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CITROËN - JŪSU BIZNESA PARTNERIS 100 GADU GARUMĀ
Citroën furgonu vēsture aizsākās 20. gadsimtā. Berlingo ir pirmā priekšteča, C4 furgona, ražošana tika uzsākta 1928. gadā. 20. gadsimta

piecdesmitajos gados pasaulei tika prezentēts slavenais 2CV furgons, kas kļuva par leģendāru modeli. 1978. gadā 2CV Fourgonnette modeli

aizstāja Acadiane.

Pārmaiņas tika ieviestas 20. gadsimta astoņdesmitajos gados: Ci troën C15 divdesmit divu gadu laikā pārdeva vairāk kā 1,18 miljonus vienību. Otra

svarīgākā divdesmitā gadsimta beigu perioda revolūcija bija Berlingo! Pirmās paaudzes modeļi nonāca tirgū 1996. gada jūlijā, ieviešot jaunu

kvalitātes standartu furgonu dizaina un komforta jomās. Berlingo ieguva unikālu siluetu un kravas pārvadājumiem piemērotu kabīni. Ar laiku šī

modeļa nosaukums kļuva par sinonīmu visam tā segmentam.

 

DIZAINS
Robustajam un izturīgajam jaunajam Citroën Berlingo ir enerģiska virsbūve ar patīkamām plūstošām līnijām. Zīmolam raksturīgā priekšpuse, kas

atgādina par tā priekšteci, Citroën Jumpy; īss dzinēja pārsegs ar lielām gaismām. Skatoties profilā, redzam plūstošas līnijas un stilīgu sānu

noformējumu. Liecība par praktiskumu un interjera plašumu.

IZMĒRI JEBKURĀM VAJADZĪBĀM

smalkumu.

ĪPAŠI KOMFORTABLAIS HEČBEKS: JAUNA PERSPEKTĪVA, KAS PIEEJAMA VISIEM

Jaunais C4 Cactus automašīnu komforta ziņā sniedz jaunas perspektīvas. Izmantojot visas Citroën Advanced Comfort® programmas daļu sniegtās

priekšrocības, jaunais C4 Cactus ir pirmais modelis Eiropā, kurā ietverti tehnoloģiskie sasniegumi moderna un visaptveroša komforta sasniegšanai.

Tas lepojas ar lielisku braukšanas komfortu, kuru radīt palīdzējusi Eiropā pirmo reizi ieviestā  suspension with Progressive Hydraulic

Cushions™ (PHC)  (uzkare ar progresīviem hidrauliskiem amortizatoriem) sistēma, kas kompensē ceļa nepilnības un liek pasažieriem justies tā, it kā

viņi ceļotu ar burvju paklāju. Tā ir arī pasaulē pirmā automašīna ar paaugstināta komforta sēdekļiem, kas nodrošina augstākā līmeņa pieeju un stājas

komfortu.

Jaunais C4 Cactus ietver arī skaņas izolāciju, kas pārsniedz iepriekšējo paaudžu modeļu sniegumu. Pasažieri var ceļot bez bažām un relaksēties, jo

par viņiem rūpējas 12 autovadītāja palīdzības sistēmas un 3 savienojumu tehnoloģijas. Arī automašīnas augstas darbības un efektīvie dzinēji palīdz

vadīšanas laikā atbrīvoties no bažām un justies labi.

Attiecas 5 g. vai 150 000 km garantija. Ja nepieciešams, ir iespējams iegādāties papildu garantiju.

Cenrādis

   Modelis Transmisija Jauda
(kW / zs) Degviela Vidēja

patēriņš CO2 Cena Cena ar atlaidi
Ikmēneša

maksa

PureTech 110 Feel M 81 / 110 B 4.6 106 17 400 16 000 177

BlueHDi 100 Feel M 75 / 100 D 3.7 98 18 400 17 000 188

PureTech 110 Shine M 81 / 110 B 4.6 106 19 200 17 800 197

BlueHDi 100 Shine M 75 / 100 D 3.7 98 20 300 18 900 209



IZMĒRI JEBKURĀM VAJADZĪBĀM

L1

L2

TAS VAR PAVEIKT VISU, TĀPAT KĀ JŪS!
Jaunais Citroën Berlingo furgons piedāvā profesionāļiem risinājumus ikvienam izmantošanas veidam, piedāvājot dažādus izmērus, kabīnes un

stiprinājumus. Komercautomašīnu segmentā ir pieejamas divas jaunas versijas: darbam un pārvadājumiem.
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Ja nepieciešama automašīna aprīkojuma un cilvēku pārvadāšanai

pa visa veida ceļiem:

Extenso (R) salons: 3 sēdekļi priekšā, mobilais birojs un

paaugstināta modularitāte garu kravu ievietošanai.

