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DE CITROËN C4 CACTUS 
innoveert met zijn design en 
zijn beschermende 
Airbumps®.

CITROËN zorgt met de Traction 
Avant voor opschudding in de 

autowereld. Deze auto heeft een 
bijzondere eigenschap waaraan hij 

zijn naam te danken heeft: 
Traction Avant betekent namelijk 

voorwielaandrijving.

De CITROËN Type A gaat in serieproductie. CITROËN introduceert de TUB, een 
moderne bestelwagen met onder andere 
een schuifdeur. Hij wordt in 1948 opge-
volgd door de Type H.

De 2CV verschijnt op het toneel, 
ontworpen als «een zuinige en veilige 
auto waarmee zo comfortabel moge-
lijk vier personen en 50 kg bagage 
kunnen worden vervoerd».

Het tijdperk van lichte en veelzijdige 
auto’s zoals de Ami 6 en de Dyane. En 
niet te vergeten de originele Méhari die 
zich op elk terrein thuis voelt en geschikt 
is voor alle gebruiksdoeleinden.

In de jaren 70 en 80 wordt het 
vooruitstrevende imago van het merk ver-
der versterkt met de CX, de BX, de AX 
en ten slotte de XM, een reislimousine 
met het elektronisch gestuurde hydrau-
lische Hydractive-veersysteem.

20141934

1919 1939 1948 1968 1974
Maak kennis met de bijzondere 
modellen die vanaf 1919 de geschie-
denis van CITROËN hebben 
gemarkeerd.

Als voortrekker van de French 
Touch in de jaren 90 met zijn hit 
«Joli Dragon» heeft Le Tone zich 
15 jaar gewijd aan de muziek, om 
zich sinds 2011 meer toe te 
leggen op de tekenkunst. Zijn 

werk is zelfs geëxposeerd geweest in het Centre 
Pompidou. Hoewel Le Tone een groot 
bewonderaar is van artiesten die hun kleuren 
beheersen, heeft hij zelf een voorkeur voor zwart-
wit. Hiermee vertelt hij eenvoudige verhalen die hij 
met een viltstift aan het papier toevertrouwt.

2017

BEKIJK  
DE BEELDEN,

DE INDRUKWEK-
KENDE 
TERUGKEER 
VAN CITROËN 
IN DE 
RALLYSPORT

Als vijfvoudig winnaar van de constructeurstitel in het wereld-
kampioenschap Rally-Raid tussen 1993 en 1997, acht kam-
pioenschappen in het WRC tussen 2003 en 2012 en drie 
opeenvolgende titels in drie deelnames aan het WTCC 2014-
2016), beschikt CITROËN over een uitzonderlijke erelijst. Met 
zijn buitengewone mentaliteit en zijn passie voor uitdagingen, 
maakt het Merk in 2017 weer zijn opwachting in het WRC, 
met één enkel doel: weer de onbetwiste nummer 1 worden .
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GAMMA

CITROËN BERLINGO MULTISPACE
MEER DAN RIJPLEZIER ALLEEN

CITROËN SPACETOURER

CITROËN C5

CITROËN C5 TOURER CITROËN JUMPER COMBI

CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN C3 PICASSO

CITROËN C1CITROËN C-ZERO

CITROËN C4

CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE

CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

CITROËN C4 CACTUS

CITROËN C3

EEN CITROËN VOOR IEDEREEN
Of u nu in de stad of op de snelweg rijdt, uw CITROËN biedt u altijd onovertroffen 
comfort en rijplezier.
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PLUSPUNTEN

CITROËN BERLINGO MULTISPACE
DE NEGEN DOORSLAGGEVENDE PLUSPUNTEN 

TE OPENEN 
ACHTERRUIT

SCHUIFDEUREN

MODUTOP®

FLEXIBILITEIT

Altijd probleemloos toegang tot de 
bagageruimte en de opbergruimte 
van de Modutop®

