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NYA 
CITROËN BERLINGO

Av märket som uppfann fritidsbilen
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Le Tone introducerar musikstilen 
French Touch under 1990-talet 
med sin hit ”Joli Dragon”. I 15 år 
ägnar han sig mest åt musiken, 
men glider sedan successivt över 
mot illustration. Sedan 2011 har 

han haft utställningar med sina verk, bland annat 
på Centre Pompidou. 
Även om Le Tone beundrar konstnärer som kan 
hantera färg, erkänner han att han själv är svag för 
svart-vitt som han använder i de enkla historier som 
han ritar med filtpenna i sina anteckningsblock.

Från 1919 till idag - upptäck de 
unika Citroënmodellerna som skapat 
bilhistoria på citroenorigins.se/sv

2014
Citroën C4 Cactus 
presenterar Airbump®, 
ett helt nytt tänk om 
karosskydd och design.

Citroën revolutionerar  
bilvärlden med sin Traction 
Avant. Bilnamnet med den 

nya tekniken säger allt: det är 
framhjulen som är drivande. 

En lösning som sedan  
majoriteten av världens  

biltillverkare också anammat.

1934

1919 1939 1948 1968
Modellen Citroën Typ A börjar 
serietillverkas. 

Citroën presenterar Tub, en nytänkande 
transportbil som bland annat har en sido- 
skjutdörr till lastutrymmet. 
Modellen får en uppföljare Typ H år 1948. 

Citroën tar fram folkbilen 
2CV för att kunna erbjuda en «billig 
och säker bil som bekvämt rymmer 
fyra personer och 50 kilo bagage.» 

Trenden går mot lätta, smidiga bilar 
som Ami 6 och Dyane. Citroën 
lanserar även Mehari, föregångaren 
till alla terränggående fritidsbilar. 

1974
Under 70 och 80-talet stärks Citroëns 
rykte som teknisk innovatör inom bilbran-
schen med modellerna CX, BX, AX och 
sedan XM, premiumbil utrustad med 
fjädringssystemet Hydractive som förenar 
elektronik och hydraulik.

Segrare 5 gånger för märket i Rally-Raid VM 1993-1997, 
8 världsmästartitlar i Rally WRC mellan 2003 och 2012, 
3 segrar i följd i WTCC visar, år efter år, på Citroëns styrka 
och konkurrenskraft. Med sin unika inställning och smak för utma-
ningar är Citroën tillbaka på WRC-banan med ett enda mål: att 
återta förstaplatsen. 

2017
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MODELLPROGRAM

NYA CITROËN BERLINGO
DEN PERFEKTA BILEN, 

FÖR HELA FAMILJEN.

CITROËN C3CITROËN C1 CITROËN C3 AIRCROSS
COMPACT SUV

CITROËN C4 CACTUSCITROËN BERLINGO CITROËN  
C4 SPACETOURER

DET FINNS EN CITROËN TILL VAR OCH EN
I staden så väl som på landet uppskattas Citroëns tidlösa kärnvärden komforten och välbefinnandet i kupén.

CITROËN SPACETOURERCITROËN  
GRAND C4 SPACETOURER
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FÖRDELAR

10 ANLEDNINGAR ATT VÄLJA
NYA CITROËN BERLINGO

Scanna koden med din mobiltelefon 
för att se filmerna med 

nya Citroën Berlingo

DESIGN

SIDA 10 - 17

En ny stil med mjuka linjer och en kaross 
som ger ett robust men samtidigt 
vänligt intryck.

MODUTOP ®

SIDA 26 - 27

Förutom 92 liters praktiskt 
förvaringsutrymme släpper Modutop® in 
extra ljus i kupén via sitt 
panoramaglastak.

2 LÄNGDER

SIDA 14 - 15

Storlek M får sällskap av storlek XL 
med plats för både fler personer och mer 
last. Välj den modell som passat dig bäst. 

