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CITROËN ë-BERLINGO VAN M

WERSJA SILNIK SKRZYNIA BIEGÓW CENA NETTO
M 800 kg Silnik elektryczny 100kW Bateria 50kWh A 147 938 zł

CITROËN ë-BERLINGO VAN XL
XL 750 kg Silnik elektryczny 100kW Bateria 50kWh A 152 213 zł

CITROËN ë-BERLINGO VAN 5 miejscowy
XL Silnik elektryczny 100kW Bateria 50kWh A 151 413 zł

CENNIK UMÓW SERWISOWYCH
BASIC  
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance cena już od 150

COMFORT  
Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance cena już od 500

COMFORT PLUS  
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance cena już od 1300

PREMIUM 
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy  
+ wymiana części ulegających zużyciu + Assistance

cena już od 2300

A – pojedyncza przekładnia automatyczna. 

CITROËN ë-BERLINGO VAN CENNIK WRZESIEŃ 2022

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od 
pojemności silnika. Ci troën za strze ga so bie pra wo wpro wa dza nia bez uprze dze nia zmian pa ra me trów tech nicz nych i wy po sa że nia po jaz dów ofe ro wa nych na ryn ku pol skim. Po da ne w cen ni ku in for ma cje nie są ofer tą han dlo -
wą w ro zu mie niu art. 66 Ko dek su Cy wil ne go. W wy pad ku sprze da ży kon su menc kiej za war te w tym cen ni ku in for ma cje nie sta no wią za pew nie nia w ro zu mie niu art. 4 ust. 3 usta wy o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon -
su menc kiej i nie sta no wią opi su to wa ru w ro zu mie niu art. 4 ust. 2 usta wy o sprze da ży kon su menc kiej. In dy wi du al ne uzgod nie nia wła ści wo ści po jaz du na stę pu ją w umo wie je go sprze da ży. Ce na cen ni ko wa sta je się ele men tem 
umo wy z kon su men tem w chwi li in dy wi du al ne go usta la nia tre ści tej umo wy. 
UWAGA: nie któ re ele men ty wy po sa że nia opcjo nal ne go mo gą się wy klu czać lub być ze so bą po wią za ne. Peł na li sta wy po sa że nia se ryj ne go oraz opcjo nal ne go do stęp na w au to ry zo wa nych punk tach sprze da ży.



3S - Standard       – - Nie występuje 200 - Cena opcji netto P - Wyposażenie standardowe uzależnione od zamówienia innej opcji

CITROËN ë-BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
KOD BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE M 800 kg / XL 750 kg XL 5-miejscowy

ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist) S S

FH05
Hamulec postojowy elektryczny 
(S) standard w wersji spalinowej DRIVER, WORKER 
(P) zawarty w pakiecie ME08, YD01

S S

Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie S S

FX01 Osłona stalowa pod silnikiem 
(P) zawarta w opcji Pakiet Terenowy (GA03) P P

GA03

Pakiet Terenowy 
– Grip Control (ASR+) i Hill Assist Descent Control (kontrola zjazdu ze wzniesienia) 
– podwyższone zawieszenie (+30mm) 
– osłona stalowa pod silnikiem 
– felgi 16” z oponami MICHELIN Latitude Tour HP – 215/65 R16 – M+S 
– system radiowy RD6/RCE (WL2B/WLIL) 
Niekompatybilny z opcją Pakiet Look (ED17) i opcją felg aluminiowych 

P P

PX13 Przegroda pełna stała 
dostępna tylko dla wersji 2 miejscowej S –

PX35 Przegroda pełna stała z oknem 
dostępna tylko dla wersji 2 miejscowej 270 –

PX13 
+ 

ME08

Przegroda pełna stała modułowa z trapem  
dostępna dla wersji 3 miejscowej 
(P) zawarta w opcja Kabina EXTENSO - Ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do pisania

P –

PX35 
+ 

ME08

Przegroda pełna stała modułowa z oknem  
dostępna tylko dla wersji 3 miejscowej  
(P) Wymaga zamówienia łącznie opcji PX35 i ME08

P –

Cabicharge - przegroda  
(2 pozycje ustawienia) i ławka w drugim rzędzie 2/3 - 1/3 składana – S

6 uchwytów w podłodze do zabezpieczenia ładunku  
w przestrzeni ładunkowej S S

Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla kierowcy S S
NN01 Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla pasażera 900 S