Op en top praktisch

Handige opbergmogelijkheden 
en veel licht

Om aan ieders wensen te voldoen

BLZ. 12 - 13

BLZ. 18 - 19

BLZ. 20 - 21

BLZ. 22 - 23

ENDE PLUSPUNTEN 

5 RUIME ZITPLAATSEN 
EEN LENGTE VAN 4,38 M

Compact van buiten, maar een zee 
van ruimte in het interieur

BLZ. 22 - 23

7 INCH  
TOUCHSCREEN

Altijd verbonden met de buitenwereld
BLZ. 26 - 27

GRIP CONTROL
Een optimale tractie op alle soorten 

ondergrond
BLZ. 30 - 31

EFFICIËNTE MOTOREN

DE UITVOERING CITROËN 
E-BERLINGO MULTISPACE

Lage verbruikscijfers en een lage 
CO2-uitstoot

Met alle voordelen van het 
elektrisch rijden

BLZ. 30 - 31
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INHOUDSOPGAVE

CITROËN BERLINGO MULTISPACE EN MULTISPACE XTR

INHOUDSOPGAVE
BLZ. 10 – DESIGN

BLZ. 14 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®

BLZ. 28 – TECHNOLOGIEËN 

BLZ. 36 – UITRUSTING
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DESIGN

De gebruiksvriendelijke, moderne en doordachte 
CITROËN BERLINGO MULTISPACE heeft een 
aangenaam interieur en is direct herkenbaar aan 
zijn sprekende carrosseriedesign.
Met zijn enorme binnenruimte en grenzeloze 
veelzijdigheid is de CITROËN BERLINGO 
MULTISPACE zowel bij dagelijks gebruik als op 
reis uw ideale auto, wat uw wensen en activiteiten 
ook zijn.

DE LUDOSPACE
DIE MEER TE BIEDEN HEEFT 
DAN RIJPLEZIER ALLEEN

De in deze brochure beschreven uitrustingselementen 
geven een volledig overzicht van de technologie van de 
CITROËN BERLINGO MULTISPACE. De uitvoeringen van 
de auto’s die CITROËN in de Europese Unie op de markt 
brengt, kunnen van land tot land verschillen. 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de uitrusting, 
standaard of optioneel, verwijzen wij u naar het document 
«Prijslijst, uitrustingsspecificaties & technische gegevens» 
dat u kunt downloaden op de website www.citroen.nl.
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DESIGN

De CITROËN BERLINGO MULTISPACE biedt gebruiksgemak voor het hele 
gezin. Niet alleen door zijn enorme binnenruimte, maar bijvoorbeeld ook 
dankzij de te openen achterruit waarmee u altijd probleemloos toegang hebt 
tot de bagageruimte, de hoedenplank en de Modutop® zonder dat u de 
achterklep hoeft te openen. Bijzonder handig als de bagageruimte helemaal 
vol zit of als de auto met de achterzijde dicht bij een muur staat.

EEN PRAKTISCHE AUTO

Scan deze code met uw 
smartphone om de video’s over de 

CITROËN BERLINGO MULTISPACE  
te bekijken.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

CITROËN ADVANCED COMFORT, VOOR EEN IN ALLE 

OPZICHTEN UNIEK COMFORT

CITROËN heeft een compleet programma opgezet dat erop is gericht 

alle inzittenden van de auto in alle opzichten een uniek comfort te 

bieden. Onder de noemer CITROËN ADVANCED COMFORT ® 

voorziet dit programma in de toepassing van innovatieve, hightech 

en intelligente oplossingen ten dienste van het welzijn van lichaam 

en geest. 

