
(1) – Pri kúpe elektrického vozidla dostanete nabíjaciu kartu ZSE Drive s kreditom 500€ s DPH. (2) – Akciová cena je uvedená bez DPH, po odrátaní uvedenej akciovej zľavy. Ďalšie informácie o vozidle nájdete 
na stránke www.citroen.sk, alebo sa obráťte na vášho najbližšieho predajcu CITROËN. (3) – Viac informácií o registrácii a všeobecných zmluvných podmienkach nájdete na www.citroen.sk. (4) – Automatická  
prevodovka s pevným prevodovým stupňom.

 CITROËN Ë-BERLINGO VAN
ELECTRIC
1. 1. 2022_CENNÍK/VÝBAVA/TECHNICKÉ ÚDAJE

S CENOVÝM ZVÝHODNENÍM
OD 1. VOZIDLA UŽ OD

24 230 € (2)

Verzia Motorizácia Batéria Výkon Prevodovka
CENNÍKOVÁ CENA AKCIOVÁ CENA

bez DPH s DPH bez DPH s DPH

CENNÍK BERLINGO VAN L1

CONTROL 1000 Elektromotor (100kW/136k) 50 kWh 3,3 m³ 100 kW /136 k Automatická (4) 25 510 ¤ 30 612 ¤ 24 230 ¤ 29 076 ¤

CLUB 1000 Elektromotor (100kW/136k) 50 kWh 3,3 m³ 100 kW /136 k Automatická (4) 26 790 ¤ 32 148 ¤ 25 450 ¤ 30 540 ¤

ROULER 1000 Elektromotor (100kW/136k) 50 kWh 3,3 m³ 100 kW /136 k Automatická (4) 27 800 ¤ 33 360 ¤ 26 410 ¤ 31 692 ¤

CENNÍK BERLINGO VAN L2

CONTROL 1000 
5 MIEST Elektromotor (100kW/136k) 50 kWh 3,4 m³ 100 kW /136 k Automatická (4) 28 090 ¤ 33 708 ¤ 26 690 ¤ 32 028 ¤

CLUB 1000 Elektromotor (100kW/136k) 50 kWh 3,9 m³ 100 kW /136 k Automatická (4) 27 490 ¤ 32 988 ¤ 26 120 ¤ 31 344 ¤

MESAČNÁ
SPLÁTKA 

383 €

NABÍJACIA KARTA S KREDITOM 500 € S DPH ZDARMA (1)

(3)



CITROËN Ë-BERLINGO VAN ELECTRIC

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

>  ESP + ASR (elektronický stabilizačný program a protipreklzový systém),
>  ABS + REF (rozdeľovač brzdného účinku) + AFU (podpora brzdenia 

v núdzovej situácii) + automatické spustenie výstražných svetiel pri prudkom 
brzdení

>  Asistent rozjazdu do kopca (Hill Assist), 
>  Detekcia podhustenia pneumatík
>  Airbag vodiča 
>  Výškovo a osovo nastaviteľný volant, odkladacia polica pod strechou
>  Denné svetlá, Funkcia Follow me home
>  Variabilný posilňovač riadenia 
>  Elektrické ovládanie predných okien
>  Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
>  Sedadlo vodiča: nastaviteľné pozdĺžne, sklon operadla, výškovo nastaviteľná 

opierka hlavy
>  Jednomiestne sedadlo spolujazdca : fixné, bez nastavenia, veľký odkladací 

priestor pod sedadlom(39 l) (1+1)

>  Látkové poťahy, odkladacia polica pod strechou
>  Centrálne zamykanie na DO s oddeleným zamykaním nákladového 

priestoru 
>  Čalúnená podlaha kabíny
>  Pevná plechová prepážka
>  Pravé bočné plechové a posuvné dvere (iba pre verzie L2)
>  Zadné plechové dvojkrídlové dvere 1/3+2/3 otvárateľné v uhle 180°
>  Automatické uzamknutie vozidla po rozjazde
>  Nárazníky, bočné ochranné plastové lišty, kryty spätných zrkadiel a kľučky 

dvier v čiernej farbe
>  Zásuvka 12V v prednej konzole
>  6 kotviacich bodov v nákladnom priestore
>  Nekrytá podlaha v nákladovom priestore, osvetlenie nákladového priestoru
>  Plechové disky kolies 16 “ šedé, stredové kryty kolies, pneumatiky 