Saķeres kontroles funkcija ar atbalstu braukšanai no nogāzēm,

paaugstināts klīrenss (+ 30 mm), lieli riteņi (690 mm) un riepas

dubļiem un sniegam vēl lielākai saķerei.

Kravnesība ir palielināta līdz 1000 kg, uzlabots LED

apgaismojums, stiprinājuma gredzeni papildu ērtībai.

 Ja jums ir nepieciešama automašīna tiem, kas dodas ilgos

braucienos vai veic daudzas piegādes pilsētā:

Ērtība pie stūres: sēdekļi ar regulējamu muguras balstu

Uzlabotā akustika patīkamākai braukšanai

Autovadītāja atbalsta sistēmas, tai skaitā pilna leņķa

atpakaļskata sistēma

8 collu krāsainais skārienekrāns ar Citroën Connect Nav un DAB

radio

Šis modelis nodrošina labsajūtu un praktisku efektivitāti ikdie nā.

 

EXTENSO® CAB: 3 SĒDEKĻI UN MODULARITĀTE

 
Ja nepieciešama automašīna aprīkojuma un cilvēku pārvadāšanai

pa visa veida ceļiem:

Extenso (R) salons: 3 sēdekļi priekšā, mobilais birojs un

paaugstināta modularitāte garu kravu ievietošanai.

Saķeres kontroles funkcija ar atbalstu braukšanai no nogāzēm,

paaugstināts klīrenss (+ 30 mm), lieli riteņi (690 mm) un riepas

dubļiem un sniegam vēl lielākai saķerei.

Kravnesība ir palielināta līdz 1000 kg, uzlabots LED

apgaismojums, stiprinājuma gredzeni papildu ērtībai.

 1 - Uz Extenso® Cab platā sēdekļa pietiek vietas 3 cilvēkiem.

2 - Centrālo sēdekli ir iespējams nolaist un izveidot mobilo biroju,

pārvēršot krēsla aizmuguri par galdu. Zem sēdekļa atrodas

aizslēdzama glabātuve.

3 - Paaugstinātais sānu sēdeklis atbrīvo vairāk vietas īpaši trauslu

objektu pārvadāšanai, kravas nodalījuma apjomu paaugstinot no

3,3 līdz 3,8 m3 L1 versijā un no 3,9 līdz 4,4 m3 L2 versijā.

PAREDZĒTS VISAM

 
Lai atvieglotu kravas iekraušanu un izkraušanu neatkarīgi no tā,

kur ir novietota automašīna, jaunais Citroën Berlingo furgons ir

aprīkots ar:

Vienu vai divām slīdošajām durvīm sānos ar 675 mm atvēršanas

platumu un 1072 mm augstumu

40/60 durvis ar 180° atvēršanas leņķi

Optimizēts attālums starp aizmugurējo riteņu arkām.

 Jaunā Citroën Berlingo furgona tilpums ir 4,4 m3 un tajā ietilpst

krava ar svaru no 650 kg līdz 1000 kg. Atsevišķas versijas ir

aprīkotas ar kravas svara indikatoru, kas norāda uz to, ka svars ir

pārsniegts.

"Loading Pack" komplektācija atvieglo ikdienu ar uzlabotu LED

apgaismojumu, 4 papildu gredzeniem kravas nostiprināšanai un

12V kontaktligzdu.

KOMFORTS



KOMFORTS

 
Jaunais Citroën Berlingo furgons pasargās jūs no ceļa radītajām

neērtībām visos apstākļos. Optimālais braukšanas komforts tiek

nodrošināts pateicoties vadītāja pozīcijas augstumam, piekarei un

salona skaņas izolācijai. Sēdekļi ir pielāgojami visiem: ir iespējams

regulēt augstumu, muguras balstu un elkoņa balstu. Apsildāmie

sēdekļi ir pieejami kā papildopcija.

Papildu ērtībai ikdienā ir pieejama iespēja atvērt automašīnu bez

atslēgas, elektroniskā stāvbremze un krāsains autovadītāja

informācijas ekrāns. Šīs ir tikai dažas no 20 atbalsta sistēmām.