Aan alle verwachtingen van de gebruikers is gedacht, waarmee de knowhow, 

durf en voorsprong van Citroën op het gebied van comfort in auto’s worden 

bevestigd. Het programma is opgebouwd rond vier pijlers: 

- Zachte materialen in combinatie met een prettige akoestiek

- Een onder alle omstandigheden gebruiksvriendelijk interieur 

- Een aangename en ontspannen sfeer 

- Intuïtieve en nuttige technologieën.MEER
GEBRUIKSGEMAK

ONTSPANNEN 
AUTORIJDEN

COCON-
EFFECT

PRAKTISCHE 
VOORZIENINGEN

14 15



CITROËN ADVANCED COMFORT ®

De bestuurdersplaats van de CITROËN BERLINGO MULTISPACE 
is uitermate ergonomisch. Het overzichtelijke en functionele 
dashboard maakt van elke reis een plezier. De bestuurdersstoel 
is in hoogte verstelbaar en het stuurwiel in hoogte en diepte.

De CITROËN BERLINGO MULTISPACE biedt 
de bestuurder bovendien een prettig hoge zitpositie en een 
groot glasoppervlak. Dat garandeert een uitstekend zicht 
rondom en komt het rijcomfort ten goede.

WELKOM AAN BOORD
COMFORTABEL REIZEN
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SCHUIFDEUREN

De CITROËN BERLINGO MULTISPACE is bovenal een praktische en 
veelzijdige auto en daar profiteert u elke dag van. Het interieur biedt 
alle inzittenden een zee van ruimte, ook achterin. Voor extra 
gebruiksgemak is de auto voorzien van twee schuifdeuren. Gemakkelijk 
bij het in- en uitstappen of het inladen van de auto, zeker als hij in een 
smal parkeervak staat.

PRAKTISCH ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN

CITROËN ADVANCED COMFORT ®18 19



MODUTOP®

LICHT EN HANDIGE 
OPBERGMOGELIJKHEDEN

De optionele Modutop ®, die is geïnspireerd op vliegtuigconsoles, biedt 
een fraai gestileerde en handige doorzichtige opbergruimte in het 
midden van het dak. De tegen het dak gemonteerde opbergruimte aan 
de achterzijde biedt een praktische extra opbergmogelijkheid. De vier 
glaspanelen baden het interieur in een zee van licht, terwijl voor een 
optimaal comfort achterin drie luchtroosters voor de ventilatie van de 
achterzitplaatsen zorgen.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®20 21



CITROËN ADVANCED COMFORT ®

FLEXIBILITEIT
AFGESTEMD OP ELK GEBRUIK

Ondanks de compacte afmetingen beschikt de 
CITROËN BERLINGO MULTISPACE over een enorme 
binnenruimte. Dankzij de drie* individuele, opklapbare 
en gemakkelijk uitneembare achterstoelen kan het 
interieur op vele manieren worden ingedeeld.

*Afhankelijk van de uitvoering
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Zijn naam zegt het al, de 
CITROËN BERLINGO MULTISPACE 

is de eerste plaats ontworpen om u een zee van ruimte te 
bieden. Hij biedt dan ook allerlei handige 

opbergmogelijkheden zoals de optionele Modutop ®, 
de opbergvakken in het dashboard, de portiervakken 
en het uitneembare opbergvak in de middenconsole. 
Deze slim over het interieur verdeelde opbergruimtes 

hebben een totale inhoud van maar liefst 170 liter. 
Ook de bagageruimte is uiterst royaal met een inhoud 

van 675 liter. Hij kan zelfs worden vergroot tot 
3000 liter door de achterstoelen te verwijderen.

EEN TOT WEL 3000 LITER TE 
VERGROTEN BAGAGERUIMTE 
EN TALRIJKE OPBERGMOGELIJKHEDEN

CITROËN ADVANCED COMFORT ®24 25



Elke achterpassagier zit comfortabel, dankzij de vijf 
individuele en verwijderbare stoelen die allemaal even 
groot zijn. De zitplaatsen kunnen met één 
handbeweging worden weggeklapt voor een 
gemakkelijke toegang tot de derde zitrij.
Persoonlijk comfort, voor ieder individueel in te stellen.

*De 7 zitplaatsen versie is in Nederland alleen op 
aanvraag leverbaar.

GEMAKKELIJKE TOEGANG 
TOT DE DERDE ZITRIJ.