NF11
Trzy poduszki bezpieczeństwa  
(czołowa pasażera, boczne dla kierowcy i pasażera w R1)  
Zawiera fotel pasażera z regulacją oparcia (IW01)

2250 S

NF12 Pięć poduszek bezpieczeństwa  
(czołowa pasażera, boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera w R1) 2700 –

SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA

UB01 Czujniki parkowania tył  
(P) zawarte w Pakiecie Look (ED17) 900/P 900/P

UB03
Pakiet Miejski 
– czujniki parkowania z przodu i z tyłu 
– reflektory przeciwmgłowe (PR01)

– 2010

AO01

System monitorowania martwego pola & Pakiet Miejski 
– Pakiet Miejski (UB03) 
– lusterka składane elektrycznie (HU02) 
– obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym 
Opcja niekompatybilna z N201

2700 –

UB09
Kamera cofania + czujniki parkowania z tyłu 
Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym,  
gdy zamówiono opcje RCC/ NAC  
Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VI01.

1800 –

J5BY

Kamera cofania & System monitorowania martwego pola 
– czujniki parkowania z przodu i z tyłu 
Obraz na ekranie 5” umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym,  
gdy zamówiono opcje RCC/ NAC 
Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VI01

3290 –

N201

Pakiet Surround Rear Vision 
– Surround Rear Vision (kamera cofania i wizualizacja otoczenia samochodu z tyłu i po stronie pasażera  

w trybie jazdy do przodu) 
– Pakiet Miejski (UB03) 
– lusterka składane elektrycznie (HU02) 
– obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym 
Obraz na ekranie 5” umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego z kamery nad drzwiami tylnymi  
i w lusterku bocznym z prawej strony 
Niekompatybilny z opcjami PB02, PB04, VI01, AO01

3950 –

Coffe Break Alert - system kontroli zmęczenia kierowcy (czasowy) (DAA1) S S
ZV77 Tempomat i ogranicznik prędkości S S



4S - Standard       – - Nie występuje 200 - Cena opcji netto P - Wyposażenie standardowe uzależnione od zamówienia innej opcji

CITROËN ë-BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
KOD SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA M 800 kg / XL 750 kg XL 5-miejscowy

ZV78

Pakiet Safety 
– aktywny system monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy (PFIL) (LKA) 
– system monitorowania ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (SLI / ISA) (ILV/PLV) 
– system automatycznego hamowania Active Safety Brake (V-AEB) 
– tempomat i ogranicznik prędkości CONTROL programowalny 
– zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym

– 2010

ZV79

Pakiet Safety Plus 
– Pakiet Safety 
– system automatycznego przełączania świateł (HBA) 
– rozszerzony system monitorowania znaków drogowych i ograniczeń prędkości (ETSR) 
– system wykrywania zmęczenia kierowcy przez kamerę (DAA3) 
– zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym 
– reflektory przeciwmgłowe (PR01) 
– Pakiet Widoczność (NB08) 
Niekompatybilny z Pakietem Visibility i Comfort

3050 –

System stabilizacji toru jazdy przyczepy 
(P) z opcją fabryczny hak holowniczy P P

SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI

HB13 2 HP + 2 tweetery 
(P) zawarte w opcji System radiowy RD6/RCE (WL2B/WLIL) S S

WLIL System radiowy RCE 
– radio RDS MP3, Bluetooth (1 mikrofon), wejście USB, ekran C-, antena krótka (200mm) AF/FM S S

WLIM
System radiowy RCE DAB 
– jw. + tuner cyfrowy 
– antena krótka (200mm) AF/FM/ DAB

400 400

WLO1 Citroën Connect Radio (RCC A2) 
– ekran dotykowy 8”, Mirror Screen, radio, Bluetooth (2 mikrofony), antena krótka (200 mm) AF/FM 1220 1220

WLO2
Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) 
– jw. + tuner cyfrowy 
– antena krótka (200 mm) AF/FM/DAB

1800 1800

WL2K

Citroën Connect Nav DAB (NAC B2) 
– nawigacja 3D kolor, WiFi, funkcja rozpoznawania głosu 
– Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) 
3 lata gratis na usługę TomTom trafic – informacje o ruchu drogowym  
w czasie rzeczywistym oraz parkingi, stacje serwisowe, lokalna pogoda i punkty POI.  
Aktualizacja map 4 razy w roku gratis.