 Jaunā Citroën Berlingo furgona kabīni ir iespējams izmantot kā

mobilo biroju, kas ļaus strādāt arī ceļā. Jūs varat iespraust

portatīvā datora lādētāju 220V rozetē un ievietot to TopBox

glabātuvē.

Vēl viena praktiska funkcija ir viedtālruņa bezvadu uzlādes

funkc ija. Tāpat ir pieejamas 2 USB pieslēgvieta un divas 12V

rozetes.

Ar Extenso® Cab risinājumu jūs varat ērti strādāt, izveidojot

regulējamu galdu nolokot vidējo sēdekli uz leju.

JAUNAIS BERLINGO PASAŽIERU FURGONS: PIETIKS VIETAS
5 CILVĒKIEM

 

 
Modulārā un plašā kabīnes telpa ir paredzēta komandas darbam.

L2 versijā pieejamā otrā sēdekļu rinda nodrošina lielāko vietu

kājām savā kategorijā.

 Pateicoties modularitātei, ir iespējams pārvadāt gan garus

priekšmetus, nolaižot pirmās un otrās rindas sēdekļus.

Lai kravas telpu padarītu vēl lielāku, ir iespējams nolaist 2. rindas

sēdekļus un nolaist tīklu kravas nostiprināšanai. Maksimālai

kravnesībai un garumam ir iespējams nolaist gan priekšējos, gan

aizmugurējos pasažieru sēdekļus.

LIELISKA KRAVNESĪBA JŪSU RĪCĪBĀ www.mile-auto.lv



LIELISKA KRAVNESĪBA JŪSU RĪCĪBĀ

Praktiskums ir viens no svarīgākajiem vārdiem jaunā Citroën Berlingo raksturošanai. Bez lielās platības, automašīna piedāvā arī ērtas glabātuves

ikdienas vajadzībām. Automašīna ir aprīkota ar glabāšanas kasti zem autovadītāja sēdekļa vai pasažiera pusē, TopBox glabātuvi, mantu

nodalījumiem durvīs un jumtā, kā arī glāžu turētājiem, un visu šo ērti izvietoto un viegli sasniedzamo glabātuvju kopējais t ilpums ir 113 litri.

APRĪKOJUMS UN PRAKTISKAS TEHNOLOĢIJAS

Jaunais Citroën Berlingo furgons ir aprīkots ar lietderīgām tehnoloģijām ikdienas dzīvei. Funkcionālais un praktiskais Citroën Berlingo furgons

garantē mierīgu un drošu braukšanu. Viens no sava segmenta labākajiem pārstāvjiem ir aprīkots ar:

4 savienojamības tehnoloģijām Citroën Connect Nav, Mirror Screen (Apple Car Play / Android Auto), Citroën Connect Box ar ārkārtas

situāciju un atbalsta sistēmām, kā arī bezvadu viedtālruņu uzlādes sistēmu

20 autovadītāja atbalsta sistēmas

REDZAMĪBA



REDZAMĪBA

   

Citroën Berlingo furgons ir aprīkots ar inovatīvu tehnoloģiju: "Surround Rear Vision" tehnoloģija nodrošina nepārspējamu redzamību. Krāsains 5

collu krāsainais ekrāns atpakaļskata spoguļa vietā rāda attēlus no divām kamerām (viena atrodas pasažiera puses spoguļa pamatnē / otra atrodas

virs aizmugures durvīm). 3 ekrāna režīmi:

atpakaļskata režīms: ekrānā tiek parādīta situācija automašīnas aizmugurē, automašīnai braucot uz priekšu.

sānskata režīms: autovadītājs ar vienu pogas spiedienu var pārslēgt skatu uz furgona pasažiera pusē esošā spoguļa skatu.

atpakaļgaitas režīms: ieslēdzot atpakaļgaitu, tiek parādīta situācija automašīnas aizmugurē.

3D CONNECT NAV  GRIP CONTROL AR ATBALSTU BRAUKŠANAI PA
NOGĀZĒM
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Citroën Connect Nav ir 3D navigācijas sistēma ar visām

svarīgākajām funkcijām. Jūs varat izmantot balsi, lai vadītu

navigācijas funkciju, viedtālruni un mediju sistēmas funkcijas,

nenovēršot acis no ceļa. Tāpat jums noderēs arī TomTom Traffic,

kas sniedz informāciju par situāciju uz ceļa reāllaikā. Šeit

atradīsiet informāciju par tehniskās apkopes vietām, auto

stāvvietām un laika apstākļiem.