TOT WEL 7 
ZITPLAATSEN*

CITROËN ADVANCED COMFORT ®26 27



TECHNOLOGIEËN

De fraai in het dashboard van de CITROËN BERLINGO MULTISPACE 
geïntegreerde 7 inch touchscreen biedt gemakkelijk toegang tot allerlei 
functies van de auto: het via aanraaktoetsen te bedienen 
navigatiesysteem* (kaartweergave in perspectief, weergave van 
snelheidslimieten, verkeersomstandigheden enz.), de mediafuncties 
(waaronder radio en streaming audio), de telefoonfuncties (handsfree 
bellen via de Bluetooth**-verbinding, toegang tot het telefoonboek, 
beheer van wisselgesprekken en spraakherkenning) en de configuratie 
van de parameters van de auto. Dit 7 inch touchscreen ** biedt dankzij 
de Mirror Screen-technologie bovendien de mogelijkheid om bepaalde 
apps van uw smartphone op een veilige manier tijdens het rijden te 
gebruiken, zodat u altijd «connected» blijft.

* Optioneel, afhankelijk van de uitvoering.
** Alleen in combinatie met een compatibele telefoon.

NAVIGATIE MULTIMEDIA

TELEFOONFUNCTIE INSTELLINGEN

7 INCH TOUCHSCREEN
100 % CONNECTED
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TECHNOLOGIEËN

VEILIGHEID EN
RIJHULPSYSTEMEN

STATISCHE 
BOCHTVERLICHTING 
Deze functie zorgt ervoor dat de mistlamp 
aan de desbetreffende zijde de binnenzijde 
van de bocht verlicht wanneer de snelheid 
van de auto lager is dan 40 km/h.

De parkeerhulp vóór vult de parkeerhulp 
achter aan om het fileparkeren te 
vergemakkelijken.

PARKEERHULP 
VÓÓR

ACHTERUITRIJ-
CAMERA
Zodra u de achteruitversnelling inschakelt, 
geeft de 7 inch touchscreen de beelden van 
de omgeving achter uw auto weer. 
Op het scherm worden met lijnen de 
rijrichting en de afstand tussen uw auto 
en eventuele obstakels aangegeven, zodat 
u veilig achteruit kunt rijden.

HILL START 
ASSIST
Op hellingen van meer dan 5%, bijvoorbeeld 
een helling van een parkeergarage, 
houdt de Hill Start Assist de auto gedurende 
2 seconden automatisch op zijn plaats, zodat 
u rustig weg kunt rijden.

ACTIVE 
CITY BRAKE
Bij lage snelheden (tussen 5 en 30 km/h) 
detecteert een aan de bovenzijde van de 
voorruit aangebrachte lasersensor vaste en 
bewegende obstakels. Zodra een aanrijding 
hiermee dreigt, activeert het systeem 
automatisch de remmen van de auto.
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CITROËN BERLINGO XTR
GRIP CONTROL

Met de XTR-uitvoering heeft de 
CITROËN BERLINGO MULTISPACE een extra 

stoere uitstraling. Deze uitvoering, met een 
verhoogde vering, een beschermplaat onder de 
motor en specifieke bumpers, is ook te voorzien 

van Grip Control, een geoptimaliseerde 
antispinregeling die de tractie van de voorwielen 

verbetert door afhankelijk van de ondergrond een 
specifieke regeling toe te passen. Met een 

draaiknop kunt u één van de 5 standen 
selecteren: Standaard ESP, Sneeuw, 

Offroad, Zand en ESP OFF. Als u de gebaande 
wegen wilt verlaten, staat de 

CITROËN BERLINGO MULTISPACE XTR 
voor u klaar!