3850 3850

Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej S S

ES03 Pakiet Użytkowy 
– gniazdo 12V, wzmocnione oświetlenie i 4 uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej P –

ES08
Pakiet Użytkowy 220V 
– gniazdo 12V i 220V, wzmocnione oświetlenie i 6 uchwytów do mocowania  

ładunku w przestrzeni ładunkowej
P –

DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA
PC17 Drzwi przesuwne pełne z prawej strony S –
PC19 Drzwi przesuwne pełne z prawej i lewej strony 1000 S
VG11 Drzwi przesuwne przeszklone z prawej i lewej strony z otwieranymi oknami 1600 S
VG18 Drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony z otwieranym oknem 300 –

VI01
Drzwi przesuwne przeszklone (uchylne szyby) z prawej i lewej strony  
+ szyby stałe w R3 
Zawiera drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone

3400 1000

PB07 Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane 
1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180° S –

PB04
Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone 
1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°,  
podgrzewana szyba, wycieraczka tylko po lewej stronie

400 S

PB02 Klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką  
Dostępne tylko dla długości M 1000 –

NL01 Uchylna część dachu 
Niekompatybilna z klapą tylną (PB02) i opcją drzwi przesuwne prawe i lewe (PC19, J5BT, VI01) 1500 –

Centralny zamek 
przycisk na desce rozdzielczej z kontrolką, automatyczne ryglowanie zamków drzwi po ruszeniu  
i odryglowanie w przypadku uderzenia

S S

Dodatkowy kluczyk z pilotem S S

Zabezpieczenie otwarcia drzwi w R2 mechaniczne – S

YD01

System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia pojazdu ADML 
– wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym 
– poduszka bezpieczeństwa pasażera (NN01) 
– reflektory przeciwmgłowe (PR01) 
– Pakiet Widoczność (NB08)

1700 –



5S - Standard       – - Nie występuje 200 - Cena opcji netto P - Wyposażenie standardowe uzależnione od zamówienia innej opcji

KOD DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA M 800 kg / XL 750 kg XL 5-miejscowy

LW02 Szyba przednia podgrzewana (dolna część) P P

Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane S S

HU02
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie 
– szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne 
– obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym 
(P) zawarte w pakiecie Surround Rear Vision

P P

PR01

Reflektory przeciwmgłowe  
(P) zawarte w opcjach AO01, GMAZ, J5BY, J5LT, N201, NB08, RE07, UB03, UB07, VH04, 
YD01, ZV79 
(P) 5m. BHDi 100 KM (MD5): zawarte w opcji NB08, RE07, UB03 
(S) standard dla BHDI 130 KM S&S EAT8 

P/S P/S

STYL ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY
Obudowy lusterek bocznych, zderzaki przedni i tylny, listwy ochronne boczne i 
klamki zewnętrzne: czarne , nielakierowane S S

ED17

Pakiet Look 
– zderzak tylny i listwy boczne w kolorze nadwozia 
– obudowy lusterek bocznych lakierowane kolorze czarnym Onyx 
– klamki zewnętrzne w lakierowane kolorze nadwozia 
– kołpaki (DZJN) 
– czujniki parkowania tył (UB01) 
Niekompatybilny z opcją felg aluminiowych (DZSB) 
Niekompatybilny z lakierami flotowymi specjalnymi

2050 2050

JO01 Półka podsufitowa 
– podsufitka i lampka podsufitowa dla R1, oświetlenie w przestrzeni ładunkowej S S

Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD texte 
Dla skrzyni EAT8: GMAH - Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem matrycowym 3,5” S S

LK11 Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy 500 –/S

LK08 Wykładzina z tkaniny w pierwszym i w drugim rzędzie siedzeń  
(S) standard w wersji elektrycznej S S

GB00 Podłoga w przestrzeni bagażowej bez wykładziny S –

GB23 Wykładzina z tworzywa na podłodze w przestrzeni ładunkowej 
Niekompatybilna z opcją Klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką PB02 500 S

GB33 Wykładzina antypoślizgowa 9 mm na podłodze w przestrzeni ładunkowej 1400 1400

KOMFORT

Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach S S
Kierownica wielofunkcyjna 
(P) zawarta w Pakiecie widoczność (NB08) 
(S) standard dla BHDI 130 S&S EAT8