15 KÖRHJÄLPS- 
FUNKTIONER

SIDA 42 - 45

En samling tekniska funktioner 
som ger hög säkerhet 

och underlättar körningen.

SIDOSKJUTDÖRRAR

SIDA 22 - 23

De funktionella dörrarna gör bilen 
lättlastad och lätt att kliva in i.

FÖRARPLATS

SIDA 40 - 41

Från förarplatsen styr du  
enkelt många av bilens funktioner. 

FLEXIBILITET

SIDA 28 - 29

Smarta och flexibla lösningar för att 
anpassa bilen efter dina behov.

MIRROR SCREEN

SIDA 38 - 39

Med Apple CarPlay™ eller MirrorLink® 
kan du enkelt styra telefonens appar 

via bilens pekskärm.

NEDFÄLLBARA   
BAKSÄTEN

SIDA 24- 25 SAMT 28 - 29

De tre fristående sätena bak är lika stora 
och går att fälla ned separat eller alla  
tillsammans för att få ett platt golv.

BRÄNSLEEFFEKTIVA 
MOTORALTERNATIV

SIDA 46 - 47

Nya Citroën Berlingo låter dig 
välja mellan motorer utav 

den senaste generationen.
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INNEHÅLL

S. 10 – DESIGN

S. 18 – CITROËN ADVANCED COMFORT ®

S. 32 – TEKNOLOGI

S. 48 – UTRUSTNING

INNEHÅLL

Scanna koden med din mobiltelefon 
för att se filmerna med 
nya Citroën Berlingo 
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DESIGN

DESIGN
PERSONLIG OCH STILSÄKER

En upphöjd, kort motorhuv som tar en 

självklar plats på vägen, en breddad front 

med tydlig Citroënkaraktär, framflyttad 

vindruta, Airbumps® med olikfärgade 

detaljer* runt bland annat dimstrålkastarna 

Nya Citroën Berlingo är en frisk fläkt med sin 

robusta design och mjuka linjer.

En bil som är modern, djärv, funktionell, 

intelligent och bekväm på samma gång. 

* Beroende på version.
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DESIGN

Med Vit Color Pack* får nya Citroën Berlingo en sober och 
stilfull utstrålning. Paketet innehåller olikfärgade
detaljer runt dimstrålkastarna* och på Airbump.
En färgsignatur som passar perfekt till det breda utbudet av 
karossfärger som fi nns att välja mellan, till exempel den nya 
exklusiva färgen Aqua Green.

Nya Citroën Berlingo i XTR-utförande* kommer med 
Orange Color Pack. I paketet ingår olikfärgade detaljer** 
på karossen, sidospegelkåpor i svart Onyx samt 
inredningen Wild Green med orange färgrand.

* Beroende på version **Tillval

NYA
CITROËN
BERLINGO
LÄTT ATT ANPASSA
EFTER EGEN SMAK

MMeMeMedddd ViViViVittt CCoColllor PPack* får nya Citr
stilfull utstrålning. Paketet inneh
detaljer runt dimstrålkastarna* 
E färgsignatur som passar pe

fi ns att välja

EFTER

ë B li b h N Cit ë B li i XTR tfö d * k d

N
O
ASSA
MAK

få Cit
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Nya Citroën Berlingo finns 
numera i två längder med 
perfekt avvägda mått och 
harmoniska linjer.

712 STORLEKAR
MED PLATS FÖR HELA FAMILJEN

M

XL

Nya Berlingo finns i versioner med 5 och 7 

platser, beroende på längd, och bjuder på en 

föredömlig komfort.

Storlek XL är 35 cm längre än storlek M, detta 

tack vare det större axelavståndet och förlängt 

överhäng bak. Tredje radens säten* kan antingen 

lyftas bort helt eller skjutas fram**. Du kan välja 

mellan att låta passagerarna resa bekvämt eller 

skapa extra lastutrymme bak, beroende på vad 

bilen ska användas till.

