GOSPODARSKA
VOZILA
NEMO, BERLINGO, JUMPY, JUMPER

CITROËN PONUJA
ODGOVOR VSEM
POKLICNIM
UPORABNIKOM
-

PRI IZBIRI
GOSPODARSKEGA VOZILA
SI POSTAVITE PRAVA
VPRAŠANJA!
-

Pri CITROËNU smo pripravili širok izbor gospodarskih vozil z ino
vativnim in učinkovitim dizajnom, motorji in opremo. CITROËN
želi doseči, da bi v njegovi ponudbi vsak našel pravo vozilo zase.
Gospodarska vozila so partnerji pri vsakdanjem delu, zato je
CITROËN dodelal tudi njihovo udobje, robustnost in varnost
(varnostne blazine, servovolan, sistem proti blokiranju koles …).
Izbrati CITROËN pomeni tudi pridobiti dostop do najboljšega
omrežja s poslovnimi centri (Business Center) in specializiranimi
svetovalci, ki vam stalno stojijo ob strani.

PREVAŽATE TEŽKE IN VELIKE KOSE TOVORA?

Najprej preverite največjo nosilnost in prostornino vsakega posa
meznega modela in ugotovite, kateri bi najbolje ustrezal vašim
potrebam glede na dejavnost, s katero se ukvarjate. Pazite, da
svojih potreb ne podcenite.

VOZITE PREDVSEM PO MESTU ALI
OPRAVLJATE VELIKO DALJŠIH POTI?

Če prevažate težke tovore na dolgih razdaljah, boste potrebovali
veliko moči. Če vozite predvsem po mestu, bodo primernejši var
čni motorji.

POGOSTO POTUJETE V DRUŽBI DRUGIH
LJUDI?

VSEBINA
Odkrijte popolno vozilo, ki vas bo spremljalo pri vsakdanjih
dejavnostih.

citroën nemo
novI citroën berlingo
citroën jumpy
citroën jumper
STORITVE CITROËN

Raje kot za dva posamična prednja sedeža se odločite za vozilo,
ki bo imelo spredaj tri sedišča. Če je vaša ekipa še številčnejša,
izberite podaljšano kabino, v kateri je lahko še dodatna vrsta s
tremi ali štirimi sedišči.

ALI V VOZILU PREŽIVITE VELIKO ČASA?

Mobilna pisarna vam omogoča delo v odličnih pogojih in v njej
si lahko skrbno uredite vso dokumentacijo. Za volanom vas bo
pričakalo udobno in dodelano vozniško okolje, ki se lahko kosa
tudi z osebnimi vozili.

Vozila in informacije v tem katalogu lahko vsebujejo doplačilno opremo.
Vsa oprema, ki je opisana v tem katalogu, predstavlja vso tehnologijo, s katero so lahko opremljena vozila
Citroën Nemo, Citroën Berlingo, Citroën Jumpy in Citroën Jumper. Ker so vozila CITROËN naprodaj v
Evropski uniji, se lahko njihova definicija med posameznimi državami razlikuje. Podrobno definicijo serijske
in doplačilne opreme, ki je na voljo, boste našli v dokumentu »Tehnični podatki in glavna oprema«, ki je
na voljo za prenos s spletnega mesta www.citroen.si.

S pametnim telefonom, na katerega ste si s strežnika z aplikaci
jami predhodno namestili ustrezno aplikacijo, odčitajte to kodo
in si oglejte posnetek o Citroënovem izboru gospodarskih vozil.
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Z
 MOGLJIVOST PREVOZA
2 EVROPALETI

KER SE ODLIKUJE PO ZAOKROŽENI
PONUDBI OBLIK KAROSERIJE,
MOTORJEV IN OPREME, PRIMERNE
ZA VSE VRSTE UPORABE

T RIJE PRAVI PRILAGODLJIVI
SPREDNJI SEDEŽI
Z
 ADNJA KRILNA VRATA
V RAZMERJU 40/60,
S KOTOM ODPIRANJA
DO 180° ZA ŠE VEČJO
PROŽNOST PRI UPORABI