P/S P/S

VH04
Kierownica obszyta skórą 
– Pakiet Widoczność (NB08) 
Niedostępna dla wersji 5-miejsc BHDi 100KM

P P/–

RE01 Klimatyzacja manualna S S

RE07 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 
– Pakiet Widoczność (NB08) 1400 1400

Wycieraczki sterowane manualnie z systemem Magic Wash Premium S S

Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) S S

NB08

Pakiet Widoczność 
– wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash CLUB 
– automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) 
– kierownica wielofunkcyjna (VCI) 
– reflektory przeciwmgłowe (PR01), 
 (P) zawarty w opcji klimatyzacja automatyczna (RE07) 
 (S) standard dla BHDI 130 S&S EAT8 i PureTech 130 S&S EAT8

P/S P/S

SIEDZENIA

IT01
Fotel kierowcy  
– regulacja wzdłużnie i pochylenia oparcia 
– zagłówek regulowany na wysokość

S –

IT02

Fotel kierowcy KOMFORT 
– regulacja w odcinku lędźwiowym, na wysokość, wzdłużnie i pochylenia oparcia 
– zagłówek regulowany na wysokość 
– podłokietnik (tylko dla wersji 2 miejscowej) 
– schowek pod fotelem 
(P) zawarty w opcjach ME08, NA01

450/P S

IW00
Pojedynczy fotel pasażera 
– schowek pod siedziskiem 
Dostępny tylko z przegrodą pełną (PX13).  
Niekompatybilny z poduszkami bezpieczeństwa bocznymi. 

S –

CITROËN ë-BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
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CITROËN ë-BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
KOD SIEDZENIA M 800 kg / XL 750 kg XL 5-miejscowy

IW01
Fotel pasażera pojedynczy REGULOWANY 
– regulacja pochylenia oparcia i zagłówka na wysokość 
(P) zawarty w opcjach ME08, NA01, NF11, NF12

P –

IW02
Fotel pasażera SKŁADANY 
– ruchomy podłokietnik, regulacja pochylenia oparcia (w ograniczonym zakresie) i zagłówka na wysokość 
– stoliki lotnicze i kieszenie w oparciach foteli R1 
– fotel kierowcy KOMFORT (IT02)

– S

ME08

Kabina EXTENSO – Ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do pisania 
– składane oparcie centralnego siedzenia (podłokietnik / stolik do pisania) 
– schowek pod centralnym siedziskiem 
– siedzenie skrajne składane 
– fotel kierowcy KOMFORT (IT02) 
– hamulec elektryczny (FH05) 
Dostępna tylko z opcją przegrody modułowej (PX13 lub PX35)

2050 –

NA01
Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 2-miejscowa) 
– fotel kierowcy KOMFORT (IT02) 
– fotel pasażera regulowany (IW01) 
– trzy poduszki bezpieczeństwa (NF11)

P P

ME08 
+ 

NA01

Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 3-miejscowa) 
– podgrzewane tylko skrajne miejsce pasażera 
Dostępne tylko z opcją Kabina EXTENSO – Ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do pisania (ME08)

P –

TAPICERKI
OAFY Tapicerka materiałowa CURITIBA S S

KOLORY NADWOZIA
PRP0 Icy White S S
F4M0 GRIS ACIER (M) 2170 2170
VLM0 GRIS PLATINIUM (M) 2170 2170
9VMO NOIR PERLA NERA (M) 2170 2170
0MM0 Lakier metalizowany 2170 2170
0ME0 Lakier flotowy specjalny 2350 2350

KOŁA I OPONY

DZQR Felgi stalowe16", półkołpaki 
Opony MICHELIN Primacy 4 - 215/65 R16 - A Class S S

DZJN Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami TWIRL (z czarnym wypełnieniem) 
Opony MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR P P

DZSC Felgi aluminiowe 16" STARLIT 
Opony MICHELIN tyres Primacy3  Tour HP - 215/65 R16 - A Class 2000 –

DZJN
Felgi stalowe szare 16", półkołpaki 
Opony MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 - M+S 
(P) zawarte w opcji Pakiet Terenowy (GA03)

P P

LV00 Koło zapasowe 700 500
LV02 Zestaw naprawczy S S

ADAPTACJA
AQ11 Przygotowanie do montażu haka holowniczego 900 900

BQ01
Pakiet elektryczno- adaptacyjny 
- wzmocniona instalacja elektryczna 
- dodatkowy moduł dla adaptatora (BSG-TC)

