Berlingo Multispace
Prisliste og tekniske specifikationer

Sidst opdateret 1. oktober 2016

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
BlueHDi 100
S&S
1560
4
73 / 3750
100/3750
254/1750
Ja

MOTOR
Cylindervolumen cm3
Antal cylindre
Max. effekt kW ved omdr. / min.
Max. effekt HK ved omdr. / min.
Max. drejningsmoment Nm ved omdr. / min.
Partikelfilter
TRANSMISSION
Antal gear

5 man.
Stop & Start

STYRETØJ
Type
Max. ratudsalg
Vendediameter mellem kantstene (m)

Variabel servostyring
2,89
11

BREMSER

ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeling,
bremseassistent,
Ventilerede skivebremser for 283 x 26
Skivebremser bag 268 x 12

Type
For:
Bag:
AFFJEDRING

Uafhængige affjedrede hjul fortil af MacPherson-typen. Bagtil med to bagvendte svingarme. 2
skruefjedre og 2 støddæmpere. Krængningsdæmper for og bag
DÆK
Dækstørrelse
DSG - Dæktryksmåler (t.o.m. oktober produktion 2015)
DSGi - Dæktryksindikator (fra november produktion 2015)

205 / 65 R 15
Ja
Ja

DIMENSIONER (m)
Antal pladser
Udvendig længde
Udvendig bredde - med / uden sidespejle
Udvendig højde - med / uden tagrails
Akselafstand
Sporvidde for / bag

5/7
4,38
2,11 / 1,81
1,86 / 1,8
2,73
1,5 / 1,55

VOLUMEN (l VDA)
Bagagerumsvolumen
Bagagerumsvolumen med nedfældet bagsæde (til loft)

544 - 675
2650 - 3000

VÆGT (kg)(1)
Køreklar vægt inkl. fører 75 kg
Totalvægt
Anhængervægt med bremser
Anhængervægt uden bremser
Samlet vogntogsvægt
Max. taglast

1590
2070
1300
720
3070
75

YDELSE (fører alene)
Tophastighed - på bane (km/t)
0-100 km/t (sek.)

5 / 7 sæder
166
12,4 / 13,4

BRÆNDSTOFØKONOMI (km/l – EU norm)(2)
Ved bykørsel
Ved landevejskørsel
Ved blandet kørsel
CO2-emission (g/km)

21,7
25,6
24,4
109

BRÆNDSTOF
Brændstoftype
Brændstoftank

Diesel
53

(1) De oplyste vægte er de maksimale. De kan ikke vejes om og må på intet tidspunkt overskrides. Det er dog muligt inden for den oplyste vogntogsvægt at flytte vægt mellem bilen og anhænger - så længe,
at hverken anhængervægt eller totalvægt overskrides.
(2) Forbrugstal er målt ved den gældende New European Driving Cycle (NEDC). Forbrug vil variere afhængig af kørestil, vejr- og vejforhold samt brug af klimaanlæg/varmeapparat m.m.
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UDSTYRSNIVEAU

ENERGIKLASSE

Feel

BlueHDi 100 S&S

KM/L
(3)

CO2 G/KM
24,4 / 109

½ ÅRLIG GRØN VEJLEDENDE
(4)
EJERAFGIFT
PRIS
1.450
218.990

KAMPAGNE
199.990

Priserne er anført uden leveringsomkostninger (3.880 kr.), sort lak og metallak (8.000 kr.)
EKSTRA UDSTYR

FEEL
O

Bestillingskode

Fleksibilitetspakke
3 enkelte stole bag
Armlæn ved fører og passagersæde
Bagagenet
Flybakker
Midterkonsol mellem forsæder
Overvågningsspejl
Solgardiner række 2
Elektrisk børnesikring

J0H6

PRIS
15.000

S = Standardudstyr O = Option/ekstraudstyr - = Ikke tilgængelig
STANDARDUDSTYR
FEEL


















3 nakkestøtter på bagsæde, nedfældelige i ryglæn
3-punkt sikkerhedsseler på alle 5 pladser
Højdejusterbare seler på forsæder med selestrammere
Selealarm på førersæde
6 airbags (fører- og passager-, side- og gardinairbags)
15” stålfælge 'Feroe'
Aircondition
Bagageskjuler
Bagrudevisker / vasker
Bluetooth® og USB-indgang
Dækreparationssæt
El-betjente sidespejle
El-sideruder for
Elektronisk startspærre
Fartpilot og hastighedsbegrænser
Fjernbetjent centrallås



















Frakobling af passagerairbag
Fralægningsrum i dørene samt i gulvet foran bagsædet
Hill Holder
Højde- og dybdejusterbart rat
Højdejusterbart førersæde
Højderegulerbare nakkestøtter for
Isofix-beslag på yderpladser række 2
Kørecomputer (standard hvis radio)
Lommer i forsæderyglæn (kun til og med niveau Feel)
Nedfældbart ryglæn på højre forsæde
Nedfældeligt bagsæde 2/3 - 1/3
Radio/CD, MP3, 6 højttalere og ratbetjening
Skydedør i højre og venstre side
Stofindtræk 'Quad' (grå el. beige afhængig af karosserifarve)
Store oplukkelige sidebagruder
Tophængslet bagklap
Varme i forsæder

(3) Forbrug med standard fælge og 5 sæder
(4) Afgift med standard følge og 5 sæder
Bilens informationssystem samt eventuelt navigationssystem indeholder ikke dansk sprogvalg
Blue HDi: Citroëns seneste og miljøvenlige dieselmotorer med lavt forbrug samt lavt udslip af NOx-partikler og CO 2 .
Stop & Start: System som reducerer CO 2 -udledning og brændstofforbrug. Motoren slukkes automatisk, når bilen er standset.
Citroën forbeholder sig retten til - uden forudgående varsel - at ændre på modelprogram, priser, tekniske specifikationer og udstyrsmæssige detaljer. Der tages ligeledes
forbehold for trykfejl og leverandøren er uden forpligtelse, såfremt leverandøren ikke er i stand til at levere i henhold til de angivne specifikationer og udstyr.
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