5 PLATSER 7 PLATSER

M XL

DESIGN

* Tillval. ** I storlek XL.

4,75 M4,4 M

UPP TILL 7 PERSONER
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DESIGN

DEN PERFEKTA 

RESKAMRATEN
FLEXIBEL, FUNKTIONELL OCH RYMLIG

Nya Citroën Berlingo har allt som krävs av en familje- och 

fritidsbil. Du tar enkelt med familjens cyklar eller lastar 

för vandringsresan till fjällen. Takrails* understryker bilens 

moderna, dynamiska profil.

* Beroende på version.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

FÖR EN HELT NY KÄNSLA AV KOMFORT

Citroën har utarbetat ett heltäckande koncept för att skapa  

en helt ny känsla av komfort för alla i bilen. Konceptet kallas  

CITROËN ADVANCED COMFORT® och använder sig  

av innovativa, tekniska och smarta lösningar för att få dig  

att må bra till både kropp och själ.

Vi har tagit hänsyn till förväntningarna från samtliga i bilen  

och konceptet är ett bevis på Citroëns djärva nytänk  

och ledande position på bilmarknaden gällande komfort.  

Tekniken bygger på fyra viktiga punkter för att öka vårt  

välbefinnande: mjukhet vad gäller rörelser och akustik,  

en funktionell inredning, lugn för sinnet tack vare en behaglig  

aosfär och slutligen smart och användbar teknologi.

TANKE
KOMFORT

ANVÄNDAR
KOMFORT

KÖR
KOMFORT

INTERIÖR  
KOMFORT
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Nya Citroën Berlingo är en smart utrustad bil som bjuder på 

en ojämförlig komfort för alla passagerare och gör resan till en 

avkopplande och behaglig upplevelse. Den framflyttade vindrutan 

och instrumentbrädans rena design skapar extra ljus och 

utrymme i kupén. De mjuka och välkomnande materialen, som 

inspirerats av heminredning, förstärker känslan av välbefinnande. 

Även ljudmiljön har gjorts om vilket gör bilen betydligt tystare, 

EN VÄLKOMNANDE KUPÉ 
SOM FÅR ALLA ATT TRIVAS

Den helt förnyade kupén i nya Citroën Berlingo är harmonisk och 

funktionell på samma gång. På passagerarsidan finns det kylda 

förvaringsutrymmet Top Box ovanpå instrumentbrädan.
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Nya Citroën Berlingo är lika genomtänkt 

invändigt som utvändigt. De två sidoskjutdör-

rarna gör bilen bekväm att kliva in i och att 

lasta. Bredden på skjutdörrarna har anpassats 

för att vara så praktiska som möjligt. Dess-

utom går bakrutan att öppna separat*, något 

som gör lastutrymmet extra lättåtkomligt. 

* Beroende på version.

SIDOSKJUTDÖRRAR OCH 

BAKLUCKA
MED ÖPPNINGSBAR RUTA*

CITROËN ADVANCED COMFORT ®22 23



 

  

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

 3BEKVÄMA 

SITTPLATSER BAK 
I SAMMA STORLEK

Samtliga baksätespassagerare reser bekvämt i nya 

Citroën Berlingo eftersom de tre separata sätena 

bak* är lika breda. De tre sätena ger dessutom gott 

om benutrymme, oavsett om du väljer en version 

med längden M eller XL. 

De tre sätena bak** kan fällas ned separat för att 

ge ett plant golv och är alla utrustade med Isofix 

i-size-fäste.

* Beroende på version. ** Tillval.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

MODUTOP
®

92 LITERS FÖRVARING 
OCH ETT OTROLIGT LJUSINSLÄPP

Det nya multifunktionstaket* på Citroën Berlingo är 

perfekt för en fritidsbil. Det nya taket har tagit tillvara 

på det bästa hos föregångarna och ger dessutom 

extra mycket ljus. Modutop® bjuder på praktisk 

takförvaring som du enkelt når via baksätet eller 

bagageutrymmet och den genomskinliga ljusbågen, 

uppdelad i flera delar, ger ett fantastiskt ljus längs 

hela innertaket och gör det enkelt att se alla föremål 

som du lastat. Modutop® släpper dessutom in extra 

ljus i kupén via det stora glastaket som enkelt kan 

dras för med en eldriven gardin.

