BERLINGO Feel M 1.5L BlueHDi 100 BVM5 €6.2
SERIJSKA OPREMA:
VARNOSTNI SISTEMI : ESP, ABS, AFU, ASR
Pomoč pri speljevanju v klanec HILL ASSIST
Čelna varnostna zračna blazina za voznika in sovoznika
Stranske zračne varnostne blazine za potnike v 1 vrsti
Varnostne zračne zavese za potnike v 1. in 2. vrsti
Volan nastavljiv po višini in globini
VARNOSTNI PAKET :
Aktivni sistem za preprečevanje nenamerne menjave
voznega pasu
Prepoznavanje prometnih znakov
Active Safety Break (s funkcijo prepoznavanje pešcev do 60
km/h)
Samodejni vklop dnevnih luči
3,5'' barvni ekran na instrumentni plošči
Tempomat in omejevalnik hitrosti
Stropna polica spredaj z odlagalnim prostorom
Stropna držala v 1. in 2. vrsti
Osvetlitev potniškega in prtljažnega prostora
Dvonivojska polica prtljažnega prostora
Voznikov sedež nastavljiv po dolžini, višini in naklonu
Posamičen sovoznikov sedež nastavljiv po dolžini in naklonu
Naslona za glavo spredaj nastavljiva po višini
Zložljiva klop s nasloni v 2. vrsti v razmerju 2/3 - 1/3
3x ISOFIX v 2. vrsti
Zastekljena leva in desna stranska drsna vrata
Stekla v 2. vrsti z možnjostjo priprtja
Fiksna stekla v 3. vrsti
Zadnja dvižna vrata z ogrevanim steklom in brisalcem
Električni pomik prednjih stekel
Ogrevani in električno pomični zunanji vzvratni ogledali s
senzorjem za temperaturo
Centralno zaklepanje
1x ključ s tremi gumbi z daljinskim upravljanjem
1x rezervni ključ
12V vtičnica
Ročna klimatska naprava
Brisalci MAGIC WASH
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
Mehanska ročna zavora
Kit za popravilo koles
Mesta za pripenjanje tovora v prtljažnem prostoru (4)

Oblazinjenje iz tkanine MICA GREEN armaturna plošča v
zrnasti teksturi črne barve, dekorativni dodatki prestavne
ročice in stenah vrat v zrnasti teksturi Mica Green
Zaprt predal pred instrumentno ploščo
Nosilec za skodelice na levi in desni strani
Zaprt predal na spodnjem delu na sovoznikovi strani
Zaprt in hlajen predal na zgornjem delu na sovoznikovi
strani
Dvonivojski prednji del Citroën s kromiranim logotipom
dvojne puščice
Prednji odbijač v barvi karoserije
Zadnji odbijač v črni barvi
A stebriček v črni barvi
Airbump®
Kljuke vrat in ohišje vzvratnih ogledal v barvi karoserije
BARVNI PAKET WHITE : Barvni vstavek prednjih meglenk
ter zaščite Airbump® v beli barvi
Vzdolžni strešni nosilci v svetleče črni barvi
PAKET VIDLJIVOSTI : Samodejni brisalci MAGIC WASH s
senzorjem za dež
Multifunkcijski volan
Parkirni senzorji zadaj
LED dnevne luči
Električni sekvenčni pomik prednjih stekel
Električni sekvenčni pomik stekel v 2. vrsti na drsnih vratih
Elektronska varnostna ključavnica za otroke
Električna parkirna zavora
Senčniki pred voznikom z ogledalom
Voznikov sedež nastavljiv v ledvenem delu
Naslon za roke za voznika in sovoznika
Posamičen zložljiv sovoznikov sedež
Polička in žepi na zadnji strani prednjih sedežev
Odlagalni prostor na dnu v 2. vrsti
Trije posamični in zložljivi sedeži v 2. vrsti
Nosilec za skodelice na levi in desni strani v 3. vrsti z
dostopom iz 2. vrste
Povezljiv radio RCCA2
8'' zaslon na dotik
1xUSB in 1x USB za polnjenje, Bluetooth, AUX
Mirror Screen* (Mirror Link, Carplay in Android Auto)
Prednji meglenki s funkcijo statične osvetlitve ovinka
12V vtičnica v 3. vrsti
16'' jeklena platišča z okrasnimi pokrovi TWIRL s črnim
sredinskim pokrovčkom

OPCIJSKA OPREMA:
VLM0 – Kovinska barva siva PLATINUM – 450,00 €
RE07 - Samodejna dvopodročna klimatska naprava –
300,00 €
XN01 - OTROŠKI PAKET : senčniki v 2. vrsti in
ogledalce za nadzor otrok – 100,00 €
DZSC - 16'' platišča iz lahke litine STARLIT –450,00 €

CENA OSNOVNEGA MODELA:
-

19.500,00 €

CENA OPCIJ:
-

1.300,00 €

CENA S OPCIJAMI:
-

20.800,00 €

CENA S POPUSTOM :
-

18.928,00 €

