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Siūlomi įvairūs Citroën aksesuarai leis padidinti Berlingo Van
transportavimo galimybes ir pagerinti važiavimo komfortą.
Tai itin tvirti ir ilgaamžiai gaminiai, kurių patikimumą pagal
griežčiausius standartus patikrino mūsų inžinieriai. Idealiai
automobiliui tinkanti įranga yra visiškai saugi ir pritaikyta ilgalaikei
eksploatacijai.
Aksesuarus lengva sumontuoti savarankiškai. Norėdami gauti
patarimų ar pasinaudoti pagalba juos montuojant ir naudojant,
apsilankykite artimiausioje atstovybėje.

PIÈCES
D’ORIGINE
Gaminių prieinamumas gali kisti priklausomai nuo turimų atsargų. Pardavimai gali
būti laikinai nutraukiami negaunant prekių iš tiekėjo arba pasikeitus techniniams
reikalavimams. Brošiūroje pateiktos nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio.
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Citroën Berlingo Van pakrovimo galimybes padidinantys
aksesuarai yra tvirti ir itin praktiški. Šiuos gaminius
taip pat itin paprasta sumontuoti arba nuimti. Įvairūs
kroviniai bus vežami užtikrinant optimalų saugumą.

1. Aliumininė stogo bagažinė M versijai
2. Aliumininė stogo bagažinė XL versijai
3. Stogo bagažinė
4. Plieninė stogo bagažinė M versijai
5. Apsauginiai tinkleliai
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Citroën siūlo įvairius sprendimus leidžiančius apsaugoti krovinių skyriaus paviršius.
Visa įranga tiksliai atitinka automobilio konstrukciją. Taip užtikrinamas eksploatacijos ilgaamžiškumas ir išlaikoma didesnė automobilio vertė.

1. Neapdorotos medienos grindys

4. Neapdorotos medienos krovinių skyriaus šonų apdaila

2. Plastikinės grindys

5. Plastikinė krovinių skyriaus šonų apdaila

3. Aukščiausios kokybės medienos grindys

6. Aukščiausios kokybės medienos krovinių skyriaus šonų apdaila
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Aksesuarai skirti didelių gabaritų ir sunkiems kroviniams, vežamiems laikantis
galiojančių reikalavimų. Kaip ir visa Citroën siūloma įranga, šie gaminiai sertifikuojami
atliekant įvairius tvirtumo ir saugumo testus.

1. Kopėčių laikikliai – horizontali padėtis
2. Vamzdžių transportavimo dėžė
3. Kopėčių laikikliai – pakelta padėtis
4. Vidinė vamzdžių transportavimo dėžės pertvara
5. Kablys be rutulinės jungties
6. MULTIS tepimo kablys
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Berlingo Van paviršius veikia purvas, akmenys ir trintis.
Citroën siūlomi apsauginiai gaminiai yra itin tvirti ir lengvai
naudojami. Automobilio salono apdailai ir dažų dangai kasdien
tenka įvairiausi išbandymai, o šie sprendimai leidžia išsaugoti
nepriekaištingą jų būklę.

1. Galiniai purvasaugiai
2. Guminiai grindų kilimėliai
3. 3D grindų kilimėliai
4. Tekstiliniai grindų kilimėliai
5. Sėdynių uždangalai
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SAUGUMAS
Siūloma skirtingų lygių įranga užtikrina Jūsų ir krovinio saugumą
važiuojant arba automobiliui stovint aikštelėje. Su šiais aksesuarais
galėsite leisti į kelią dėl nieko nesijaudindami.

1

2

5
1. Sutvirtinti durų užraktai MulTlock
2. Ratų grandinės
3. Sutvirtinti durų užraktai ArmaDlock
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4. Šviesą atspindinčio juostos
5. Įsilaužimo signalizacija
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ELEKTROS ĮRANGA

Naudodamiesi šiais greitesnio įkrovimo
gaminiais galėsite vairuoti dėl nieko
nesirūpindami. Įranga pritaikyta
skirtingiems įkrovimo sprendimams.
Kaip ir visų siūlomų aksesuarų, šių
produktų patikimumą ir saugumą
patvirtino mūsų inžinieriai.

1. 7 m ilgio Mode 3 tipo laidas
2. Įkrovimo laido krepšys
3. Įkrovimo priedėlis
4. Universalus įkroviklis
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