KER IMA IZJEMNE VOZNE
LASTNOSTI
KER BOSTE Z NJIM ENOSTAVNO
PREVAŽALI VSE SVOJE STVARI

-

KER BOSTE V NJEM DELEŽNI
UDOBJA MOBILNE PISARNE
ZARADI LEPEGA IN VZDRŽLJIVEGA
NOVEGA PREDNJEGA ODBIJAČA

2

3

1

NOVI CitrOËN berlingO

ZAKAJ IZBRATI
TO VOZILO?
-

ODLIKE NOVEGA
CITROËNA BERLINGO

NOVI
CITROËN berlingo,
REKORDEN
TOVORNI PROSTOR

»MALE PODROBNOSTI,
KI OLAJŠAJO ŽIVLJENJE«

Pascal, 42 LET, PREVOZNIK
»Prvo, kar pričakujem od svojega ma
lega furgona, je enostavno natovar
janje. Vsak dan prevažam pakete in
predmete najrazličnejših velikosti, ki
lahko včasih tehtajo tudi več deset ki
logramov.
Med številnimi drobnimi detajli, ki
olajšajo življenje, so dvojna bočna
drsna vrata, ki omogočajo enostavno
nakladanje kartonske embalaže tudi
večjih dimenzij. Ne glede na to, kako
sem parkiral vozilo, imam vedno na
voljo rešitev za dostop do vsega, kar
potrebujem.
Ko je govora o zmogljivostih, moj
novi Citroën Berlingo lahko prevaža
do 890 kilogramov*. Z močnim mo
torjem, ki sem ga izbral, to počne
povsem brez težav. S svojim novim
Citroënom Berlingo se lahko osredo
točim na tisto, kar znam delati najbo
lje: čim hitrejša dostava strankam.«
* Odvisno od tipa motorja.

NAJPOMEMBNEJŠA
OPREMA

BOČNA DRSNA VRATA
Ena ali dvoje drsnih bočnih vrat za eno
stavnejše natovarjanje v vozilo.
SNEMLJIVA POLOVIČNA
PREGRADNA STENA
Polovična pregradna stena s snemljivo
loputo in mrežo do stropa nudi odlično
prilagodljivost tovornega prostora. Omo
goča natovarjanje dolgih predmetov, ki
jih je sicer težko prevažati.
STREŠNA LOPUTA
Streho je mogoče čisto preprosto odpreti
in tako prevažati dolge predmete. To je
domiselna in praktična rešitev.
NOTRANJE ZAŠČITNE PLOŠČE
V LESU
Ta komplet oblog (na voljo za doplačilo)
za še boljšo zaščito tovornega prostora
zajema lesen pod in bočne zaščitne obloge za zgornjo polovico sten. Z njim boste
blago lahko prevažali v optimalnih pogojih.
KOMPLET NOTRANJIH ZAŠČITNIH
OBLOG IZ POLIPROPILENA
CITROËN ponuja komplet oblog iz poli
propilena (v ponudbi dodatne opreme),
s katerimi boste zaščitili tovorni prostor
in svoje stvari. Robusten in za čiščenje
enostaven komplet sestavljajo bočne za
ščitne obloge, zaščitne obloge blatniških
košev in nedrseč pod.

NOUNOUVEAU
VEAU
Do 4,10 m3
uporabne
prostornine
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1,25 m
uporabne
višine

NOUVEAU

Do 3,25 m
uporabne
dolžine

Kot odpiranja
zadnjih vrat
do 180°

NOUVEAU

Uporabna širina
med blatniškima
košema 1,23 m

Do 890 kg
nosilnosti

Do 2
evropaleti

NOUVEAU
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NOVI CITROËN BERLINGO,
VELIKO PROSTORA
ZA DELO
Izjemno prostorna kabina Extenso je po želji tudi
prilagodljiva. Z zlaganjem zložljivega stranskega
sedeža je uporabniku na voljo zelo praktična
uporabna dolžina za natovarjanje in prevoz naj
daljših predmetov in opreme: profilov, cevi, desk
in gred, lestev, … Kabina Extenso ponuja tudi
domiselne odlagalne prostore, ki so vedno na

KABINA EXTENSO:
TRIJE PRAVI SEDEŽI

Kabina Extenso nudi tri enako velike sede
že, s čimer poklicnim uporabnikom omo
goča prevažati ekipo delavcev. Poleg tega
pa se prilagaja najrazličnejšim situacijam
in skupaj obsega pet različnih konfiguracij.
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dosegu roke in v katerih bo vsak predmet in vsa
ko orodje našlo svoje mesto.
Novi Citroën Berlingo je racionalen in prilagojen
potrebam poklicnih uporabnikov. Zasnovan je
tako, da svoje uporabnike spremlja ves dan.