*Beroende på version.
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FLEXIBELT 

LASTUTRYMME
MED HELT PLATT GOLV

Sätena bak kan fällas ned, separat eller alla 

tillsammans, för att ge ett helt platt golv*. Det gör bilen 

enkelt att anpassa efter olika behov. Även det främre 

passagerarsätet kan fällas ned helt i golvet. Det ger nya 

Citroën Berlingo ett lastutrymme på upp till 4000 liter, 

och en lastlängd på över 3 meter, i XL-versionen. 

Bagageskyddet* är reglerbart i två lägen, antingen 

standardläge (högt) eller mellanläge, som gör 

att lastutrymmet kan delas upp i två våningar. 

Bagageskyddet klarar en last på 25 kg som är lätt att 

komma åt från den öppningsbara rutan i bakluckan*. 

När bagageskyddet inte behövs stoppas det enkelt 

undan bakom sätena på andra raden.

* Beroende på version.
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CITROËN ADVANCED COMFORT ®

UPP TILL

322L
I STORLEK XL

MED 7 PERSONER  
OMBORD

L A S T V O L Y M

Nya Citroën Berlingo finns numera i två längder – M och den nya för-

längda versionen XL. Båda versionerna är enkla att anpassa efter olika 

behov och har plats för upp till 7 personer som alla sitter bekvämt. 

Sätena på tredje raden är skjutbara, fällbara och kan lyftas bort helt.

* Tillval.

TVÅ KAROSSTYPER

MED UPP TILL 7 PLATSER 
SÅ ATT ALLA KAN FÖLJA MED
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TEKNIK FÖR 

ÖKAD SÄKERHET 
OCH FLER UPPKOPPLINGSMÖJLIGHETER

Nya Citroën Berlingo är utrustad med den senaste tekniken. 

Du hittar totalt 15 körhjälps- och säkerhetsfunktioner 

och flertalet* uppkopplingstekniker, som bland annat  

MirrorScreen med Apple CarPlay™.

* Beronde på version.
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GRIP CONTROL

MED HILL ASSIST DESCENT

Nya Citroën Berlingo har utformats för att ge 

bästa möjliga väggrepp.

Med funktionen Grip Control* med Hill Assist 

Descent har du full kontroll över drivkraft 

och hastighet, oavsett väder och väglag, även 

i kraftiga nedförslut.

* Tillval.

KONTROLL 

PÅ VÄGEN
GRIP CONTROL MED HILL 
ASSIST DESCENT 

TEKNOLOGI34 35



TEKNOLOGI

En infällbar, genomskinlig skiva*  

i ögonhöjd som kontinuerligt visar  

den viktigaste körinformationen i färg. 

Föraren kan se informationen utan  

att ta ögonen från vägen.

*Beroende på version.

HEAD UP-DISPLAY 

I FÄRG
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TEKNOLOGI

Nya Citroën Berlingo är utrustad med en pek-

skärm på 8 tum med kapacitiv pekteknik* som 

låter dig zooma med fingertopparna, precis som 

på din mobiltelefon. Via skärmen styr du även 

bilens olika inställningar, körhjälpsfunktioner, luft-

konditionering och radio. Med funktionen Mirror 

Screen (via Apple Carplay™, Mirror Link®eller 

Android Auto) kan du ansluta din smartphone** 

och styra dina telefonappar via bilens pekskärm, 

om de är kompatibla med bilkörning.

*Beroende på version. **Förutsätter kompatibel smartphone.