Astoņu collu  skārienekrāns ļaus jums pilnvērtīgi izmantot

viedtālruņa lietotnes pateicoties Apple CarPlay™ un Android

Auto funkcijām. Mirror Screen funkcija ļaus jums izmantot

atbilstošās lietotnes uz 8 collas lielā skārienekrāna.

 Saķeres kontrole ar atbalstu braukšanai pa nogāzēm samazina

slīdēšanu un palīdz kontrolēt automašīnu uz stāvām nogāzēm.

Iespaidīgo komplektāciju papildina par 30 mm augstāks klīrenss,

dzinēja aizsargs automašīnas apakšdaļā un lieli riteņi ar dubļiem

un sniegam paredzētām riepām.

20 VADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMAS
Lai atvieglotu Jūsu ikdienu un braukšana sagādātu maksimālu komfortu, jaunais Citroën Berlingo modelis ir aprīkots ar 20 vadītāja atbalsta

sistēmām, tai skaitā pārslodzes indikatoru un aizmugurējā skata kameru, elektronisko stāvbremzi, adaptīvo kruīza kontroli ar stop funkciju, ārkārtas

bremzēšanas sistēmu, kā arī 4 savienojamības tehnoloģijām un jaunākās paaudzes dzinējiem.

JAUNĀKĀS PAAUDZES DZINĒJI



Veiktspēja tika uzlabota apvienojot jauno EMP2 platformu un efektīvos jaunākās paaudzes dzinējus ar zemu CO2 emisiju līmeni. Jaunais Berlingo

furgons ir pieejams ar:

Ar apbalvojumiem bagāto PureTech 110 S&S benzīna dzinēju ar 6 ātrumu manuālo ātrumkārbu

4 dīzeļdegvielas dzinēju versijām: BlueHDi 75 ar manuālo ātrumkārbu, BlueHDi 100 S&S ar manuālo ātrumkārbu, BlueHDi 130 S&S ar 6

ātrumu manuālo ātrumkārbu un BlueHDi 130 S&S ar automātisko EAT8 ātrumkārbu

EAT8 (Efficient Automatic Transmission) jaunākās paaudzes 8 ātrumu automātiskā ātrumkārba nodrošina patiesu braukšanas baudu gan

garās distancēs, gan ikdienas braucienos.

 

Cenrādis

   Modelis Transmisija Jauda
(kW / zs) Degviela Vidēja

patēriņš CO2 Cena Cena ar atlaidi
EUR iekļ.PVPVP N 21%

Ikmēneša
maksa

60 mēneši/1/1/ 5%

pirmā iemaksa

PureTech 110 E6.3 furgons L1 650 M 81 / 110 B 5.3 121 14 900 13 100 145

PureTech 110 E6.3 furgons L2 1000 M 81 / 110 B 5.6 127 15 800 14 000 155

PureTech 110 E6.3 furgons 2+3 L2 M 81 / 110 B 5.6 127 16 300 14 500 161

BlueHDi 75 furgons L1 650 M 55 / 75 D 4.2 111 15 200 13 400 148

PureTech 130 AT8 furgons L1 1000 A 96 / 130 B 5.2 119 17 700 15 900 176

PureTech 130 AT8 furgons L2 1000 A 96 / 130 D 5.4 123 19 600 17 800 197

BlueHDi 100 furgons L1 1000 M 75 / 100 D 4.2 112 16 200 14 400 159

BlueHDi 100 furgons L2 1000 M 75 / 100 D 4.2 110 16 900 15 100 167
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BlueHDi 100 furgons 2+3 L2 M 75 / 100 D 4.2 113 17 600 195

BlueHDi 130 furgons L1 1000 M 96 / 130 D 4.4.116 17 400 15 600 173

BlueHDi 130 furgons L2 1000 M 96 / 130 D 4.4 116 18 100 16 300 181

BlueHDi 130 AT8 furgons L1 1000 A 96 / 130 D 4.3 113 18 900 17 100 189

BlueHDi 130 AT8 furgons L2 1000 A 96 / 130 D 4.3 113 19 600 17 800 197

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. Veho Eesti AS patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma
sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma.
Cenas norādītas ar PVN. 

Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa 

Jauna Citroën iegāde ar auto līzinga operatīvā līzinga veidu, ikmēneša maksājums: 139,62 €, procentu likme gadā: 2,36% saskaņā ar sekojošiem
izlases nosacījumiem: kopējā maksājamā summa: 11 900 € ar PVN, depozīts 1190 €, atlikusī vērtība 25%, gada proce

Aprīkojums
Standarta aprīkojums furgons L1 650 furgons L2 1000 furgons 2+3 L2

ABS bremzes

ESP elektroniskā stabilitātes kontrole

Iebūvētas radio vadības ierīces uz stūres, 6 skandas   

Pelēka auduma salona apdare

1+1 priekšējās sēdvietas

Vadītāja drošības spilvens

Pasažiera drošības spilvens

Stūres pastiprinātājs

Automātiskie dienas gaitas lukturi

Priekšējais vējstikls ar apsildi (priekšējā vējstikla apakšējā daļa un vadītāja puse)

Elektriski vadāmi priekšējie logi

Elektroniski regulējami apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi

Centralizētā aizslēgšana ar atslēgu

Stūres augstuma un attāluma regulēšana

40/60 aizmugures durvis, 180° atveramas  

Aizvērta starpsiena bez loga  

Pilna izmēra diski

15 collu tērauda riteņi   



16 collu tērauda riteņi  

Standarta rezerves ritenis

Bezmaksas Citroën palīdzības pakalpojumi, derīgi garantijas laikā
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Stūres augstuma un attāluma regulēšana

40/60 aizmugures durvis, 180° atveramas

Aizvērta starpsiena bez loga

Pilna izmēra diski

16 collu tērauda riteņi

Standarta rezerves ritenis

Bezmaksas Citroën palīdzības pakalpojumi, derīgi garantijas laikā

 Standarta aprīkojums

Papildus aprīkojums

Rūpnīcas papildus aprīkojums furgons L1
650

furgons L2
1000

furgons 2+3
L2

3 vietu vienlaidu sēdeklis 2. rindā   1500
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Manuāli vadāmas durvis kreisajā pusē   +

Aizmugures durvis ar logiem, 40/60, stikla tīrītāji un apsilde   +

Kruīza kontrole, ātruma ierobežotājs   +

Gaisa kondicionētājs   +

Virsbūves krāsas aizmugurējais buferis, sānu apdare, spoguļi un durvju rokturi   +

Apsildāma vadītāja un pasažiera sēdvieta   +

Pilna izmēra diski   +

Komforta paka (parastā cena 2700 €) 1500 1500  

Gaisa kondicionēšana + centralizēta aizslēgšana no attāluma + +  

Iebūvētas radio vadības ierīces uz stūres, 6 skandas + +  

Bluetooth + USB kontakligzda + +  

Bīdāmas durvis labajā pusē + +  

Kruīza kontrole, ātruma ierobežotājs + +  

Apsildāma vadītāja sēdvieta + +  

Uzglabāšanas nodalījums griestos virs vējstikla + +  

Elektroniskā rokas bremze + +  

Miglas lukturi + +  

Kravas nodalījuma PVH grīda + +  

Vadītāja sēdvietas augstuma regulēšana + +  

1 + 2 priekšējās sēdvietas + +  

Busines Pack (parastā cena 4800 €) 3200 3200  

Automātiskā klimata kontrole, lietus sensors, automātiskie dienas gaitas lukturi + +  

Iebūvētas radio vadības ierīces uz stūres, 6 skandas + +  

Bluetooth + USB kontakligzda + +  

Bīdāmas durvis labajā pusē + +  

Kruīza kontrole, ātruma ierobežotājs + +  

Apsildāma vadītāja sēdvieta + +  

Uzglabāšanas nodalījums griestos virs vējstikla + +  

Elektroniskā rokas bremze + +  

Miglas lukturi + +  

Kravas nodalījuma PVH grīda + +  

Vadītāja sēdvietas augstuma regulēšana + +  

1 + 2 priekšējās sēdvietas + +  

8" skārienekrāns, spoguļa skata ekrāns, Bluetooth, USB + +  

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzēta aizmugurējā kamera + atpakaļgaitas
sensori

+ +  

Sānu drošības spilveni + +  

Virsbūves krāsas aizmugurējais buferis, sānu apdare, spoguļi un durvju rokturi + +  