205/60 R16
>  Plnohodnotné rezervné koleso 

CONTROL

>  Elektrická parkovacia brzda
>  Pack Komfort :komfortné sedadlo vodiča: sedadlo vodiča: nastavenie 

dĺžky, výšky a sklonu,nastaviteľné sedadlo s lakťovou opierkou 
a s bedrovou opierkou, výškovo nastaviteľná opierka hlavy

>  Predné hmlové svetlomety s prisvecovaním do zákrut
>  Manuálna klimatizácia
>  Tempomat a obmedzovač rychlosti
>  Autorádio RD6 MP3 monotuner s ovládaním pod volantom + palubný 

počítač, 4 reproduktory, Hands-free Bluetooth + konektor USB; krátka 
anténa (200 mm) AM/FM Rádio RD6

>  Automatické rozsvietenie svetiel pri zníženej viditeľnosti
>  Pack akustik: zlepšený akustický komfort
>  Pravé plechové bočné posuvné dvere
>  Gumový povrch podlahy vpredu v kabíne 

CLUB (CONTROL +)

>  Elektrická parkovacia brzda
>  Sedadlo vodiča: nastavenie dĺžky, výšky a sklonu. Nastaviteľné sedadlo 

s lakťovou opierkou a s bedrovou opierkou, výškovo nastaviteľná opierka 
hlavy, odkladací priestor pod sedadlom (6 l)

>  Sedadlo spolujazdca: fixné, bez nastavenia, veľký odkladací priestor 
pod sedadlom (39 l)

>  Pack Viditeľnosť:  
– automatické rozsvietenie svetlometov 
– automatický dažďový senzor pre predný stierač

>  Manuálna klimatizácia 
>  Tempomat a obmedzovač rychlosti
>  Predné hmlové svetlomety s prisvecovaním do zákrut
>  Pack akustik: zlepšený akustický komfort
>  Rádio Connect AM/FM (4x reproduktor – 8” farebný dotykový displej, 

MP3, monotuner + konektor USB + Hands free Bluetooth® + Mirror 
Screen (Apple CarPlay, Android Auto), ovládanie pod volantom 

>  Pravé plechové bočné posuvné dvere

ROULER (CONTROL +)



kód 
opcie

CONTROL CLUB ROULEUR 5-MIESTNY
bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH

BEZPEČNOSŤ A ASISTENČNÉ SYSTÉMY

Airbag spolujazdca v strope s možnosťou deaktivácie NN01 150 € 150 € 150 € l

Airbag spolujazdca, bočné airbagy: viaže NN01 a v sérií pre 5-miestnu verziu NF11 350 € 350 € 350 € 350 €
Airbag spolujazdca, bočné a stropné hlavové airbagy: viaže NN01 a individuálne sedadlo 
spolujazdca IW01 NF12 400 € 400 € 400 € –

Zadné parkovacie senzory UB01 250 € 250 € – 250 €
Predné a zadné parkovacie senzory + predné hmlové svetlomety UB03 800 € 450 € – 800 €
Zadný parkovací asistent a cúvacia kamera s obrazom do zrkadla, nemožno s presklením 
PB02/PB04/VI01 UB09 600 € 600 € – 600 €

Predné hmlové svetlomety s prisvecovaním do zákrut PR01 120 € l l 120 €
Predné a zadné parkovacie senzory a kamera Surround Rear Vision (vzadu a na zrkadle 
spolujazdca), obsahuje farebný monitor 5 “umiestny namiesto zrkadla, kameru možno 
využiť aj ako zrkadlo, len pre plechový furgon, nemožno s presklením PB02/PB04/VI01. 
V kombinácii s WL01/WL2J obsahuje Pack Viditeľnosť NB08 

N201 1 200 € 900 € l –

Systém na sledovanie mŕtveho uhlu, predné, zadné a bočné parkovacie senzory :
• Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné a vyhrievané
• Predné a zadné parkovacie senzory + predné hmlové svetlomety

AO01 1 200 € 800 € – –

Pack VIDITEĽNOSŤ (obsahuje PR01 – predné hmlové svetlomety) :
• automatické rozsvietenie svetlometov
• automatický dažďový senzor pre predný stierač

NB08 300 € 200 € l 300 €

Pack ZLÉ CESTY: Zvýšená svetlá výška o cca 28 mm oproti prevedení s kolesami 15“ + 
Grip Control: adaptívny protipreklzový systém nastaviteľný v 5 módoch a špeciálne pneumatiky 
215/65 R16 M+S Michelin + rezervné koleso + Hill Assist Descent Control - asistent zjazdu 
z kopca + ochranný kryt pod motorom + ). GA03 má vplyv na užitočnú hmotnosť a ďalšie 
technické parametre vozidla. Nemožné s ED17 a K601, 16” rezervné koleso

