scherm in zijn 
blikveld. 

SURROUND
REAR VISION*
Bij dit systeem worden op het  
5 inch kleurenscherm, dat is 
aangebracht op de plaats waar 
zich normaal gesproken de 
binnenspiegel bevindt, de door 
twee camera’s gemaakte beelden 
van de nabije omgeving van de 
auto weergegeven. Deze camera’s 
leveren in real time de volgende 
beelden: beelden van de verre 
omgeving achter de auto, beelden 
van de omgeving naast de auto 
aan de passagierszijde en beelden 
van de nabije omgeving achter de 
auto (functie achteruitrijcamera).

*Leverbaar als optie vanaf 
productiemaand mei 2019.

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.
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OVERLOAD 
INDICATOR
Dit unieke systeem 
waarschuwt de gebruiker 
wanneer het laadvermogen 
wordt overschreden.

PARKEERHULP VOOR, 
ACHTER EN ZIJKANT

ACHTERUITRIJ-
CAMERA

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. 

De dagelijkse 
parkeermanoeuvres worden 
kinderspel dankzij de 
achteruitrijcamera. Zodra de 
bestuurder de 
achteruitversnelling 
inschakelt, schakelt het 8 inch 
touchscreen over op de 
beelden van de camera en 
geven lijnen aan hoe de 
bestuurder moet sturen. 

GROOTLICHT-
ASSISTENT

ELEKTRISCHE 
PARKEERREM

KEYLESS
ENTRY AND START

20 VEILIGHEIDS- 
EN RIJHULPSYSTEMEN

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.

De grootlichtassistent schakelt 
de verlichting automatisch over 
van dimlicht naar grootlicht en 
vice versa, afhankelijk van de 
aanwezigheid van andere 
voertuigen. Dit systeem zorgt 
voor een optimale verlichting 
tijdens nachtelijke ritten.

HILL 
START ASSIST

TECHNOLOGIEËN

STATISCHE 
BOCHTVERLICHTING

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. 

TRAILER
STABILITY  
CONTROL De statische bochtverlichting 

zorgt voor een extra lichtbundel 
aan de binnenzijde van de bocht 
en verbetert zo het zicht en de 
veiligheid in bochten en op 
kruispunten. 

GRIP CONTROL 
MET HILL  
DESCENT ASSIST 

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 voorzien van een 
trekhaak. 

De antispinregeling Grip Control 
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 vijf 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. 

Dankzij dit systeem kunt u uw 
auto vergrendelen, 
ontgrendelen en starten terwijl 
u de sleutel op zak houdt. De 
auto herkent zijn bestuurder 
zodra hij de auto nadert.
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TECHNOLOGIEËN

VOOR EEN  
DYNAMISCH RIJGEDRAG
Met zijn veelzijdige PureTech*-benzinemotoren en 
BlueHDi-dieselmotoren kan de Nieuwe Citroën Berlingo Van 
zowel in de stad als op buitenwegen uitstekend uit de 
voeten. Deze motoren kenmerken zich door een lage uitstoot 
van schadelijke stoffen en een laag praktijkverbruik. 
Afhankelijk van de motoruitvoering kunnen ze worden 
gekoppeld aan de 8-traps automatische transmissie EAT8 
van de nieuwste generatie, met schakelflippers aan de 
stuurkolom, die zowel bij lange ritten als in stadsverkeer voor 
veel rijplezier zorgt.

* Leverbaar in 2019.

MOTOREN  
VAN DE NIEUWSTE 
GENERATIE

Meer informatie op  citroen.nl

NIEUWE
EURO 6.2
MOTOREN
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KOELAUTO

DIE PERFECT PASSEN BIJ UW 
WERKZAAMHEDEN
De Nieuwe Citroën Berlingo Van biedt u een ruime keuze 
aan carrosserievarianten om zo goed mogelijk op uw 
behoeften aan te sluiten. Zo kan hij worden omgebouwd tot 
bijvoorbeeld een koelauto of worden aangepast als 
rolstoel- of invalideauto. Ook kan de Nieuwe Citroën 
Berlingo Van worden geleverd met vierwielaandrijving.

BEDRIJFSWAGENS  
OP MAAT

UITRUSTING

ROLSTOELVERVOER

4X4 DANGEL

STANDAARDAMBIANCE

INTERIEURAMBIANCES VELGEN  EN WIELDOPPEN

WIELDOP 15” en 16”
DEMI-STYLE

LICHTMETALEN VELGEN 
16” STARLIT

WIELDOP 15” TWIN

WIELDOP 16” 
TWIRL

(M): Metallic – (P): Parelmoer - (S): Standaard lak.
De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van de Nieuwe Citroën Berlingo Van. 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 e uitrusting, standaard of optioneel, verwijzen wij u naar het document ‘Prijslijst, uitrustingsspecificaties & technische gegevens’ dat u kunt 
downloaden via de website: www.citroen.nl.

CARROSSERIEKLEUREN

DEEP BLUE (P) AQUA GREEN (S)

BLANC BANQUISE (S) GRIS ACIER (M) ROUGE ARDENT (S)

GRIS PLATINIUM (M) NOIR ONYX (S) SABLE (P)
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ACCESSOIRES

INTERIEURUITRUSTING  
PREMIUM HOUT

KANTELBARE LADDERSTEUN

BUIZENKOKER

ALUMINIUM IMPERIAAL VOOR  
DE UITVOERINGEN LENGTE  

M EN LENGTE XL 

UITRUSTING

AFMETINGEN

Afmetingen in milimeters.
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892

641/675

10
72

12
00

/1
27

0

726/886

C O N T R A C T

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 bedrijfswagens. 
TEGEN DOORROESTEN 
VAN BINNENUIT:  12 JAAR reparatie of vervanging van defecte onderdelen. Citroën Assistance, 24 uur per dag en 
 7 dagen per week. 3 jaar voor personenauto’s. 2 jaar voor bedrijfsauto’s. 12 jaar voor personenauto’s.
 5 jaar voor bedrijfsauto’s. 

VERLENGDE GARANTIE:  Met de verlengde garantieverzekering van MyCitroën FreeDrive kunt u de twee jaar commerciële 
 garantie verlengen tot drie, vier of vijf jaar. Daarnaast dekt de verlengde garantieverzekering 
 uitgebreide pechhulpverlening met Citroën Assistance. MyCitroën FreeDrive is toegesneden
 op uw persoonlijke situatie. Naast de keuze voor de looptijd en het aantal kilometers, kunt
 u de verlengde garantieverzekering uitbreiden met de bouwstenen: onderhoud, vervanging
 van slijtagedelen (excl. banden), een jaarlijkse aircocheck  en het Citroën-bandencontract.

Afhankelijk van welke termijn als eerste wordt bereikt. Kilometers gerekend vanaf kilometerstand 0. Looptijd gerekend vanaf de datum eerste tenaamstelling. 

Neem voor meer informatie over de voorwaarden contact op met uw Citroën-verkooppunt. 

Voor meer  
informatie: 
citroen.nl

Financierings-
mogelijkheden 
en service-
aanbod.

HUUR EEN CITROËN BIJ CITROËN 
Hebt u een MPV voor een vakantie met het gezin, een bedrijfsauto voor een verhuizing of gewoon een 
auto voor een weekendje weg nodig? Denk dan aan de mogelijkheid om een auto te huren bij uw 
Citroën-dealer.

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. 

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. 

DOWNLOAD DE NIEUWE 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. 

 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
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MEER INFORMATIE OVER HET CITROËN GAMMA
Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar https://m.citroen.nl) of download gratis de app MYCitroën. Se

pt
em
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20
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