Berlingo Multispace
Konfigurálás dátuma: 20/07/2018

Összesen
Bruttó 5 435 000 FT /hó

Az Ön által konfigurált gépkocsi részletei:
Modellváltozat
Bruttó 5 315 000 FT /hó
Karosszériaváltozat
Berlingo Multispace
tartalmazza
Felszereltségi szint
Feel
tartalmazza
motor
VTi 95 5 fokozatú manuális
tartalmazza

személyre szabás
Bruttó 120 000 FT /hó tartalmazza
Fényezés
Barna Noccolia
Bruttó 120 000 FT /hó Tartalmazza

Barna Noccolia
Üléskárpit
Szövet kárpit
Bruttó 0 FT /hó tartalmazza

Szövet kárpit
Összesen
Bruttó 5 435 000 FT /hó

Akciók
Bruttó 800 000 FT /hó
Kedvezmény
Bruttó 800 000 FT /hó
(levonandó a bruttó ügyfélárból)

Az Ön konfigurációja képekben:

A kép illusztráció; nem feltétlenül egyezik meg az ön által konfigurált autó képével.

A felszereltségi szint tartalma:
BIZTONSÁG
Ködfényszóró
MEGJELENÉS
Pack Look: színre fújt lökhárítók, visszapillantók és oldalvédő elemek
AUDIO/TELEMATIKA

LED-es nappali meentfény

BIZTONSÁG
Rádió-CD -MP3 4 hangszóróval, fedélzeti számítógéppel, kormányról vezérelhető
Méretek:

Motor:

VTi 955 fokozatú manuális
CO2 kibocsátás
148.0 (vegyes) - g/km
Vegyes fogyasztás
6.4 (l/100 Km)
Teljesítmény
72.0 (max. kW)
Max. nyomaték
152.0 (Nm)
Műszaki adatok:
Teljesítmény (max.)
72.0
Hengerűrtartalom (cm3)
1598.0
Max. nymaték (Nm)
152.0
Városi fogyasztás (l / 100 km)
8.2
Országúti fogyaszás (l /100 km)
5.3

Vegyes fogyasztás (l /100 km)
6.4
CO2 kibocsátás (g/km)
148.0
Üzemanyagtartály (l)
60
Ülések száma
5
Hosszúság
4380
Magasság
1803
Szélesség
2112
Csomagtér (max)
3000
Csomagtér (min)
642
Motortípus
VTi
Max. sebesség (km/h)
175.0
Gyorsulás (0 - 100 km/h)
12.8
Motor jellemzői
Ez a 72 kW (98 Le) teljesítményű benzin motor a kínálat belépő benzin motorja. Dinamikus, a városi közlekedéshez ideális vezetési élményt és fogyasztást
garantál. Ez a 72 kW (98 Le) teljesítményű benzin motor a kínálat belépő benzin motorja. Nyomatéka 152 Nm.
Noha az Automobiles Citroën és a C Automobil Import Kft. mindent megtesz azért, hogy a konfigurátor adatai naprakészek legyenek, a modellkínálat
változásai, beszállító partnereink esetleges nehézségei és az informatikai rendszerek bonyolult működése miatt előfordulhat, hogy bizonyos modellek,
színváltozatok nem rendelhetőek. A termékek folyamatos tökéletesítése során az Automobiles Citroën és a C Automobil Import Kft bármikor, indokolási és
kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a
bemutatott felszereléseket és tartozékokat, illetve azoknak árait; amely esetben az Automobiles Citroën és a C Automobil Import Kft a módosított adatokat
tartalmazó konfigurátort a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a http://www.citroen.hu internetes oldalán. A képek illusztrációk; nem feltétlenül egyezik
meg az ön által konfigurált autó képével. A jelenleg rendelkezésre álló fotóeljárások és a különböző monitor beállítások nem teszik lehetővé a
színárnyalatok tökéletes megjelenítését. A konfigurátor következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak vagy
szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon márkakereskedőjéhez. A konfigurátor részei kizárólag az
Automobiles Citroën előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók. Márkakereskedőink teljes körű információval állnak
rendelkezésére.
A konfiguráció megtekintéséhez kattintson ide
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