TECHNOLOGIEËN32 33



TECHNOLOGIEËN

PURETECH- EN BLUEHDi-MOTOREN
De CITROËN BERLINGO MULTISPACE wordt geleverd met 
BlueHDi- en PureTech-motoren van de nieuwste generatie. 
Deze efficiënte motoren voldoen allemaal aan de Euro 6-norm en 
kenmerken zich door een laag brandstofverbruik en een geringe 
uitstoot van CO2 en stikstofoxide (NOx). Het dieselgamma de 
BlueHDi 100 S&S in combinatie met een handgeschakelde 
5 versnellingsbak, de BlueHDi 100 S&S in combinatie met de 
ETG6-versnellingsbak en de BlueHDi 120 S&S, de uitvoering 
met de BlueHDi 120 S&S-motor is voorzien van een 
handgeschakelde 6-versnellingsbak, voor nog meer rijplezier. 
De CITROËN BERLINGO MULTISPACE is ook leverbaar met 
de benzinemotor PureTech 110 S&S in combinatie met een 
handgeschakelde 5 versnellingsbak. Bij deze motoren zijn 
geavanceerde, efficiënte en kostenbesparende technologieën 
toegepast. Op basis van die eigenschappen is deze motor 
onderscheiden met de titels Engine of the Year 2015 en 2016.

MOTOREN
PURETECH EN BLUEHDi 
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UITRUSTING

INTERIEUR AMBIANCES

VELGEN EN WIELDOPPEN

CARROSSERIEKLEUREN

BRUN MOKA (P) BLEU KYANOS (M) BLANC BANQUISE (N)

GRIS ALUMINIUM (M) GRIS ACIER (M) BRUN NOCCIOLA (M)

ROUGE ARDENT (N) NOIR ONYX (N) GRIS SHARK (P)

STOF LIBÉRIA STOF CURITIBA BLEU

(1) Leverbaar als accessoire.
(M) : Metallic lak – (P) : Parelmoerlak – (N) : Niet Metallic lak. De Metallic lak, Parelmoerlak en de kleur Noir Onyx zijn leverbaar tegen een meerprijs.

15” WIELDOP 
AIRFLOW

16” WIELDOP
RANGIROA

16” VELG
MANAGUA

15” VELG JET  (1) 15” VELG
TWENTY FIRST (1)

17”  VELG
JORDAN(1)
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AUTOMOBILES CITROËN : Naamloze vennoot-
schap met een kapitaal van 159.000.000 euro - 
Hoofdkantoor: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17, 
Frankrijk – RCS Paris 642 050 199. Dit document 
betreft uitsluitend auto’s die in de Europese Unie wor-
den verkocht. De in dit document vermelde informatie 
over de modellen en hun kenmerken was actueel ten 
tijde van het ter perse gaan van deze uitgave: deze 

informatie is niet bindend. Citroën behoudt zich het 
recht voor om zonder kennisgeving vooraf de kenmer-
ken van de hier getoonde uitvoeringen te wijzigen, 
zonder de verplichting dit document te hoeven aanpas-
sen. Automobiles Citroën verklaart hierbij dat aan de 
bepalingen van de EG-richtlijn nr. 2000/53 CE van 
18 september 2000 met betrekking tot sloopauto’s is 
voldaan en dat bij de fabricage van door Citroën 

verkochte auto’s gebruik wordt gemaakt van gerecyc-
lede materialen. De weergegeven kleuren geven 
slechts een indicatie van de daadwerkelijke kleur; met 
de huidige druktechnieken is een waarheidsgetrouwe 
kleurenweergave niet mogelijk. De door carrosseriebe-
drijven omgebouwde auto’s kunnen verschillen qua 
technische kenmerken, prestaties, brandstofverbruik, 
CO2-uitstoot en uitrusting van de hier getoonde uitvoe-

ringen. Wij hebben deze brochure met uiterste zorg 
samengesteld. Mocht u desondanks een fout ontdek-
ken, neem dan gerust contact met ons op. Neem voor 
meer informatie contact op met de telefonische 
klantenservice van Citroën of ga naar www.citroën.nl. 
Neem voor meer informatie over de diensten van 
Citroën contact op met een van onze dealers. Citroën 
Assistance: 0800-022 22 44 (gratis nummer).