PREDNOSTI

IZJEMNA MODULARNOST
Če zložimo sedež, pri furgonu L2 dobimo
uporabno dolžino vse do 3,25 m, v vozilu
pa je še vedno prostora za dva človeka. Pro
stora je dovolj tudi za visok tovor: zadostu
je, da dvignete stranski sovoznikov sedež.
MOBILNA PISARNA, PREMIŠLJENO
OBLIKOVANA ZA LAŽJE DELO
Večfunkcijski srednji sedež se enostavno
zloži in kabino spremeni v pisarno. Vanj je
mogoče shraniti mape in pomembno do
kumentacijo, da jih ima uporabnik lepo
urejene ves čas pri sebi na vseh deloviščih.
DOMISELNA ODLAGALNA MESTA
V kombinaciji s kabino Extenso je pod se
dalom srednjega sedeža na voljo odlagalni
prostor s prostornino 7,5 l. Prostor je skrit
pred zvedavimi pogledi in ga je mogoče
zakleniti z obešanko (ni priložena). Novi
Citroën Berlingo ima pri vozniku velik pre
dal, ki je idealno umeščen v armaturni plo
šči za volanom. Pod voznikovim sedežem
je vgrajen domiseln predal.
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NOVI CITROËN BERLINGO,
UČINKOVITO
VOZNIKOVO MESTO
Ko sedemo za volan novega Citroëna Berlingo,
prevladuje vtis udobja. Zaradi novega zaslona na
dotik je armaturna plošča vizualno izčiščena, po
zaslugi intuitivnih tehnologij pa poenostavi vsak
danjik. Voznikov sedež je nastavljiv po višini. Tudi
volan je nastavljiv, in sicer po višini in globini.
Upravljalna stikala (klimatska naprava, tempo

100 % INTUITIVEN

Novi Citroën Berlingo gre v korak s časom
s 7-palčnim zaslonom na dotik. Odslej
ponuja še več funkcij, ki so na dosegu
roke, kot na primer: nova navigacija na
dotik (prikaz zemljevida iz perspektive,
izpisovanje omejitev hitrosti, prometne
razmere, …), medijske funkcije (med dru
gim radio, prenos avdio vsebin, povezava
prenosnih naprav in funkcija »Juke Box«),
telefon (prostoročna funkcija s povezavo
Bluetooth*, dostop do imenika, upravlja
nje dveh klicev in prepoznavanje govora),
nastavitve parametrov vozila.
* Deluje z združljivim telefonom.

mat-omejevalnik hitrosti vozila) in odlagalna me
sta odlikuje enostaven dostop. Robotizirani ročni
menjalnik, ki je na voljo za nekatere izvedenke,
ponuja izčiščeno armaturno ploščo: klasične pre
stavne ročice ni več, zato je na voljo dodaten pro
stor za potnike.