GA03 900 € 600 € – 900 €

Tempomat a obmedzovač rýchlosti, ovladanie pod volantom ZV77 100 € l l 100 €
Pack BEZPEČNOST : ZV77 + 
•  PFIL (Aktívny systém snímania neželaného vybočenia z jazdného pruhu s možnosťou 

korekcie dráhy): + (predná kamera 
•  Active Safety Brake (systém automatického núdzového brzdenia – kamera)
•  Systém rozpoznanie dopravného značenia (identifikácia značiek upravujúcich najvyššiu 

povolenú rýchlosť)
•  Programovateľný tempomat a obmedzovač rýchlosti
•  Farebný TFT displej 3.5“, Coffee Break Alert (systém sledovania času jazdy)
•  Distance Alert (upozornie vodiča akustickým a vizuálnym signálom na blížiace sa prekážku)

ZV78 500 € 450 € 450 € 500 €

Pack BEZPEČNOST PLUS : ZV78 +
•  Pokročilý systém rozpoznávania doprav. značiek a odporúčanie rýchlosti (STOP, nesprávny smer)
• Driver Attention Alert (sledovanie pozornosti vodiča a pohybov volantu cez kameru)
• Automatické prepínanie diaľkových svetiel

ZV79 – 750 € 750 € –

KOMFORT

Manuálna klimatizácia RE01 1 000 € l l 1 000 €
Dvojzónová automatická klimatizácia (Pre verzie PRO je dostupná opcia iba pre 5-miest. verziu) RE07 1 200 € 350 € 1 200 € 1 200 €
Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla YD01 – 450 € 450 € –
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné a vyhrievané HU02 160 € 160 € 160 € 160 €
Pravé bočné dvere posuvné plechové (v sérii pre VAN L2) PC17 300 € l l –
Pravé a ľavé bočné dvere posuvné plechové (opcia pre Furgon L1 PRO a ASPHALT, v sérií pre 
5-miest. verziu). Pravé a ľavé bočné dvere posuvné plechové (Furgon PREMIUM a verzie L2) PC19 500 € 300 € 500 € l

Vyhrievanie čelného skla (v oblasti pred vodičom a pod stieračmi) LW02 100 € 100 € 100 € 100 €
Kožený volant (pre PRO iba pre 5-miestne, nedostupné pre L1) VH04 100 € 100 € 100 € 100 €

SEDADLÁ

Vyhrievanie predných sedadiel (ak je AX05 vyhrievané iba vonkajšie krajné sedadlo) 
obsahuje sedadlo vodiča bez lakťovej opierky, IW01 (nie v kombinácii s dvojsedadlom 
AX05) + airbag spolujazdca, bočné airbag

NA01 550 € 500 € – 550 €

Pack KOMFORT: výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou a bedrovou opierkou, výškovo 
nastaviteľná opierka hlavy, odkladací priestor pod sedadlom (6 l) (v sérií pre 5-miest. verziu) IT02 100 € l l l

Dvojsedadlo spolujazdca Multi-flex (1+2) a písací stolík, zhodné s AX05 (je možné operadlo 
prostredného sedadla sklopiť a použiť ho ako integrovaný stolík). Obsahuje elektrickú ručnú 
brzdu FH05 a sedadlo vodiča bez lakťovej opierky

ME08 500 € 300 € 300 € –

Dvojsedadlo spolujazdca a písací stolík (je možné operadlo prostredného sedadla sklopiť 
a použiť ho ako integrovaný stolík), vyhrievané predné krajné sedadlá, sedadlo vodiča 
bez lakťovej opierky + airbag spolujazdca, bočné airbagy. 