CITROËN : 
SERVICE DIE U MAG VERWACHTEN

* Alle gegevens met betrekking tot de motoren kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Ga naar de website citroen.nl voor de meest recente 
gegevens. De bovenstaande verbruikscijfers zijn officiële waarden die zijn vastgesteld aan de hand van Europese normen die gelden voor alle 
fabrikanten en alle auto’s die in Europa worden verkocht. Deze waarden komen tot stand onder specifieke, voorgeschreven 
testomstandigheden (temperatuur, gewicht van de auto, type rollentestbank, enz.) en met een uiterst rustige rijstijl. In de praktijk zal het 
brandstofverbruik van uw auto van deze officiële waarden afwijken: het verbruik wordt immers beïnvloed door het verkeer, de 
weersomstandigheden, de belading van de auto, uw rijstijl, de bandenspanning, de aanwezigheid van allesdragers (ook zonder belading), 
veelvuldig gebruik van de airconditioning en/of de verwarming, de staat van de auto enzovoort. Zie voor meer informatie over het verbeteren 
van uw brandstofverbruik «Tips voor groen rijden» op citroen.nl.

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-UITSTOOT (ECE-norm 1999-100)*

Motoren
In de bebouwde 

kom
(l/100 km)

Buiten de 
bebouwde kom 

(l/100 km)

Gecombineerd
(l/100 km)

CO2-uitstoot
(g/km)

PureTech 110 S&S 6,0 4,6 5,1 119

BlueHDi 100 S&S 4,6 3,9 4,1 109

BlueHDi 100 S&S ETG6 4,3 4,1 4,2 109

BlueHDi 120 S&S 4,8 3,9 4,3 113

RESPECT 
VOOR HET MILIEU

SELECTIE VAN ACCESSOIRES
De CITROËN BERLINGO kan met de vele praktische accessoires gemakkelijk aan uw 
persoonlijke smaak worden aangepast.

* Met en zonder dakdragers. ** Met in- en uitgeklapte 
buitenspiegels. *** Met 15” wielen
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Dakkoffers Kinderzitjes en DVD-spelers.

Bagagebeschermbak. Tablethouder voor aan de hoofdsteun.

 

TRANSPARANTIE
OM UW VERTROUWEN
TE WINNEN

CITROËN
&YOU citroen.nl

beoordelingen van klanten

• COMMERCIËLE GARANTIE 2 JAAR
Reparatie of vervanging van defecte onderdelen. Citroën Assistance, 24 uur per dag, 7 
dagen per week.

• GARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT
12 jaar voor personenauto’s. 5 jaar voor bedrijfsauto’s.

• LAKGARANTIE
3 jaar voor personenauto’s. 2 jaar voor bedrijfsauto’s.

• VERVANGEND VERVOER
U krijgt tegen een voordelig tarief een leenauto aangeboden als uw auto in de werk-
plaats is.

MyCITROËN FreeDrive

• VERLENGDE GARANTIE
Met de verlengde garantieverzekering van MyCITROËN FreeDrive kunt u de twee jaar 
fabrieksgarantie verlengen tot drie, vier of vijf jaar. De Citroën Erkend Reparateur 
verhelpt dan gratis en vakkundig alle elektrische, hydraulische of mechanische proble-
men die onder de dekking vallen.

Daarnaast dekt de verlengde garantieverzekering uitgebreide pechhulpverlening in bijna 
heel Europa met Citroën Assistance. U kunt deze verlengde garantieverzekering direct 
afsluiten bij aanschaf van uw nieuwe auto, maar ook gedurende de standaard garantie-
periode van 24 maanden. MyCITROËN FreeDrive is toegesneden op uw persoonlijke 
situatie. Naast de keuze voor de looptijd en het aantal kilometers, kunt u een verlengde 
garantieverzekering uitbreiden met een aantal bouwstenen.