UČINKOVIT DO NAJMANJŠE
PODROBNOSTI

DRAGOCEN PRIHRANEK
PROSTORA
Lahko dostopna stropna polica, ki se na
haja nad prednjimi sedeži, se razteza po
celotni širini vozila in sprejme tudi mape v
formatu A4.
POMOČ PRI VOŽNJI: KAMERA ZA
POMOČ PRI VZVRATNI VOŽNJI
Kamera zajema sliko situacije za vozilom
in jo pošilja na novi 7-palčni zaslon na do
tik, čim voznik vključi vzvratno prestavo.
Na zaslonu se izrišejo vidne oznake konca
vozila in njegove smeri vožnje, kar olajša
postopek.
VARNOST: NADZOR HITROSTI
Poleg nastavljivega tempomata - omejeval
nika hitrosti s stikali na volanu ponuja
novi Citroën Berlingo v kombinaciji z mo
torji HDi in BlueHDi tudi fiksni omejeval
nik hitrosti, v katerem vam lahko v servisni
mreži CITROËN programirajo do štiri vre
dnosti hitrosti.
POGONSKA MOČ: GRIP CONTROL
ZA BOLJŠI OPRIJEM
Ta izpopolnjen sistem za preprečevanje
spodrsavanja koles izboljša vlečno moč
pre
dnjih koles glede na vrsto podlage
(blato, sneg, pesek …) s ciljem zagotoviti
najboljše možno pospeševanje glede na
trenutni oprijem.
POVEZLJIVOST: PRIBOR ZA
PROSTOROČNO TELEFONIRANJE
BLUETOOTH* IN PRIKLJUČEK USB
Po zaslugi pribora za prostoročno telefoni
ranje Bluetooth* in priključka USB, ki za
jema tudi vtičnico Jack, lahko izberete vir
predvajanja zvoka tako, da neposredno
priklopite predvajalnik MP3 ali ključ USB.
CD-predvajalnik** na sredinski upravljal
ni plošči je enostavno dostopen, njegova
stikala z osvetljenim ozadjem za zagota
vljajo optimalno rabo.
* Deluje z združljivim telefonom.
** Ni na voljo s 7-palčnim zaslonom na dotik.
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DO OKOLJA
PRIJAZNI MOTORJI
Novi Citroën Berlingo je odslej na voljo tudi z
motorji BlueHDi, ki imajo tehnologijo za selektiv
no katalitično redukcijo (SCR – Selective Catalytic
Reduction), eno najzmogljivejših in najučinkovi
tejših tehnologij dizelskih motorjev na tržišču z
vidika zmanjšanja onesnaževanja dizelskih mo
torjev. V ponudbi so motorji BlueHDi 75 BVM,
BlueHDi 100 BVM, BlueHDi 100 S&S BVM,
BlueHDi 100 S&S ETG6 in BlueHDi 120 S&S
BVM6.
Dosegajo zelo zmanjšane emisije dušikovih oksi
dov (NOx), manjšo porabo goriva in nižje emisije
CO2. Omenjeni motorji izpolnjujejo standard
Euro 6 po zaslugi inovativnega izpušnega siste
ma, ki ga sestavljajo:

PORABA GORIVA
IN EMISIJE co2

(po Direktivi 1999/100/ES)*

– oksidacijski katalizator, ki odstranjuje nezgore
le ogljikovodike (HC) in ogljikov monoksid (CO);
– modul za selektivno katalitično redukcijo (SCR
oziroma Selective Catalytic Reduction), ki z vbri
zgavanjem tekočine Adblue® pretvori do 90 %
dušikovih oksidov (NOx) v vodno paro (H2O) in
dušik (N2), ki sta neškodljiva ;
– filter trdnih delcev z aditivom, ki odstrani do
99,9 % trdnih delcev.
Za novi Citroën Berlingo so na voljo tudi motorji
HDi 75 BVM in HDi 90 BVM, ki so opremljeni s
filtrom trdnih delcev. Za zadovoljitev vseh vrst
potreb pa je v ponudbi tudi bencinski motor
VTi 95 BVM, ki ustreza standardu Euro 6.

motorJi

MESTNA
VOŽNJA
(l/100 km)

IZVENMESTNA
VOŽNJA
(l/100 km)

KOMBINIRANA
VOŽNJA
(l/100 km)

EmisiJE co2 PRI
KOMBINIRANI
VOŽNJI (g/km)

Vti 95 BVM

8,3

5,3

od 6,4 do 6,5

od 149 do 150

hdi 75 BVM

5,8

4,6

5,0

131

Bluehdi 75 BVM

od 5,0 do 5,1

3,8

od 4,2 do 4,3

od 110 do 112

hdi 90 BVM

od 5,7 do 6,3

od 4,7 do 5,1

od 5,0 do 5,5

od 132 do 143

Bluehdi 100 BVM

od 5,0 do 5,1

3,8

od 4,2 do 4,3

od 110 do 112

Bluehdi 100 S&S BVM

od 4,7 do 4,8

3,9

4,2

od 108 do 110

Bluehdi 100 S&S ETG6

4,2

4,1

4,1

108

Bluehdi 120 S&S BVM6

od 4,8 do 4,9

4,1

od 4,3 do 4,4

od 112 do 114

hdi 90 BVM (Berlingo s
podaljšano kabino)