8-TUMS PEKSKÄRM 
OCH MIRROR SCREEN
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TEKNOLOGI

15 KÖRHJÄLPS-
OCH  

SÄKERHETSFUNKTIONER

HEAD UP-DISPLAY 
I FÄRG*

UTÖKAD 
HASTIGHETS- 
SKYLTSAVLÄSARE 
OCH REK. 

HASTIGHET**

TA EN PAUS 
COFFEE BREAK ALERT

En genomskinlig skiva i 
ögonhöjd som låter dig hålla 
ögonen på vägen samtidigt 
som du enkelt kan se all 
väsentlig körinformation 
(nuvarande hastighet och 
rekommenderad hastighet, 
inställningar för farthållare/
fartbegränsare och 
kollisionsvarnare).

En funktion som hela tiden 
håller föraren informerad om 
vilken hastighetsbegränsning 
som gäller. När kameran läser 
av en hastighetsskylt kan 
föraren välja att godkänna 
hastigheten som inställning för 
farthållare eller fartbegränsare.

Varning som utlöses efter två 
timmars sammanlagd körning 
i över 65 km/h och talar om 
att det är dags att ta en paus.

AKTIV 
AVÅKNINGSVARNARE

ACTIVE  
SAFETY BRAKE

DRIVER ATTENTION- 
ALERT**

En kamera läser av heldragna 
och streckade linjer i vägen 
och upptäcker om bilen 
ofrivilligt avviker från 
vägbanan. Vid avvikelser 
ingriper funktionen och styr 
tillbaka bilen i den 
ursprungliga körriktningen. 
Tillbakastyrningen avbryts om 
blinkrarna slås på.

Nödbromssystem som minskar 
risken för kollisioner. Den är 
aktiv i hastigheter från 5 km/h 
och läser av både fasta och 
rörliga hinder, samt 
fotgängare. Vid kollisionsrisk 
varnas föraren. 
Om föraren inte ingriper 
bromsar bilen automatiskt.

En funktion som känner av 
tecken på bristande 
uppmärksamhet hos föraren i 
form av avvikelser från linjerna 
i vägbanan.

*Beroende på version. ** Tillval.

KOLLISIONS- 
VARNARE

Föraren varnas om bilen är 
på väg att kollidera med 
fordonet framför eller med 
en fotgängare i vägbanan. 
Varningen består av en 
ljudsignal och en symbol 
som tänds.
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15 KÖRHJÄLPS- 
OCH 

SÄKERHETS-

FUNKTIONER

STARTHJÄLP
I BACKE

AUTOMATISK 
VÄXLING MELLAN 

HEL- OCH HALVLJUS*

STATISKT KURVLJUS*BACKKAMERA MED
TOP REAR VISION*

En funktion som hindrar bilen 
från att omedelbart rulla iväg i 
backar när du släpper 
bromspedalen. Funktionen 
aktiveras i backar med en 
lutning över 3 % och håller 
fordonet stilla i cirka två 
sekunder. Det ger dig tid att 
lugnt flytta foten från 
bromspedalen till gaspedalen.

En funktion som sköter 
växlingen mellan hel- och 
halvljus vid mötande trafik när 
du kör i mörker.

Funktion som skickar en extra 
ljusstråle in i kurvan. Det ökar 
sikten och säkerheten i kurvor 
och korsningar.

När du lägger i backen visar 
kameran en återskapad bild i 
180° på pekskärmen av hur 
det ser ut bakom bilen, 
tillsammans med färgade linjer 
som gör bilden extra tydlig. 
När bilen närmar sig ett hinder 
zoomar kameran in 
automatiskt.

PARKERINGSSENSORER
FRAM OCH BAK**

ELEKTRISK 
PARKERINGSBROMS

ADAPTIV 
FARTHÅLLARE**

GRIP CONTROL  
MED HILL ASSIST 

DESCENT**
Ett system som varnar föraren 
för hinder med hjälp av en 
ljudsignal och en bild på 
pekskärmen som visar var 
hindret finnsc.