Pilna izmēra diski + +  

230V kontakligzda + +  

Viedtālruņa bezvadu lādētājs + +  

1+1 priekšējās sēdvietas 0 0

1 + 2 priekšējās sēdvietas 180 180  

Grozāms galdiņš vidējā sēdekļa atzveltnē 50 50  

Apsildāma vadītāja un pasažiera sēdvieta 250 250  

Manuāli vadāmas durvis kreisajā pusē 320 320  

Gaisa kondicionētājs 750 750  

Automātiskā klimata kontrole, lietus sensors, automātiskie dienas gaitas lukturi 450 450 1300

Ādas stūre 150 150  

Lietus sensors, automātiskā lukturu pārslēgšana 120 120  

8" skārienekrāns, spoguļa skata ekrāns, Bluetooth, USB 500 500  

3D navigācija, 7 collu skārienekrāns, spoguļa skata ekrāns, Bluetooth 890 890  

3D navigācija, 7 collu skārienekrāns, spoguļa skata ekrāns, Bluetooth 390 390  

Sānu drošības spilveni 300 300 300

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori 200 200 200

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie sensori, priekšējie un aizmugurējie 370 370  

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzēta aizmugurējā kamera + atpakaļgaitas
sensori 540 540  

Pack parking 890 890  

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie priekšējie sensori + +  

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori + +  

Top Rear Vision atpakaļskata kamera - Visio Park 1 + +  

Atslēgšana un iedarbināšana bez atslēgas 650 650  

Lietus sensors, automātiskā lukturu pārslēgšana + +  

Pasažiera drošības spilvens + +  

Ekrāns acu augstumā 340 340  

Virsbūves krāsas aizmugurējais buferis, sānu apdare, spoguļi un durvju rokturi 250 250  

Elektriski nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi 170 170  

Kravas nodalījuma starpsiena ar logu 150 150  

16 collu tērauda riteņi ar dekoratīvajiem diskiem 200   

16 collu alumīnija riteņi 550 550  

Dzinēja aizsardzība 120 120 120

Bagāžas nodalījums, apsildāms aizmugurējais logs, stikla tīrītājs un apskalotājs 350 350  

Aizmugures durvis ar logiem, 40/60, stikla tīrītāji un apsilde 180 180  

Pack Chantier 650   
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Grip Control +   

M+S riepas 215/65 R16 +   

Standarta izmēra rezerves ritenis +   

Metāla dzinēja aizsardzība +   

Paaugst.klīrenss +30mm +   

Safety Pack Plus 750 750  

Automātisku tālo gaismu funkcija + +  

Ceļu satiksmes zīmju atpazīšanas sistēma un ātruma ierobežojuma ieteikumi + +  

Palīgsistēma vadītāja uzmanības noturēšanai + +  

Active Safety Brake + +  

Joslas saglabāšanas palīgsistēma + +  

Webasto - ieprogrammējama neatkarīga apsildes sistēma   690

Webasto papildu apsilde un tālvadības pulti   990

Citroen Connect Box 260 260  

Papildu 12V kontaktligzda kravas nodalījumā 80 80  

230V kontakligzda + Papildu 12V kontaktligzda kravas nodalījumā 170 170  

230V kontakligzda 100 100 100

Viedtālruņa bezvadu lādētājs 130 130 130

Īpaša krāsa 450 450 450

Melna krāsa Noir onikss 310 310 310

Metāliska krāsa 450 450 450

Latvijā uzstādītais papildus aprīkojums furgons L1
650

furgons L2
1000

furgons 2+3
L2

Reģistrācija CSDD + LE drošības komplekts + tekstila paklājiņi 300 300 300

Noņemams sakabes āķis + vadu komplekts 580 580 580

Fiksēta stiprinājuma sakabes āķis + vadu komplekts 480 480 480

Priekšējās sēdvietas vidējais elkoņbalsts ar uzglabāšanas nodalījumu 190 190 190

Kartera aizsargs no kompozītmateriāla 150 150 150

Salona gumijas paklājiņi, priekšējie 50 50 50

Rūpnīcas papildus aprīkojums furgons L1 1000

Komforta paka (parastā cena 2700 €) 1500

Gaisa kondicionēšana + centralizēta aizslēgšana no attāluma +

Iebūvētas radio vadības ierīces uz stūres, 6 skandas +

Bluetooth + USB kontakligzda +

Bīdāmas durvis labajā pusē +



Kruīza kontrole, ātruma ierobežotājs +

Apsildāma vadītāja sēdvieta +

Uzglabāšanas nodalījums griestos virs vējstikla +

Elektroniskā rokas bremze +

Miglas lukturi +

Kravas nodalījuma PVH grīda +

Vadītāja sēdvietas augstuma regulēšana +

1 + 2 priekšējās sēdvietas +

Busines Pack (parastā cena 4800 €) 3200

Automātiskā klimata kontrole, lietus sensors, automātiskie dienas gaitas lukturi +