6,5

5,2

5,6

147

*Ker se informacije o motorjih lahko kadarkoli spremenijo, morebitne posodobitve preverite na spletnem mestu www.citroen.si. BVM: 5-stopenjski ročni menjalnik – BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik – ETG6: 6-stopenjski
robotizirani menjalnik Efficient Tronic
V priloženi razpredelnici so navedene homologirane vrednosti porabe goriva v skladu z evropskimi predpisi, ki veljajo za vse proizvajalce in vsa vozila, ki so v prodaji na evropskem trgu. Navedene vrednosti so izmerjene pod
strogimi testnimi pogoji (temperatura, masa, tehnični podatki preizkusne naprave z valji …) in pri zelo umirjenem profilu vožnje. Dejanske prometne razmere, atmosferski pogoji, stanje obremenitve vozila, stil vožnje, tlak
v pnevmatikah, prisotnost strešnega prtljažnika (tudi brez prtljage), intenzivno delovanje klimatske naprave in/ali gretja ter splošno stanje vozila lahko seveda privedejo do odstopanj od homologiranih vrednosti porabe goriva.
Za dodatne nasvete o varčni vožnji in čim boljšem izkoristku svojega vozila obiščite spletno mesto www.citroen.si.
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ŠESTSTOPENJSKI ROČNI
MENJALNIK
Novi Citroën Berlingo je v kombinaciji z
motorjem BlueHDi 120 S&S prvič opre
mljen s šeststopenjskim ročnim menjalni
kom, da lahko ponudi še boljše vozno
udobje ne glede na dolžino potovanja.
ADBLUE ®
Aditiv AdBlue® je shranjen v 17-litrskem
rezervoarju, ki je umeščen v zadnjem delu
vozila. Ta količina zadostuje za več kot
20.000 km. Aditiv se preprosto doliva
skozi posebno nalivno cev (moder čep), ki
je umeščena poleg nalivne cevi rezervoar
ja za gorivo.

NEPOGREŠLJIVA
DODATNA OPREMA

STREŠNI PRTLJAŽNIK
Strešni prtljažniki za novi Citroën Berlingo
z nosilnostjo do 150 kg so idealni za tež
ke in velike kose tovora. Ob pomoči vrtlji
vega droga za natovarjanje bo namešča
nje tovora še lažje.
VLEČNI PRIKLJUČKI
Različne enodelne vlečne kljuke in kljuke
z dolgim vratom omogočajo varno in eno
stavno vleko prikolice in delovnih strojev.
ZAŠČITNA MREŽA ZA ZADNJA
VRATA
Nepogrešljiv pripomoček pri preprečeva
nju vlomov.

Standard

Pack Look

Pack Look Intégral
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Nemo, Berlingo,
Jumpy ALI Jumper:
KATERO OD TEH
GOSPODARSKIH VOZIL
NAJBOLJE USTREZA
VAŠIM POTREBAM?
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VSAKEMU POKLICNEMU
UPORABNIKU SVOJE
GOSPODARSKO VOZILO.

S tem katalogom vam je CITROËN pomagal,
da si med iskanjem najprimernejšega gospo
darskega vozila za svojo dejavnost zastavite
prava vprašanja.

SEDAJ VAS CITROËN VABI NA
SESTANEK, KJER BOMO OBLIKOVALI REŠITEV PO VAŠI MERI.

CITROËN vas vabi, da obiščete enega od naših
445 strokovnjakov za gospodarska vozila v
enem od 285 poslovnih centrov naše znamke,
ki so razporejeni po vseh območjih. S katerokoli
dejavnostjo se ukvarjate, obstaja gospodarsko

vozilo z ustrezno opremo, ki bo izpolnjevalo
vaše potrebe. Strokovnjaki naše znamke, ki so
vam vedno na razpolago, vas bodo usmerjali pri
iskanju najustreznejše rešitve za vaše podjetje in
oblikovanju najprimernejše oblike financiranja.
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Nemo, Berlingo,
Jumpy ALI Jumper:
KATERO OD TEH
GOSPODARSKIH VOZIL
NAJBOLJE USTREZA
VAŠIM POTREBAM?
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VSAKEMU POKLICNEMU
UPORABNIKU SVOJE
GOSPODARSKO VOZILO.

S tem katalogom vam je CITROËN pomagal,
da si med iskanjem najprimernejšega gospo
darskega vozila za svojo dejavnost zastavite
prava vprašanja.