ME08+ 
NA01 950 € 750 € 500 € –

Dvojmiestne sedadlo spolujazdca Multi-Flex:výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča bez lakťovej 
opierky, prepážka s otvorom na prepravu dlhých predmetov.Obsahuje otvor v prepážke 
(61 x 219 cm), pravé krajné sedadlo je sklopné do podlahy. To umožňuje prevoz dlhých 
predmetov (vo výbave je tiež ochranný vak). Pravé krajné sedadlo možno tiež nadvihnúť a vytvoriť 
tak priestor na prepravu vpredu. Stredné sedadlo má úložny priestor. Obsahuje FH05+IT02 

AX05 400 € 300 € – –

CITROËN Ë-BERLINGO VAN ELECTRIC

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK

l = v sérii; – nie je k dispozícii. Uvedené ceny sú bez DPH. Pre viac informácií o obsahu servisného kontraktu, ako aj o možnostiach 
inej kombinácie dĺžky kontraktu a na jaz de ných kilometrov, kontaktujte ktoréhokoľvek predajcu CITRO ËN, alebo kliknite na www.
citroen.sk. Ceny sú odporučené a vrátane DPH vo výške 20 %. Obrázok vozidla je ilustračný. C Automobil Import, s. r. o., si 
vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádzajúceho upozornenia a bez nároku 
na finančnú kompenzáciu.



CITROËN Ë-BERLINGO VAN ELECTRIC

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK
kód 

opcie
CONTROL CLUB ROULEUR 5-MIESTNY

bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH
EXTERIÉR

Nemetalická farba karosérie (biela BANQUISE) WPP0 0 € 0 € 0 € 0 €
Nemetalická farba karosérie (čierna ONYX) XYP0 240 € 240 € 240 € 240 €
Metalická farba karosérie (farby s kódom …M0) OMM0 380 € 380 € 380 € 380 €
Pack LOOK INTEGRAL : zadný nárazník, bočné ochranné lišty, kryty vonkajších spätných 
zrkadiel a kľučky dverí vo farbe karosérie ED17 – 400 € 400 € –

Špeciálna farba 0ME0 650 € 650 € 650 € 650 €
Ochranný kryt pod motorom FX01 140 € 140 € 140 € 140 €

NÁKLADOVÝ PRIESTOR

Žirafón: výklopný strešný otvor v zadnej časti (120 x 62 cm, uhol otvorenia 40°, 
max. 100 kg), nie je možný s PB02, PC19, je dostupný iba pre verzie L1 NL01 300 € 300 € – –

Zásuvka 12V + 4 kotviace body na upevnenie nákladu v strede výšky nákladného priestoru ES03 50 € 50 € 50 € 50 €
Pack NÁKLADNÉHO PRIESTORU : zásuvka 12V + 4 kotviace body na upevnenie 
nákladu v strede výšky nákladného priestoru + zásuvka 220V + LED osvetlenie 
nákladového priestoru

ES08 150 € 150 € 100 € –

Dvojkrídlové zadné dvere + vyhrievané okno + stierač PB04 200 € 200 € – 200 €
Zadné výklopné dvere presklené (len pre L1, obsahuje PC17) PB02 260 € 260 € – –
Pravé bočné dvere posuvné presklené (nedá sa s PC19, VI01, iba pre L1) VG14 480 € 250 € 480 € l

Pevné bočné okná v nákladnom priestore v 2. rade: iba pre L1, nedá sa s VI01, PC17, 
PC19 (v sérií pre 5-miestnu verziu) VG01 120 € – 120 € l

Pevné bočné okná v nákladnom priestore v 3. rade, výklopné okná v 2. rade 
(obsahuje PC19 a PB04, nedá sa NL01) VI01 800 € 800 € – 800 €

Pevná deliaca prepážka s presklením (61 x 17 cm) krytým pletivom (nedostupné pre 
5-miestnu verziu) PX35 200 € 200 € 200 € –

Pack PRESTAVBA (rozvodná elektrická skrinka pre prestavby + zosilnená batéria a alternátor) BQ01 200 € 200 € 200 € 200 €
Príprava na ťažné zariadenie z príslušenststvau (nemožné s BQ01, PC19 a DANGEL) AQ11 350 € 350 € 350 € 350 €
Gumový povrch podlahy vpredu v kabíne (koberce pre 5-miestnu verziu) LK11 100 € l 100 € –
PVC podlaha v nákladovom priestore (v sérií pre 5-miestnu verziu) GB23 120 € 120 € 120 € 120 €
Protišmyková drevená podlaha 9 mm (nemožné pre 5-miestnu verziu) GB33 300 € 300 € 300 € –

MULTIMÉDIÁ A NAVIGÁCIA

Rádio MP3 monoturner s ovládaním pod volantom + palubný počítač, hands-free Bluetooth 
+ konektor USB, krátka anténa (200 mm) AM/FM WL2B 400 € l – 400 €

DAB Rádio MP3 monoturner s ovládaním pod volantom + palubný počítač, hands-free 
Bluetooth + konektor USB, krátka anténa (200 mm) AM/FM/DAB WL2C 500 € 125 € 125 € 125 €

