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Berlingo MPV Business

Radio CD. MP3. Bluetooth. USB vadības ierīces uz stūres. Centrālā atslēga. ABS. ESP. LED dienas 
gaitas lukturi. Miglas lukturi. Virsbūves krāsas buferi un sānu apdare. 2+3 sēdvietas. Vadītāja un 
pasažiera drošības spilvens. Apsildāmas priekšējās sēdvietas. Sānu drošības spilveni. Automātiskie dienas 
gaitas lukturi. Elektriski regulējami apsildāmi ārējie nolokāmie atpakaļskata spoguļi. Gaisa kondicionētājs. 
Stūres pastiprinātājs. Režģa starpsiena aiz 2. rindas.  Elektriski vadāmi priekšējie logi. Aizmugures durvis 
ar logiem. Uzglabāšanas nodalījums griestos virs vējstikla. Bīdāmas durvis labajā pusē. Bagāžas 
nodalījuma grīdas pārklājs. Standarta rezerves ritenis. Pelnu trauks ar piesmēķētāju. Bīdāmas durvis 
kreisajā un labajā pusē. 205/65R15 riteņi. 40/60 nolokāmas sēdvietas 2. rindā.  Kruīza kontrole. 
Ātruma ierobežotājs. Vadītāja sēdvietas augstuma regulēšana. Automātiskā klimata kontrole. Metāliska 
krāsa.  Atsevišķas sēdvietas. 2. rindā priekšējie atzveltņu galdiņi, priekšējie elkoņbalsti.

Berlingo Business

ABS. ESP. Elektriski nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļ. Pelēka auduma salona apdare. Vadītāja 
drošības spilvens. Stūres pastiprinātājs.  Automātiskie dienas gaitas lukturi. Vadītāja sēdvietas augstuma 
regulēšana. Elektriski vadāmi priekšējie logi. Centralizētā aizslēgšana ar atslēgu. Stūres augstuma un 
attāluma regulēšana. 40/60 aizmugures durvis, 180° atveramas. Pelnu trauks ar piesmēķētāju. 
195/65R15 riepas, "AIRFLOW" dekoratīvie diski. Standarta rezerves ritenis. Papildu 12V kontaktligzda 
kravas nodalījumā. Bīdāmas durvis labajā pusē. Pasažiera drošības spilvens, cimdu nodalījums ar vāku. 
1 + 2 daudzfunkcionāla pasažieru sēdvieta. Apsildāma vadītāja un pasažiera sēdvieta, vadītāja sēdvietas 
augstuma regulēšana. Kravas nodalījuma starpsiena, augšējā daļa ir noslēgta, apakšējā daļā paredzēta 
iekraušanai. Automātiskā klimata kontrole. Uzglabāšanas nodalījums griestos virs vējstikla. Kravas 
nodalījuma PVH grīda. LED dienas gaitas lukturi, miglas lukturi, virsbūves krāsas priekšējais un 
aizmugurējais buferis un sānu apdare. Kruīza kontrole, ātruma ierobežotājs. 7 collu skārienekrāns, FM 
RD4 radio, Mirror Screen tehnoloģija, Bluetooth, USB. Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie 
aizmugurējie sensori. 
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Jumpy Business
ABS. ESP.  Imobilizators.  Vadītāja un pasažiera drošības spilveni.  Kruīza kontrole un ātruma 
ierobežotājs.  Elektriski vadāmi priekšējie logi   Centralizētā aizslēgšana ar atslēgu.  Salona un kravas 
nodalījuma aizslēgšana no salona.  50/50 aizmugures durvis bez logiem.  Labās puses bīdāmās sānu 
durvis bez loga.  Automātiskie dienas gaitas lukturi.  12V kontaktligzda.  Stūres augstuma un attāluma 
regulēšana.  Pirotehniskie drošības jostas spriegotāji.  Galvas balstu regulēšana.  Priekšējās durvīs pudeļu 
turētāji.  215/65R16C riepas.  Standarta izmēra rezerves ritenis.  Dekoratīvās disku uzlikas.  Apsildāmi, 
elektriski vadāmi ārējie atpakaļskata spoguļi.  RD6 radio, 4 skandas, 2  12V kontaktligzda, Bluetooth, 
USB.  1+2 priekšējās sēdvietas.  Vadītāja sēdvietas, elkoņbalsta augstuma un jostas vietas regulēšana.  
1+2 Modu ork  sēdvietas, iekraušana caur starpsienu.  Kravas nodalījuma starpsiena ar logu.  
Automātiskā klimata kontrole.  Pusādas/pelēka auduma salona apdare.  Virsbūves krāsas buferi.  Miglas 
lukturi.  LED dienas gaitas lukturi.  Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie priekšējie un 
aizmugurējie sensori, aklo zonu uzraudzīšana, elektriski nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi.  3D 
navigācija, 7 collu skārienekrāns, spoguļa skata ekrāns, Bluetooth.  HA DS FREE Pack.  Atslēgšana un 
iedarbināšana bez atslēgas.  Elektriski vadāmās sānu durvis.  Brīvroku režīmā elektriski vadāmās sānu 
durvis.  Lietus sensors.  Aptumšojams iekšējais atpakaļskata spogulis.

Jumper Business
ABS. ESP. ASR. Vadītāja drošības spilvens. Kravas nodalījuma starpsiena ar stiklu. Elektriski vadāmi 
priekšējie logi. Centralizētā aizslēgšana no attāluma. Stūres augstuma regulēšana. Vadītāja sēdvietas 
augstuma regulēšana. Vadītāja sēdvietas elkoņbalsta regulēšana. 2 pasažieriem paredzēts vienlaidu 
sēdeklis 1 + 2 sēdvietas . Paplātes galds pasažiera atzveltnē, glāžu turētājs. Bīdāmās durvis, labajā 
pusē, bez loga. Aizmugures durvis bez logiem, atveramas 180°. Durvju aizslēgšana no salona. Borta 
dators. Imobilizators. Degvielas tvertne 90 litri. Papildu 12V kontaktligzda kravas nodalījumā. Degvielas 

iteņi, 215/70R15C riepas, dekoratīvās 
disku uzlikas. Automātiskā klimata kontrole. Bluetooth, skārienekrāns, iebūvēts CD, radio, MP3 
atskaņotājs, vadības ierīces uz stūres. avigācija. Webasto  ieprogrammējama neatkarīga apsildes 
sistēma. Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzēta aizmugurējā kamera. Kruīza kontrole un ātruma 
ierobežotājs. LED dienas gaitas lukturi. Miglas lukturi. Uzlabots atsperojums. Apsildāmi, elektriski vadāmi 
ārējie atpakaļskata spoguļi. Dubļu sargi priekšpusē un aizmugurē

Mile Auto  ir autorizēts Citro n pārstāvis un ietilpst "Auto le un Herbst" uzņēmumu grupā  AdRem Auto   autorizēts Subaru pārstāvis,
"Auto le un Herbst"  autorizēts VW un koda servisa partneris, Auto26   pilna servisa līzinga un autoparku vadības uzņēmums.
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