Iebūvētas radio vadības ierīces uz stūres, 6 skandas +

Bluetooth + USB kontakligzda +

Bīdāmas durvis labajā pusē +

Kruīza kontrole, ātruma ierobežotājs +

Apsildāma vadītāja sēdvieta +

Uzglabāšanas nodalījums griestos virs vējstikla +

Elektroniskā rokas bremze +

Miglas lukturi +

Kravas nodalījuma PVH grīda +

Vadītāja sēdvietas augstuma regulēšana +

1 + 2 priekšējās sēdvietas +

8" skārienekrāns, spoguļa skata ekrāns, Bluetooth, USB +

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzēta aizmugurējā kamera + atpakaļgaitas sensori +

Sānu drošības spilveni +

Virsbūves krāsas aizmugurējais buferis, sānu apdare, spoguļi un durvju rokturi +

Pilna izmēra diski +

230V kontakligzda +

Viedtālruņa bezvadu lādētājs +

1+1 priekšējās sēdvietas 0

1 + 2 priekšējās sēdvietas 180

Grozāms galdiņš vidējā sēdekļa atzveltnē 50

Apsildāma vadītāja un pasažiera sēdvieta 250

Manuāli vadāmas durvis kreisajā pusē 320

Gaisa kondicionētājs 750

Automātiskā klimata kontrole, lietus sensors, automātiskie dienas gaitas lukturi 450

Ādas stūre 150

Lietus sensors, automātiskā lukturu pārslēgšana 120
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8" skārienekrāns, spoguļa skata ekrāns, Bluetooth, USB 500

3D navigācija, 7 collu skārienekrāns, spoguļa skata ekrāns, Bluetooth 890

3D navigācija, 7 collu skārienekrāns, spoguļa skata ekrāns, Bluetooth 390

Sānu drošības spilveni 300

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori 200

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie sensori, priekšējie un aizmugurējie 370

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzēta aizmugurējā kamera + atpakaļgaitas sensori 540

Pack parking 890

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie priekšējie sensori +

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori +

Top Rear Vision atpakaļskata kamera - Visio Park 1 +

Atslēgšana un iedarbināšana bez atslēgas 650

Lietus sensors, automātiskā lukturu pārslēgšana +

Pasažiera drošības spilvens +

Ekrāns acu augstumā 340

Virsbūves krāsas aizmugurējais buferis, sānu apdare, spoguļi un durvju rokturi 250

Elektriski nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi 170

Kravas nodalījuma starpsiena ar logu 150

16 collu alumīnija riteņi 550

Dzinēja aizsardzība 120

Bagāžas nodalījums, apsildāms aizmugurējais logs, stikla tīrītājs un apskalotājs 350