Rádio Connect AM/FM (4x reproduktor – 8” farebný dotykový displej, MP3, monotuner 
+ konektor USB + Hands free Bluetooth® + Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto)*, 
ovládanie pod volantom

WLO1 800 € 450 € l 800 €

Dotykový 8” displej + konektor USB + Hands free Bluetooth®, krátka anténa (200 mm)  
AM/FM/DAB, Rádio s DAB Tunerom, Apple CarPlay, Android Auto*
Prepojenie kompatibilného smartfónu a jeho funkcií s obrazovkou vo vozidle

WLO2 1 000 € 700 € – 1 000 €

3D navigačný systém + Rádio s DAB Tunerom (vrátane funkcie Mirror Screen: 
Apple CarPlay, Android Auto) WL2K 1 200 € 1 000 € 1 000 € 1 200 €

220 V zásuvka (v stredovej konzole, pri nohách spolujazdca, maximálne 120 W) ES11 100 € 100 € 100 € –
Bezdrôtové nabíjanie telefónu (Qi štandard), dočasne nedostupné E301 120 € 120 € 120 € 120 €

KOLESÁ

Oceľové disky čierne 16”, kryty kolies, pneu Michelin Energy Saver+ 205/60 R16, TBRR 
(nemožno s GA03) DZJN 100 € 100 € 100 € 100 €

Oceľové disky sivé 16”, stredové kryty kolies, pneu Michelin Energy Saver+ 205/60 R16, TBRR DZQR l l l l

Bezdrôtové nabíjanie telefónu (Qi štandard), dočasne nedostupné DZSB – 600 € 600 € –

l = v sérii; – nie je k dispozícii. (*) – Vyžaduje použitie kompatibilného telefónu a aplikácií (napr. Sygic Car Navigation, Waze, Google 
Mapy). Aplikácia Android Auto nie je momentálne dostupná v slovenskej verzii Google Play Obchodu. Uvedené ceny sú bez DPH. Pre 
viac informácií o obsahu servisného kontraktu, ako aj o možnostiach inej kombinácie dĺžky kontraktu a na jaz de ných kilometrov, kontaktujte 
ktoréhokoľvek predajcu CITRO ËN, alebo kliknite na www.citroen.sk. C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu 
vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádza júceho upozornenia a bez nároku na finančnú kompenzáciu.



CITROËN Ë-BERLINGO VAN ELECTRIC

VÝBAVA ZA PRÍPLATOK

C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť cenu vozidiel, výbavu, prevedenie a technické parametre bez predchádza júceho 
upozornenia a bez nároku na finančnú kompenzáciu.

l = v sérii; – nie je k dispozícii.

kód 
opcie

BERLINGO VAN ELECTRIC

bez DPHELEKTROMOBILITA

Lithium-iónová batéria 50 alebo 75 kWh l

Záruka 8 rokov/160 000 km na zachovanie minimálne 70 % kapacity batérie l

Zabudovaná palubná jednofázová nabíjačka (OBC) 7,4 kW LZ02 l

Zabudovaná zosilnená palubná trojfázová nabíjačka (OBC) 11 kW LZ04 l

Nabíjací kábel (výkon 1,8 kW; 8 A) na pripojenie do domácej jednofázovej 230 V zásuvky NG39 l

Zosilnený nabíjací kábel režimu 2, na pripojenie do „Legrand Green’up“ jednofázovej 230 V, 14 A, 3,2 kW zásuvky NG40 250 €

Elektrický kompresor s funkciou chladenia a funkciou ohrevu pomocou tepelného čerpadla, elektrický ohrievač l

Programovateľné kúrenie/klimatizácia prostredníctvom aplikácie MyCitroën, zobrazenie nabíjacích miest, ukazovateľ stavu 
nabitia batérie a predpokladaného dojazdu

l

Akustická výstraha : pre zvýšenie bezpečnosti chodcov vozidlo v mestách do rýchlosti do 30 km/h vydáva pri jazde vpred 
aj pri cúvaní varovný zvuk, upozorňujúci na jeho prítomnosť

l

Zásuvka CCS Combo 2, nabíjanie striedavým (AC) alebo jednosmerným (DC) prúdom l

Nabíjacie káble pre WALLBOX (dostupné ako príslušenstvo) –

FARBY A POŤAHY
Farba vozdla

BIELA BANQUISE
nemetalická (1)

ČIERNA ONYX 
nemetalická (2)

ČERVENÁ ARDENT
špeciálna  

nemetalická (2)

SIVÁ ARTENSE 
metalická (2)

SIVÁ PLATINUM 
metalická (2)

Verzia Čalúnenie Kód WPP0 XYP0 X9E0 F4M0 VLM0

CONTROL

Látkové čalúnenie CURITIBA sivé OAFY

l l l l l

CLUB l l l l l

ROULEUR l l l l l

l Poťah bez príplatku; (1) – farba karosérie bez príplatku; (2) – voliteľná farba karosérie za príplatok.