• BOUWSTENEN
- Voorgeschreven onderhoud
- Vervanging van slijtagedelen
- Een jaarlijkse aircocheck
- Het Citroën-bandencontract

Voor meer informatie of het afsluiten van een MyCITROËN FreeDrive kunt u contact 
opnemen met uw Citroën-dealer of kijk op www.citroen.nl/freedrive 

VOOR ZEKERHEID GAAT U NAAR DE CITROËN-DEALER
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MEER INFORMATIE OVER HET CITROËN-GAMMA 
Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app. A
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CITROËN E-BERLINGO
MULTISPACE

100% ELEKTRISCH  
RIJDEN ZONDER 
BELEMMERINGEN

100% STIL 
RIJDEN IN ALLE RUST

RUIM EN PRAKTISCH 
MET 5 VOLWAARDIGE 
ZITPLAATSEN, 
VEEL BAGAGERUIMTE 
EN SCHUIFDEUREN 

FLEXIBEL 
MET WEGKLAPBARE EN 
UITNEEMBARE STOELEN

CONNECTED 
MET HET 7 INCH TOUCHSCREEN

LAGE GEBRUIKS- EN 
ONDERHOUDSKOSTEN

6 PLUSPUNTEN 
VAN DE CITROËN E-BERLINGO

QR-code: scan deze code met uw 
smartphone om de video’s over de 
CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 
te bekijken.



0
CO2 UITSTOOT 

TIJDENS HET RIJDEN

170KM*

ACTIERADIUS
* Gemeten door NEDC, New European 
Driving Cycle.  Deze kan afwijken door 

de rijstijl, wegomstandigheden, 
het gebruik van de airco, etc.

De 100% elektrische CITROËN E-BERLINGO 
MULTISPACE is ontworpen om het u 
gemakkelijk te maken. De milieuvriendelijke, 
energiezuinige en stille CITROËN E-BERLINGO 
MULTISPACE biedt alle voordelen van 
elektrisch rijden. Zo hoeft u zich over 
mil ieuzones geen zorgen te maken. 
De CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE is 
uitgerust met een normale laadaansluiting 
waarmee de auto via een normaal stopcontact 
kan worden opgeladen. Daarnaast kan hij 
opt ioneel  worden voorz ien van een 
snellaadaansluiting. Dankzij de elektromotor 
met een vermogen van 49 kW (67 pk) kunt 
u onder alle omstandigheden soepel wegrijden, 
accelereren en remmen zonder dat u hoeft 
te schakelen.

CITROËN
E-BERLINGO
DE PRAKTISCHE MPV
IS ER NU OOK ELEKTRISCH!

3 ¤
PER 100 KM

100 %
STIL

80 %
IN 30 MINUTEN

SNELLADEN

GARANTIE

8 JAAR 
OF 

100 000 KM

8 TOT 15 UUR

NORMAAL LADEN



100% 
MODERNE 
TECHNOLOGIE

Navigatie met touchscreen en birdview-
weergave, weergave op de kaart van het 
gebied dat binnen de resterende actiera-
dius valt, radio, Bluetooth* handsfree 
bellen en streaming audio... Zomaar 
een paar voorbeelden van de moge-
lijkheden van het 7 inch touchscreen. 
Dit touchscreen biedt dankzij de Mirror 
Screen-technologie bovendien de moge-
lijkheid om bepaalde apps van uw smart-
phone op een veilige manier onderweg 
te gebruiken.

* Alleen in combinatie met een compatibele telefoon.

ALTIJD CONNECTED 
DANKZIJ HET TOUCHSCREEN

VOORGEPROGRAMMEERDE 
TEMPERATUURREGELING
U kunt vanaf uw smartphone, tablet of 
pc de temperatuur van de verwarming 
of airconditioning voorprogrammeren, 
zodat de temperatuur in de auto op een 
aangenaam niveau is als u instapt.

OP AFSTAND AFLEZEN
VAN HET LAADNIVEAU 
Op een smartphone kan de laadtoestand 
van de tractiebatterij en de resterende 
laadtijd tot de batterij volledig is geladen 
worden bekeken.

WEERGAVE VAN DE 
RESTERENDE ACTIERADIUS 
Een digitale meter op het instrumenten-
paneel informeert u over de resterende 
actieradius, het gemiddelde energiever-
bruik en de regeneratie van energie als 
u snelheid mindert of afremt.