Den elektroniska 
parkeringsbromsen fungerar 
på två sätt. Den dras åt 
automatiskt när motorn stängs 
av och lossas automatiskt när 
gaspedalen trampas ned. 
Parkeringsbromsen kan även 
dras åt och lossas med det 
manuella reglaget.

Med hjälp av en kamera 
känner funktionen av fordon 
framför och håller automatiskt 
det säkerhetsavstånd du valt 
genom att inverka på broms 
och gas. Stoppfunktionen, 
som bara finns tillsammans 
med växellådan EAT8, låter 
bilen bromsa in tills den 
stannar helt, om det behövs.

En antisladdfunktion som 
anpassar hjulens drivkraft 
beroende på typ av väglag. Du 
kan välja mellan 5 olika lägen 
via vridknappen på 
instrumentbrädan: 
Standard, Snö, Sand, Lera, ESP 
OFF. Funktionen Hill Assist 
Descent hjälper till att hålla 
farten nere så att du behåller 
kontrollen även i kraftiga 
nedförsbackar. Funktionen 
aktiveras med en knapp på 
mittkonsolen och fungerar både 
vid backning och när du kör 
framåt.

TEKNOLOGI

NYCKELFRITT LÅS-  
OCH STARTSYSTEM 

Lås, lås upp och starta bilen 
med nyckeln kvar i fickan eller 
väskan.

*Beroende på version. ** Tillval.
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TEKNOLOGI

Med den nya 8-stegade 
växellådan EAT8 blir bilen 
extra bekväm och rolig att 
köra. 
Dessutom kan du njuta av en 
smidig växling som dessutom 
optimerar bilens bränsleför-
brukning och koldioxidutsläpp. 

Nya Citroën Berlingo fås med prisbelönta och bränsleeffekti-

va motorer som levererar hög prestanda. Du kan välja mellan 

flera olika motorer som är lika välanpassade för landsväg som 

för stadskörning. Besök citroen.se för att se motorutbud.

MOTORALTERNATIV
SENASTE GENERATIONENS 
BRÄNSLEEFFEKTIVA MOTORER
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8 KAROSSFÄRGER 3 INREDNINGSALTERNATIV

(M): Metalliclack (S): Solid 
Citroën förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra modellprogram och utrustning som visas i denna trycksak. För aktuell information om standardutrustning och tillvalsutrustning se dokument «Prislista» 
och «Produktfakta» på www.citroen.se. De fordon som tillverkas av Citroën, och som marknadsförs i Europa, kan till sin exakta utformning variera från land till land. Denna modellbroschyr är internationellt producerad.

MICA (LIVE) GRÅ METROPOLITAN (FEEL OCH SHINE)

INREDNING XTR PACK  

GRÅ PLATINIUM (M)SVART ONYX (S)

SILVER ACIER (M)VIT BANQUISE (S)

2 COLOR PACK

SAND SABLE (M)

RÖD PASSION (S)

BLÅ DEEP (M)

GRÖN AQUA (S) VIT

ORANGE

UTRUSTNING48 49



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V TA L

G A R A N T I 

NYBILSGARANTI 3 ÅR / 100 000 KM: Omfattar kostnadsfri reparation eller utbyte av delar vid material- eller fabrikationsfel. 

Garantin gäller i 3 år eller 100 000 km och upphör när den första av dessa båda gränser nås. 

Täcker inte underhåll och slitage. 

VAGNSKADEGARANTI 3 ÅR: Gäller för reparationskostnader på bilen, med avdrag för självrisk, då skadan uppstått: 

– genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig skadegörelse av 

tredje man – under bilens transport på annat transportmedel .

LACKGARANTI 3 ÅR: Garantin gäller i 3 år utan begränsning i miltal. Omfattar defekter i den 

ursprungliga karosserilacken. 

GARANTI MOT GENOMROSTNING 12 ÅR: Garantin omfattar gratis reparation och/eller byte av korroderade delar 

(inifrån kommande genomrostningsskada). Garantin gäller under 12 år, utan begränsning i miltal.