SEDAJ VAS CITROËN VABI NA
SESTANEK, KJER BOMO OBLIKOVALI REŠITEV PO VAŠI MERI.

CITROËN vas vabi, da obiščete enega od naših
445 strokovnjakov za gospodarska vozila v
enem od 285 poslovnih centrov naše znamke,
ki so razporejeni po vseh območjih. S katerokoli
dejavnostjo se ukvarjate, obstaja gospodarsko

vozilo z ustrezno opremo, ki bo izpolnjevalo
vaše potrebe. Strokovnjaki naše znamke, ki so
vam vedno na razpolago, vas bodo usmerjali pri
iskanju najustreznejše rešitve za vaše podjetje in
oblikovanju najprimernejše oblike financiranja.
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CITROËN:
VSEOBSEGAJOČA STORITEV
• POGODBENA GARANCIJA 2 LETI
Vsebuje popravila in/ali zamenjavo delov z na
pako. Velja po splošnih garancijskih pogojih,
opisanih v servisni in garancijski knjižici.
• GARANCIJA NA BARVO
Velja 3 leta za osebna vozila (klasifikacija M1) in
2 leti za dostavna vozila (klasifikacija N1) brez
omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popra
vilo in/ali zamenjavo delov, ki imajo napako v
zunanjem videzu. Velja po splošnih pogojih
garancije na barvo, opisanih v servisni in garan
cijski knjižici.
• GARANCIJA NA PRERJAVENJE
Velja 5 let za dostavna vozila (klasifikacija N1)
in 12 let za vsa ostala vozila (klasifikacija M1)
brez omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno
popravilo in/ali zamenjavo delov, poškodova
nih zaradi korozije (preluknjana karoserija in
podvozje zaradi korozije iz notranjosti). Velja po
splošnih pogojih protikorozijske garancije, opi
sanih v servisni in garancijski knjižici.

CITROËN SLOVENIJA d.o.o., Barjanska cesta. 54, 1000 Ljubljana.
Tel.: 01/20 04 200, faks: 01/20 04 229, www.citroen.si. Vsa oprema,
opisana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo gospodarskih
vozil Citroën. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko
razlikujejo glede na državo. V prospektu je naveden informativni opis
opreme glede na izvedenke. Zaradi možnih odstopanj se za točne in
ažurne podatke o opremljenosti obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil
CITROËN. Prospekt se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji.
Tehnični podatki so opisani v posebni prilogi. Informacije o modelih in
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• CHRONO SERVIS CITROËN
Brez naročanja, takojšen sprejem za vse hitre
posege na vašem vozilu: menjava tekočin, po
segi na pnevmatikah, zavorah, izpušnem si
stemu, vzmetenju, dodatni opremi.

BELEŽKE
• STORITVE CITROËN
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informa
cije pri pooblaščenem prodajalcu Citroën in na
www.citroen.si.

• CITROËN ASSISTANCE
V obdobju dveh let od nakupa novega Citroënovega vozila ste upravičeni do brezplačne
pomoči v primeru okvare. Ugodnosti Citroën
Assistance se nanašajo izključno na nova vozila,
prodana na področju Slovenije, v času pogod
bene garancije. Velja po splošnih pogojih o sto
ritvah Citroën Assistance, opisanih v servisni in
garancijski knjižici.
BREZPLAČEN KLIC
Tel.: 080 22 99
24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU.

njihovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa prospekta, so infor
mativne in niso pravno zavezujoče. CITROËN si pridržuje pravico do spre
memb predstavljenih modelov brez predhodne najave in obveznosti do
posodobitve vsebine prospekta. Fotografije so simbolne.
AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva določbe Direktive
2000/53/ES o izrabljenih vozilih z dne 18. septembra 2000 in da so v
proizvodih, ki jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali. Predstavljene
barve karoserij in oblazinjenj so informativne narave, ker tehnike tiskanja
ne omogočajo zanesljive reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno pre

delali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti,
zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in drugačno opremo. Če bi kljub priza
devanjem, ki smo jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno
napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse informacije pokličite
oddelek za stike s strankami Citroën Slovenija na 01/20 04 265 ali si
oglejte spletno stran www.citroen.si. Za vse informacije o storitvah
CITROËN stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën
Slovenija. Pomoč na cesti – Citroën Assistance: 080 2299. Klic je
brezplačen.
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