400 400

Przygotowanie do montażu napędu 4x4 Dangel 
Tylko dla silnika BHDi ze skrzynią manualną DOSTĘPNE WKRÓTCE DOSTĘPNE WKRÓTCE

PAKIETY

J657

Pakiet Visibility (HU02+NB02) 
- wycieraczki automatyczne  (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash  
- automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) 
- kierownica wielofunkcyjna (VCI) 
- reflektory przeciwmgłowe (PR01) 
- lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, ogrzewane 
- szyby przednie sterowane  elektrycznie sekwencyjne 
- obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym 
Tylko ze skrzynią manualną

1200 1200
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CITROËN ë-BERLINGO VAN WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
KOD PAKIETY M 800 kg / XL 750 kg XL 5-miejscowy

J661

Pakiet Comfort (HU02+IT02+OR03+RB39+VH04+WLO2) 
– pakiet widoczność NB08 
– lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane 
– szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne 
– obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym 
– fotel kierowcy komfortowy 
– klamki wewnętrzne chromowane 
– dodatkowe wyciszenie 
– zamykany schowek pasażera 
– skórzana kierownica VH04 
– Radio RCC 8” WL02 
Niekompatybilny z Pakietem Visibility

3400 –

J664

Pakiet Safety Connect (HU02+IT02+OR03+RB39+VH04+WL2K+ZV79) 
– pakiet widoczność NB08 
– lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane 
– szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne 
– obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym 
– fotel kierowcy komfortowy 
– klamki wewnętrzne chromowane 
– dodatkowe wyciszenie 
– zamykany schowek pasażera 
– skórzana kierownica VH04 
– Radio NAV WL2K 
– Pakiet Safety Plus ZV79 
Niekompatybilny z Pakietem Visibility

7200 –

J668

Pakiet Comfort Connect (HU02+IT02+OR03+RB39+UB09+VH04+WL2K) 
– pakiet widoczność NB08 
– lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, podgrzewane 
– szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne 
– obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym 
– fotel kierowcy komfortowy 
– klamki wewnętrzne chromowane 
– dodatkowe wyciszenie 
– zamykany schowek pasażera 
– skórzana kierownica VH04 
– Radio NAV WL2K 
– Kamera cofania + czujniki parkowania tył UB09 
Niekompatybilny z Pakietem Visibility, Comfort Drive Assist, Safety ZV78, SafetyDriver. 
Tylko z manualną skrzynią biegów

6575 –

J681

Pakiet Worksitre (GA03+LK11) 
– pakiet terenowy GA03  

Grip Control (ASR+) i Hill Assist Descent Control (kontrola zjazdu ze wzniesienia) UF02  
podwyższone zawieszenie (+30mm)  
osłona stalowa pod silnikiem FX01  
felgi 16” z oponami 215/65 R16 – M+S  
koło zapasowe  

– wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy LK11 
Niekompatybilny z opcją Pakiet Look (ED17) i opcją felg aluminiowych (DZSB), opcją K601 DANGEL

2200 –

J683

Pakiet Cargo (ES08+GB23+ME08) 
– pakiet Użytkowy 220V 
– gniazdo 12V i 220V, wzmocnione oświetlenie i 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni 

ładunkowej 
– wykładzina z tworzywa na podłodze w przestrzeni ładunkowej 
– Ławka dwumiejscowa Multiflex ze stolikiem do pisania ME08 
Niekompatybilna z opcją Klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką PB02, Pakietem Comfort

3400 –

J2C7

Pakiet Winter (LW02+NA01) 
– Szyba przednia podgrzewana (dolna część) 
– Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera (wersja 2-miejscowa) 
– fotel kierowcy KOMFORT (IT02) 
– fotel pasażera regulowany (IW01) 
– trzy poduszki bezpieczeństwa (NF11)

3600 3600

KABLE I ŁADOWARKI

7S02 Kabel do ładowania akumulatora 7,4 kW; 32A; 6 metrów długości 
gdy pojazd jest wyposażony w standardową ładowarkę pokładową LZ02 S S

7S02 Kabel do ładowania akumulatora 22 kW; 32A; 6 metrów długości 
gdy pojazd jest wyposażony w opcjonalną ładowarkę pokładową LZ04 S S