NABÍJANIE
Citroën ë-BERLINGO je vybavený zásuvkou CCS 
Combo 2, ktorá umožňuje nielen štandardné 
dobíjanie striedavým prúdom (AC), ale aj dobíjanie 
jednosmerným prúdom (DC) pri maximálnom 
výkone rýchlonabíjacej stanice až 100 kW, 
pri ktorom sa batéria nabije na 80 % kapacity 
za cca 30 minút. Pre optimalizáciu nabíjania 
je vozidlo vybavené účinným a dômyselným 
systémom termomanagementu, ktorý podľa 
potreby automaticky chladí alebo zohrieva batériu. 

1 -  nabíjacia stanica 3-fázová, 16 A, 
11 kW, SMART

2 - zásuvka CCS Combo 2
3 -  prenosná nabíjacia súprava 

do výkonu až 22 kW
4 - kábel jednofázový, 7,4 kW
5 - kábel trojfázový, 22 kW
6 - odkladacia taška Citroën

NABÍJACIE KÁBLE
K dispozícii je celá škála nabíjacích káblov – 
stačí len vybrať ten, ktorý vám bude vyhovovať 
najviac. Vozidlo je štandardne vybavené 
trojfázovú palubnou nabíjačkou s výkonom 
11 kW, ktorá umožňuje naplno využiť 
potenciál trojfázovej rozvodnej siete. Nabíjanie 
je jednoduché – skúste to sami !

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO PRE ELECTRIC

1
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5 6

2
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ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO CITROËN

kód AKCIOVÁ CENA
WALLBOXY – DOMÁCE NABÍJACIE STANICE

WallBox, 5m fixný kábel 1 fáza – 16 A – nabíjací výkon 3,7 kW 98 356 625 80 769 €

WallBox, 6m fixný kábel 3 fázy – 16 A – nabíjací výkon 11 kW 98 424 245 80 926 €

WallBox SMART *, 6m fixný kábel 3 fázy – 16 A – nabíjací výkon 11 kW 98 424 243 80 1 235 €

WallBox SMART *, bez kábla 3 fázy – 32 A – nabíjací výkon 22 kW 98 424 244 80 1 134 €

kód AKCIOVÁ CENA
NABÍJACIE KÁBLE

Kábel režimu 2, 1 fáza, 8 A, nabíjací výkon až 1,8 kW, 6 metrov  
pre pripojenie do domácej zásuvky (230V) Dodaný štandardne ku každému elektrickému vozidlu 98 444 688 80 452 €

Zosilnený kábel režimu 2, 1 fáza, 14 A, nabíjací výkon až 3,6 kW, 6 metrov 
pre pripojenie do domácej 230V zásuvky (plný výkon iba po pripojení do Legrand Green’up zásuvky) 98 444 662 80 555 €

Kábel režimu 3, 1 fáza, nabíjací výkon až 7,4 kW, 32 A, 6 metrov 
pre pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej) 98 446 811 80 256 €

Kábel režimu 3, 3 fázy, nabíjací výkon až 11 kW, 3 x 16 A, 6 metrov 
pre pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej) 98 446 812 80 287 €

Kábel režimu 3, 3 fázy, nabíjací výkon až 22 kW, 3 x 32 A, 7 metrov 
pre pripojenie do nabíjacej stanice (domácej alebo verejnej) 98 446 814 80 309 €

Prenosná nabíjacia súprava do výkonu až 22 kW 
Súprava s nabíjacou jednotkou IC-CPD, max, 22 kW, konektor typu 2 pre vozidlo a 3 adaptéry pre pripojenie 
k elektrickej sieti (Typ 2 alebo CEE16 3-pólová zásuvka alebo CEE7/7 bežnej 230 V zásuvky)

98 357 837 80 1 211 €

Taška na nabíjacie káble Citroën 98 378 567 80 50 €

Taška na nabíjacie káble univerzálna 98 357 451 80 55 €

Zariadenie vyžaduje odbornú montáž vyškoleným elektrikárom pre tento typ inštalácií.. 
* SMART aplikácia EVBOX Connect je spoplatnená.