MyCITROËN



SCHUIFDEUREN

UITNEEMBARE EN 
WEGKLAPBARE 

STOELEN

EENVOUDIG 
LADEN

De CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 
ontpopt zich onder alle omstandigheden als 
uw ideale metgezel. Zijn twee schuifdeuren 
zijn zeer handig bij het in- en uitstappen of 
het inladen van de auto, zeker als hij in een 
smal parkeervak staat. 
De CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 
laat zich ook graag van zijn veelzijdige kant 
zien, zoals met zijn drie individuele en 
opklapbare achterstoelen die u desgewenst 
eenvoudig uit de auto kunt verwijderen.

100% 
 PRAKTISCH
ELEKTRISCH RIJDEN 
ZONDER AAN RUIMTE 
IN TE BOETEN



De CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE 
is een compacte auto met desondanks een 
bijzonder ruim, uitnodigend en comforta-
bel interieur. U beschikt er over talloze 
opbergmogelijkheden, zoals de opberg-
vakken in het dashboard en de vloer, de 
portiervakken en niet te vergeten de uit-
neembare middenconsole.
Dankzij de in hoogte verstelbare  bestuur-
dersstoel en het in hoogte en diepte vers-
telbare stuurwiel vindt u altijd een ideale 
zitpositie. Bovendien zit u relatief hoog en 
heeft de auto een groot glasoppervlak, wat 
een uitstekend zicht rondom garandeert 
en het rijcomfort ten goede komt.

100% 
ONTSPANNEN

EEN COMFORTABELE PLEK VOOR 
IEDEREEN

3 VOLWAARDIGE 
ZITPLAATSEN ACHTER

GELUIDSCOMFORT

RUIM 
INTERIEUR



Met vijf personen aan boord beschikt u 
over een bagageruimte tot wel 675 liter. 
Dat biedt vele mogelijkheden voor uw 
activiteiten door de week en in het 
weekend. Wanneer u de drie achterste 
stoelen verwijdert, ontstaat een ruimte 
van maar liefst 3000 liter. Ideaal voor 
het vervoeren van lange of grote 
voorwerpen.  Dankzij de grote te openen 
achterruit hebt u altijd gemakkelijk 
toegang tot de hoedenplank.

100% 
 VEELZIJDIG
ONTWORPEN OM U DE 
RUIMTE TE GEVEN

De in deze brochure beschreven uitrustingselementen geven een volledig overzicht van de technologie van de CITROËN E-BERLINGO MULTISPACE.  
De uitvoeringen van de auto’s die CITROËN in de Europese Unie op de markt brengt, kunnen van land tot land verschillen. Voor een gedetailleerde beschrijving 
van de uitrusting, standaard of optioneel, verwijzen wij u naar het document «Prijslijst, uitrustingsspecificaties & technische gegevens» dat u kunt downloaden 
op de website www.citroën.nl.

TOT

78 L
AAN OPBERGVAKKEN

SEPARAAT TE OPENEN

ACHTERRUIT

* Hoogte zonder / met dakdragers.
** Breedte met spiegels ingeklapt / uitgeklapt. 

4380

925 2728 727
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1810/2112**

1505

15” WIELDOP 
AIRFLOW

BAGAGERUIMTE 

VAN 675
TOT3.000 L



ROUGE ARDENT (N)

MOKA (P) GRIS ARTENSE (M)

BLANC BANQUISE (N)

GRIS ALUMINIUM (M) BLEU KYANOS (M)

NOCCIOLA (M)

NOIR ONYX (N)

GRIS SHARK (P)

STOF LIBERIA GRIJS

(M) : metallic – (P) : parelmoer – (N) : niet metallic. 
De metallic- en parelmoerlakken zijn optioneel. 

LEER HET GAMMA VAN CITROËN KENNEN
Ga naar www.citroen.nl (met uw smartphone naar http://m.citroen.nl) of download gratis de app. A
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