NG40 Kabel do ładowania akumulatora Typu 2 - Green'up 600 600
LZ02 Ładowarka pokładowa (OBC) jednofazowa 7,4 kW S S
LZ04 Ładowarka pokładowa (OBC) trójfazowa 11 kW 1600 1600
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CITROËN ë-BERLINGO VAN PARAMETRY TECHNICZNE
SILNIK

Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min 100 (136)/ 3674 do 12 000

Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min 260
SKRZYNIA BIEGÓW

Rodzaj pojedyncza przekładnia automatyczna
UKŁAD KIEROWNICZY

Średnica zawracania między krawężnikami (m) 10,85 (11,33 dla Wersji Long)

Średnica zawracania między ścianami (m) 11,43 (11,92 dla Wersji Long)
ZASIĘG

Pojemność akumulatora 50 kWh

Zasięg WLTP 260 - 278 km*
OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 130

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s) 11,2 - 11,7
Zużycie energii (WLTP)

Zużycie energii (kWh/100km) 18 - 19,2*
MASY (kg) M 800 kg XL 750 kg XL

2-miejscowy 3-miejscowy 2-miejscowy 3-miejscowy 5-miejscowy

Masa własna pojazdu minimalna 1590 - 1773 1607 - 1787 1632 - 1822 1649 - 1837 1729 - 1818

Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC) 2390 2410 2385 2400 2450

Ładowność (z kierowcą) 617 - 800 623 - 803 563 - 753 563 - 751 632 - 721

Maksymalna masa przyczepy z hamulcem 750 750 750

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA) 3140 3160 3135 3150 3150

Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią 1200 1200 1200

Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną 1400 1400 1400
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca 750 750 750

*Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. 
Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. 
Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania.  
Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: 
https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html
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WYMIARY

M XL 5-miejscowy

ZEWNĘTRZNE

Długość całkowita (mm) 4403 4753 4753

Rozstaw osi (mm) 2785 2975 2975

Zwis przedni (mm) 892 892 892

Zwis tylny (mm) 726 886 886

Szerokość całkowita bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami (mm) 1848 / 1921 / 2107

Rozstaw kół osi przedniej (mm) 1548 - 1563 1553 1553

Rozstaw kół osi tylnej (mm) 1568 - 1577 1549 - 1568 1549 - 1568

Wysokość całkowita (mm) min. - maks. bez / z Pakietem Terenowym 1796 - 1825 / 1840 - 1860 1812-1820 / 1849-1860

Drzwi boczne przesuwne: wysokość (mm) 1072

Drzwi boczne przesuwne: szerokość min. - maks. z przegrodą / bez przegrody (mm) 641 - 675 / 675 - 759

Drzwi tylne otwierane na boki: szerokość w części dolnej / w części górnej (mm) 1241 / 1087

Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość (mm) 1196

Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu min. bez / z Pakietem Terenowym 547 / 601 560 / 604 560 / 604

Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu maks. bez / z Pakietem Terenowym 588 / 625 569 / 617 569 / 617

WEWNĘTRZNE

Szerokość w kabinie w 1-rzędzie na wysokości łokci (mm) 1508

Szerokość w kabinie w 2-rzędzie na wysokości łokci (mm) w wersji 5-miejscowej – – 1509

Długość przestrzeni ładunkowej maks. (mm) (za przegrodą) 1817 2167 –

Długość przestrzeni ładunkowej maks. z kabiną Extenso (mm) 3090 3440 3440

Szerokość przestrzeni ładunkowej maksymalna bez drzwi przesuwnych (mm) 1733

Szerokość przestrzeni ładunkowej z 1 drzwiami bocznymi przesuwnymi (mm) 1630

Szerokość przestrzeni ładunkowej z 2 drzwiami bocznymi przesuwnymi (mm) 1527

Szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami (mm) 1229

Wysokość przestrzeni ładunkowej min. / maks. (mm) 1200 / 1270

Objętość przestrzeni ładunkowej (m3) 3,3 3,9 –

Objętość przestrzeni ładunkowej (m3) z Kabiną Extenso 3,8 4,4 – 

Objętość przestrzeni ładunkowej (m3) z 2. rzędem siedzeń – – 1,8

Objętość przestrzeni ładunkowej (m3) 2. rząd siedzeń złożony – – 3,5

Objętość przestrzeni ładunkowej (m3) 2. rząd siedzeń i fotel pasażera złożone – – 4,0
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