CITROËN Ë-BERLINGO VAN ELECTRIC
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Motorizácia Elektromotor (100 kW/136k) Batérie 50 kWh

Počet prevodových stupňov jednostupňová automatická prevodovka s pevným prevodovým stupňom
Emisná norma Euro 6
Výkon kW (k) pri otáčkach (1/min) 100 (136) / 3 673 – 10 000
Krútiaci moment (Nm) pri otáčkach (1/min) 260 
Brzdy vpredu Ventilované kotúčové
Brzdy vzadu Kotúčové
Pneumatiky 205/65 R16, 215/65 R16

EMISIE, SPOTREBY, MAX. RÝCHLOSŤ, MANÉVROVATEĽNOSŤ

Verzia Berlingo VAN L1 Berlingo VAN L2

Motory
Elektromotor (100 kW/136k) Elektromotor (100 kW/136k)

Batéria 50 kWh Batéria 50 kWh
Spotreba podľa WLTP (kWh/100 km) 26,1 – 21,7 26,1 – 21,7
Kapacita batérie (kWh) 50 50
Maximálny dojazd podľa WLTP (km) 275 275
Nabíjanie striedavým prúdom AC
1/ z bežnej zásuvky 230 V (8A), výkonom 1,8 kW, (hodín) 31 31
2/ zo zosilnenej zásuvky Legrand Green úp 230 V (14A,) výkonom 3,2 kW, (hodín) 15 15
Nabíjanie striedavým prúdom (AC) Typ 2 zo 7,4 kW WALLBOX-u (jednofázové), (hodín) 7:30 7:30
Nabíjanie striedavým prúdom AC zo 11 kW WALLBOX-u (trojfázové), (hodín) 5:00 5:00
Nabíjanie jednosmer. prúdom (DC), CCS Combo 2, zo 100 kW rýchlonabíjacej stanice 
na 80 % kapacity, (hodín) 0:30 0:32

Zrýchlenie 0–100 km/h (s) iba vodič 11,2
Zrýchlenie 80–100 km/h (s) iba vodič 8,9
Max. rýchlosť (km/h) 130
Polomer otáčania medzi obrubníkmi (m) 10,82 11,43

HMOTNOST I  (v kg)

Verzia Berlingo VAN L1 Berlingo VAN L2
CONTROL CLUB ROULLER 5 MIEST CLUB

Motory
Elektromotor (100 kW/136k) Elektromotor (100 kW/136k)

Batéria 50 kWh Batéria 50 kWh
Prevádzková hmotnosť 1 756 1 756 1 756 1 848 1 802
Užitočná hmotnosť (bez vodiča) 634 634 634 602 583
Brzdený príves / nebrzdený príves 750 / 750
Celková hmotnosť 2 390 2 390 2 390 2 450 2 385
Celková hmotnosť jazdnej súpravy 3 140 3 140 3 140 3 200 3 135

VONKAJŠIE ROZMERY (v mm)

Verzia Berlingo VAN L1 Berlingo VAN L2
Motory Elektromotor (100 kW/136k) Elektromotor (100 kW/136k)
Celková dĺžka 4 403 4 753
Šírka s vyklopenými / zaklopenými spätnými zrkadlami 2 107 (1 921)
Celková výška štandardné pruženie / 5-miestna verzia 1 796 – 1849 / 1848
Výška hrany nákladového priestoru 1 200 1 270
Rázvor 2 785 2 975
Predný previs / zadný previs 892 / 726 892 / 886
Polomer otáčania medzi obrubníkmi (mm) 11 820 11 430
Svetlá výška / Pack zlé cesty 150

ROZMERY DVERÍ (v mm) Berlingo VAN L1 Berlingo VAN L2

Šírka bočných posuvných dverí 641 675
Výška bočných posuvných dverí 1 072 1 072
Užitočná šírka zadných dverí 1 241 1 241
Užitočná výška zadných dverí 1 196 1 196