Aizmugures durvis ar logiem, 40/60, stikla tīrītāji un apsilde 180

Pack Chantier 500

Grip Control +

M+S riepas 215/65 R16 +

Standarta izmēra rezerves ritenis +

Metāla dzinēja aizsardzība +

Paaugst.klīrenss +30mm +

Safety Pack Plus 750

Automātisku tālo gaismu funkcija +

Ceļu satiksmes zīmju atpazīšanas sistēma un ātruma ierobežojuma ieteikumi +

Palīgsistēma vadītāja uzmanības noturēšanai +

Active Safety Brake +

Joslas saglabāšanas palīgsistēma +

Drive Assist Pack 850

Aktīva kruīza kontrole ar automātiskas bremzēšanas funkciju +

Automātisku tālo gaismu funkcija +



Ceļu satiksmes zīmju atpazīšanas sistēma un ātruma ierobežojuma ieteikumi +

Palīgsistēma vadītāja uzmanības noturēšanai +

Active Safety Brake +

Joslas saglabāšanas palīgsistēma +

Webasto - ieprogrammējama neatkarīga apsildes sistēma 690

Webasto papildu apsilde un tālvadības pulti 990

Citroen Connect Box 260

Papildu 12V kontaktligzda kravas nodalījumā 80

230V kontakligzda + Papildu 12V kontaktligzda kravas nodalījumā 170

230V kontakligzda 100

Viedtālruņa bezvadu lādētājs 130

Īpaša krāsa 450

Melna krāsa Noir onikss 310

Metāliska krāsa 450

Latvijā uzstādītais papildus aprīkojums furgons L1 1000

Reģistrācija CSDD + LE drošības komplekts + tekstila paklājiņi 300

Noņemams sakabes āķis + vadu komplekts 580

Fiksēta stiprinājuma sakabes āķis + vadu komplekts 480

Priekšējās sēdvietas vidējais elkoņbalsts ar uzglabāšanas nodalījumu 190

Kartera aizsargs no kompozītmateriāla 150

Salona gumijas paklājiņi, priekšējie 50

 Standarta aprīkojums

Tehniskie dati
PureTech 110

E6.3 BlueHDi 75 PureTech
130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi

130
BlueHDi
130 AT8

Motors

Veids PureTech 110
E6.3

BlueHDi 75
PureTech
130 AT8

BlueHDi 100
BlueHDi

130
BlueHDi
130 AT8

Cilindru skaits R3 R4 R3 R4

Darba tilpums, cm³ 1199 1499 1199 1499

Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min 81/110/5500 56/75/3500 96/130/5500 75/100/3500 96/130/3750

Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min 205/1750 230/1750 250/1750 300/1750

Transmisija M A M A
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Dzenošā ass Priekša

Šasijas tips

Durvju skaits 3

Sēdvietu skaits 2

Kategorija N1  

Veida apakšgrupa 3.3/3.9 m3

Izmēri

Garums, mm 4403

Platums, mm 1921

Augstums, mm 1796-1880

Garenbāze, mm 2785

Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums /
platums / augstums / tilpums 1817/1527/1137 1817/1527/1137/3.3

Masas

Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg 1461 1495 1494 1544 1576 1565

Pilna masa, kg 1940 2000 2320 2370 2390 2380

Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez
bremzēm, kg 1200/670 1100/690 1200/1400 1000/710 1200/730 1000/720

Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg 479 505 826 810 815

Degvielas tvertnes tilpums 50

Ekspluatācijas raksturlielumi

Maksimālais ātrums, km/h 174 151 170 163 182 181

Ieskrējiens 0-100 km/h 12.4 19.8 11.1 14.6 12.1 12.9

Degvielas patēriņš

Degvielas veids B D B D

Ārpus pilsētas, l/100 km 4.8 3.9 5.0 4.0 4.1

Pilsētā, l/100km 6.2 4.7 6.1 4.5 4.9 4.5

Vidēais degvielas patēriņš, l/100km 5.3 4.2 5.2 4.2 4.4.116 4.3

Kombinēta CO2 emisija, g/km 121 111 119 112  113

Riepas un riteņi

Riteņa izmēri (piem.16X6) 15 R15 16

Riepas izmēri 195/65R15 215/60R16



Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa

Krāsu palete

Beige Nautilus Gris Artense Bleu Nuit

Vert Almond Gris Platinium Blanc Banquise
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Rouge Ardent Noir Onyx

NB! Ņemiet vērā, ka visi attēli ir tikai ilustratīvi. Iezīmes, tai skaitā jumta krāsa, ārējie atpakaļskata spoguļi, jumta reliņi, dekoratīvie diski,
aizmugurējie logu utt. var atšķirties atkarībā no izvēlētās optimālās konfigurācijas.

Kontakti

SIA ANDRÉ MOTORS

Rīga

Kārļa Ulmaņa gatve 90, LV-1046

info@andremotors.lv

tālr. +371 6740 8700

SIA KARLO MOTORS

Rīga

Vecā Biķernieku iela 3, LV-1079

info@karlomotors.lv

tālr. +371 6751 4514

SIA MITAU MOTORS

Jelgava

Atmodas iela 19, LV-3007

info@mitaumotors.lv

tālr. +371 6301 1223

SIA AUTOGARS

Cēsis

Saulrītu iela 9, LV-4101

autogars@autogars.lv

tālr. +371 6412 2831

SIA REZERVE

Kuldīga

Ēdoles iela 54, LV-3301

info@rezerve.lv

tālr. +371 6332 2884

SIA MILE AUTO

Sigulda

Mālpils iela 2, LV-2150

info@mile-auto.lv

tālr. +371 6797 0970
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