CITROËN ASSISTANS 3 ÅR / 100 000 KM: Om du inte kan fortsätta färden efter driftstopp på grund av ett fel som täcks av garantin kan 

Citroën Assistans nås dygnet runt för att avhjälpa felet på plats eller för att bärga din bil och 

transportera den till närmaste auktoriserade Citroën-verkstad.

CITROËN SERVICEAVTAL: Njut av din Citroën fullt ut – låt oss hålla den i toppform genom att teckna ett Citroën serviceavtal.

Information om villkor och priserför serviceavtal hittar du hos din Citroën-återförsäljare eller på 

www.citroen.se

Välkommen att diskutera ditt bilägande! Vi gör ditt bilägande enklare och tryggare. Kontakta din Citroënåterförsäljare för mer information om finansiering och serviceavtal.

TILLBEHÖR

FÄLGAR

OCH HJULSIDOR

MÅTT

TAKBOX

BAGAGERUMSMATTA

CYKELHÅLLARE TILL DRAGKROK 

DRAGKROK MED KULA  
SOM KAN TAS BORT UTAN VERKTYG

STÅLFÄLGAR 16” 
TWIRL

LÄTTMETALLFÄLGAR 16”  
STARLIT BETYGSÄTT BILEN, PUBLICERA OCH DELA DINA ÅSIKTER OM DEN 

antingen direkt efter köpet, via återförsäljarens hemsida, eller efter en reparation hos någon av våra verkstäder.

Kundom-

dömen

citroen.se

LADDA NED SCAN MY CITROËN-APPEN 
och skanna din Citroën med mobilkameran och gå direkt till funktionen i Scan My Citroëns digitala instruktionsbok.

LADDA NED DEN NYA MY CITROËN-APPEN

för att få all information om din bil och få tillgång till alla tjänster Citroën från din smartphone. 
Med appen MyCitroën kan du bl.a.: 
• Hålla koll på datumet för din nästa service 
• Per automatik få en körjournal baserat på din körning med information som t.ex sträcka och förbrukning 
• Ta reda på vad olika kontrollampor betyder 
• Få de senaste erbjudanden direkt i mobilen 
• Hitta din parkeringsplats

Mått i millimeter. 

UTRUSTNING

 –   De fordon som tillverkas av CITROËN S.A. och som marknadsförs i Europa, kan till sin utrustning och specifikation variera från land till land. Denna modellbroschyr är internationellt producerad. För exakt information om de bilar 

som marknadsförs av Citroën Sverige/FSC Bilar AB, hänvisar vi till trycksaken «Kundprislista» och «Produktfakta» som kompletterar denna modellbroschyr samt till våra återförsäljare runt om i Sverige. Citroën S.A. intygar, genom att tillämpa innehållet i direktiv CEE nr 

2000/53 från den 18 september 2000 som handlar om skrotade fordon, att de av EU fastställda målen uppnås och att företaget använder återvunnet material i tillverkningen av de produkter som företaget marknadsför. Innehållet i denna trycksak är avsett som information, 

men kan ej betraktas som bindande. Informationen om modeller och deras utrustning motsvarar det som gäller vid tryckningstillfället. FSC Bilar AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkt utan föregående meddelande och utan att denna broschyr uppdateras. 

Avbildningen i broschyren av färgnyanser i karossfärgerna är endast vägledande eftersom trycktekniken inte medger en helt rättvisande färgåtergivning. Om ni anser - trots all den omsorg som lagts ner på denna trycksak - att den innehåller felaktigheter, tveka inte att 

kontakta oss. För mer information gällande produkter och tjänster från FSC Bilar AB, kontakta din närmaste Citroënåterförsäljare eller besök vår hemsida www.citroen.se.

SKIDHÅLLARE
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 UPPTÄCK CITROËNS HELA MODELLPROGRAM
på www.citroen.se