CITROËN Ë-BERLINGO VAN ELECTRIC

Všetky ceny uvádzané v akciovom cenníku sú platné v prípade registrácie vozidla kupujúcim v členských štátoch Európskej únie (EU), štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku, 
ktorú kupujúci riadne preukáže predávajúcemu predložením  kópie príslušného osvedčenia o evidencii  vozidla najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vozidlo prevzaté zákazníkom. 
V prípade nesplnenia uvedených podmienok platia ceny a príplatky uvádzané v základnom cenníku. Použitie akciového cenníka je vylúčené aj v prípade špekulatívne konania, najmä účelovej registrácie alebo 
zmeny registrácie vozidla. Viac informácií poskytne autorizovaný predajca na vyžiadanie. C-Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť ceny a výbavu vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. 
Obrázok vozidla je ilustračný. C Automobil Import, s. r. o., si vyhradzuje právo meniť výbavu a technické údaje vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Technické údaje sa môžu mierne líšiť od 
uvádzaných hodnôt v závislosti od modelu a výbavy vozidla. C Automobil Import, s. r. o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, tel. +421 2/53 483 223, www.citroen.sk. Podrobné informácie Vám poskytne 
autorizovaný predajca Citroën.
S využitím financovania od CITROËN FINANCIAL SERVICES platíte pri akontácii 12 244,00 € len 382,62 € mesačne. Celková výška spotrebiteľského úveru je 18 366,00 €, úroková sadzba je 0 % p. a. 
Na získanie úveru za ponúkaných podmienok je potrebné uzavretie havarijného poistenia a poistenia finančnej straty. K úveru je možné zvoliť si výhodný balík havarijného, zákonného a poistenia finančnej 
straty vo výške spolu 123,46 €. Doba splácania je 48 mesiacov, počet splátok je 48, Spracovateľský poplatok je 1 867,21 €, poplatok za prevod vlastníctva 1 €. RPMN je vo výške 20,80 % p. a. 
Celková čiastka bez akontácie, ktorú musí klient zaplatiť je 26 160,05 €. Bližšie informácie u predajcu. Príklad financovania s CITROËN FINANCIAL SERVICES je orientačný a jeho parametre sa môžu 
líšiť. CITROËN FINANCIAL SERVICES je financovanie poskytovane spoločnosťou ESSOX FINANCE, s. r. o. Nejedná sa o záväznú ponuku na uzavretie zmluvy. Doba splatnosti úveru je dátum poslednej 
mesačnej splátky. Platí pre verziu CONTROL Elec 100kW v cene 30 610 €.

VNÚTORNÉ ROZMERY
Berlingo VAN L1 Berlingo VAN L2

Objem nákladového priestoru bez Extenso (m3) / 5 miest 3,3 3,8 / 1,8 (3,5 za 1. radom sedadiel)
Objem nákladového priestoru s Extenso (m3) 3,9 4,4
Počet sedadiel (ks) 2 – 3 2 – 3
Počet europaliet (ks) 2 2
Dĺžka nákladového priestoru bez Extenso (mm) / 5 miest 1 817 2 167 / 1 450
Dĺžka nákladového priestoru s Extenso (mm) 3 090 3 440
Dĺžka nákladového priestoru (1 m od podlahy) 1 527 1 877
Šírka nákladového priestoru (bez bočných dverí /  
s bočnými dverami / s 2 bočnými dverami) (mm) 1 733 / 1 630 / 1 530 1 733 / 1 630 / 1 530

Šírka nákladového priestoru medzi podbehmi (mm) 1 229 1 229
Výška nákladového priestoru (mm) 1 200 1 270

* Za 1. radom sedadiel. Technické parametre sú informatívne a môžu sa meniť v závislosti od výbavy a modelu. Ohľadne rozmerov sériovo dodávaných pneumatík a alternatívnych rozmerov pneumatík 
povolených v závislosti od typového schválenia sa informujte u Vášho predajcu. Motorizácie nemusia mať povolené všetky uvedené rozmery pneumatík.

ROZMERY BERLINGO VAN L1 / VAN L2 (mm)

L1 / L2
726 / 886

892Rázvor = L1 2785 / L2 2975

Nákladný priestor =
L1 1817 / L2 2167 L1 641

L2 675

L1 543
L2 587

L1
 1

20
0

L2
 1

27
0

10
72

Maximálna dĺžka prevážaného predmetu =
L1 3090 / L2 3440

Dĺžka = L1 4403 / L2 4753
1242

L1 1527
L2 1733

1229

11
37

L1
 5

48
L2

 6
10

L1 1556 / L2 1563

1921

L1 1568 / L2 1577

2107

L1
 1

79
6 

/ 
L2

 1
86

0

(1) Ide o normovanú spotrebu, reálna sa môže líšiť v závislosti od charakteru jazdy. (2) hodnoty pre 5-miest. verziu (s pneumatikami R16; s objednaním opcie UF02 – GripControl novej generácie
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