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CITROЁN Berlingo Multispace Прайс-лист на автомобілі 2017 року
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FX01 ●

Регулювання рульової колонки по вильоту і висоті ●

RE01 ●
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WD36 ●
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RS03 ●

WPP0 ●

● -  базове обладнання автомобіля

o - можливість додаткового встановлення

XX XXX грн. - вартість додаткової платної опції

 ---  не підлягає встановленню

S&S - система відключення двигуна під час зупинки автомобіля і запуск після звільнення педалі гальма (Stop&Start)

МКПП - механічна коробка перемикання передач; РКПП - роботизована  коробка перемикання передач 

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".

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.

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ. Спеціальні ціни дійсні з 19.06.2018 по 30.06.2018 на обмежену кількість автомобілів 2017 року виробництва, що 

знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.  

Фарба неметалік БІЛА WPP0

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ

ДВЕРІ

Задній ряд сидінь, що складаються у співвідношеннях 1/3 - 2/3 

Центральний замок з 2-м пультом ДК та одним ключем + склопідйомники з боку водія секвентальний + склопідйомник з 

боку пасажира + дзеркала з електроприводом без обігріва (Серійно при замовленні HU02, PC19, RE01, WLRW, PR01) 

МУЛЬТИМЕДІА

Відкрита полиця для дрібних речей переднього пасажира

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ

Стандартне оздоблення керма

Електричні склопідйомники передніх дверей

Ліві зсувні бокові двері 

Передні активні підголівники

ДВИГУН/ТИП ТРАНСМІСІЇ

1.6 HDi 75 МКПП

Гідроелектропідсилювач керма зі змінною потужністю

Автоматична активація аварійної сигналізації при екстреному гальмуванні

БЕЗПЕКА

Праві зсувні бокові двері

Засклені відкидні задні двері Hayon

Повнорозмірне запасне колесо

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ

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

Сталеві диски R15 з шинами 205/65 і декоративними ковпаками "FEROE"

Галогенові фари головного світла

Оздоблення сидінь тканиною Tissu Gazyban Gris

Радіопідготовка (антена+електропроводка)

На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеження пробігу

Додаткова інформація на www.citroen.ua

ABS - антиблокувальна система гальм 

Третій задній стоп-сигнал

Задні підголівники, що регулюються

Кондиціонер

Центральний замок за допомогою ключа або кнопки на панелі приладів, та автоматичне блокування замків на швидкості 

понад 10 км / год 

Фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира

Імобілайзер

AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні

EBD - електронна система розподілу гальмівних зусиль

Захист двигуна
КОМФОРТ


