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UUSI CITROËN BERLINGO VAN VOITTI TITTELIN: “INTERNATIONAL 

VAN OF THE YEAR 2019”! 
 

Upea tunnustus annettiin uudelle Citroën Berlingo Vanille, joka voitti tänään Hannoverin 

hyötyajoneuvonäyttelyssä tittelin: “International Van Of The Year 2019”. Tämä on toinen kerta, kun Berlingo on 

vastaanottanut saman kunnian vuoden 1997 jälkeen, jolloin se ensimmäisen kerran tuli markkinoille. Sittemmin 

mallia on myyty jo yli 1.5 miljoonaa kappaletta. Uusi 3. sukupolven Berlingo on palkittu erityisesti sen 

merkittävästä kehityksestä, mitä tulee ajamisen mukavuuteen sekä lisääntyneeseen teknologiaan ilman, että sen 

toiminnallisuudesta on tarvinnut tinkiä.  Kaiken tämän ansiosta se jatkaa Citroënin pitkää perinnettä 

pakettiautosegmentissä, johon kuuluvat ikoniset mallit kuten 2 CV Van, Acadiane ja C15. Uskollisena merkin 

ammattimalliston allekirjoitukselle, “Inspired by Pro”, uusi Berlingo Van on omaksunut erilaisten ammattilaisten 

tarpeet ja käyttötarkoitukset. Uusi Berlingo Van erottautuu muista kiitos sen ainutlaatuisen ulkomuodon, 

kahdessa eri pituudessa saatavan korin (M ja XL), erikoistumisen mukavuuteen sekä turvallisuuteen 20 

ajoavustimen kautta. Suomessa uusi Berlingo Van tulee myyntiin loppuvuodesta 2018. Citroënille merkkinä 

äänestyksen voitto oli viides sitten ensimmäisen äänestyksen vuonna 1992. 

 

 

“Citroën ylpeänä vastaanottaa tämän tavoitellun ”International Van of the Year” -tittelin Berlingo Van:lle jo toistamiseen. Tämä 

palkinto on tunnustus sille harppaukselle, jonka tämä 3. sukupolven Berlingo on ottanut ja mitä tulee sen ominaisuuksiin. 

Palkinto korostaa Citroënin erinomaista tarjontaa myös hyötyauto puolelle. Tämä menestys korostaa myös merkin perinnettä 

kevyiden hyötyajoneuvojen saralla ja jatkaa sen pitkää menestystarinaa, joka alkoi jo Acadianen, 2CV Vanin, C15 :n tai Type H:n 

ajoista ja jatkuu tähän päivän uuden Berlingo Vanin ja Jumpyn muodossa. Tämä palkittu, moderni hyötyajoneuvo on täydellinen 

kaikkiin tarpeisiin ja noudattaa täysin Citroën-merkin allekirjoitusta “Inspired By Pro”. Se on yksi myydyimmistä Citroënin 

ammattikäyttöön tarkoitetuista ajoneuvoista ja lisää merkin kevyiden pakettiautojen kysyntää Euroopassa: ensimmäisen puolen 

vuoden aikana rekisteröinnit kasvoivat 10,6 %, joka on kaksinkertainen tahti verrattuna muuhun LCV -markkinaan”. 

LINDA JACKSON, Citroën’s Brand Director. 
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UUSI CITROËN BERLINGO VAN: TODELLINEN SUKUPOLVEN VÄLINEN HARPPAUS 
 

Säilyttäen Citroënin malliston yhtenäisen uuden ilmeen, tämä kolmannen sukupolven hyötyajoneuvo tarkoittaa todellista 

sukupolvien välistä hyppyä mitä tulee sen muotoiluun, mukavuuteen sekä teknologiaan ja se aikoo jatkaa matkaa 

menestykseen.  

 

Tiivistettynä, uusi Citroën Berlingo Van on: 

- ainutlaatuinen muotokieli korkeammalla ja lyhyemmällä etuosalla, joka parantaa auton päivittäisen käytön 

hallittavuutta sekä sen vahvaa näyttävyyttä  

- Etuosa noudattaa Citroën-merkin tunnusomaisia piirteitä sekä aiemmin markkinoille tulleen hyötyajoneuvon, Jumpyn 

piirteitä, samalla kun takaosasta on muotoiltu toimiva laajaan ammattikäyttötarpeeseen  

- Moderni sisus yhdistää sekä voimaa että käytännöllisyyttä samalla, kun ilmavaan etupaneeliin on liitetty lukuisia 

teknisiä- ja säilytysratkaisuja (mukaan lukien Top Box -säilytyslokero) 

- 8 eri ulkoväriä 

Uusi Citroën Berlingo Van tuo esiin vahvuutensa ja tarjoaa eri ammattitarpeisiin mukautettavissa olevan ratkaisun: 

- Se on saatavana kahdessa eri pituudessa: M ja XL, jotka ovat 4.40m sekä 4.75m pitkät. Myös akselinväli muuttuu 

mitan mukaan. 

- Se kohtaa asiakasodotukset tarjoten neljä eri varustelun tasoa, mukaan lukien kaksi tehdasvalmisteista varustelua, 

jotka ovat valittavissa auton tulevan käytön mukaan:  

o WORKER, Extenso® -matkustamolla ja pitäen sisällään: Grip Control –avustimen alamäkihidastimella sekä +30 

mm korotetun maavaran ja moottorin suojauksen. 

o DRIVER -varustelu pitää sisällään: Acoustic –paketin, navigoinnin 8" –kosketusnäytöllä, Surround Rear Vision -

tutkan, mukavan Driver –istuimen käsinojalla, istuimen korkeuden sekä istuintukien säädön, sekä istuimen 

alapuolisen säilytystilan  

- Monipuolisuus ja muunneltavuus tulevat esiin muun muassa:  

o Extenso® -etumatkustamossa kolmelle hengelle (kahden istuttava istuin, keski-istuin varustettuna 

taitettavalla ja kirjoitusalustaksi muuntuvalla selkänojalla). Lisäksi etumainen matkustajan istuin on 

taitettavissa tasaiseksi tarjoten optimaalisen lastauspituuden 

o muunneltavaan matkustamoon on saatavana istuimet jopa viidelle (rivit 1 ja 2) tai matkustamoa voidaan 

käyttää pitkien esineiden kuljettamiseen taittuvan 2. istuinrivin sekä etuistuimen ansiosta. 

- muita monipuolisia varusteita ovat muiden muassa avautuva katto, vaneroitu takaosa, ikkunalliset ovet...  

- Mallit tarjoavat helpon pääsyn sisään sekä tavaran helpon lastauksen liukuvien sivuovien, tilavuuden sekä jopa 1000 

kg:n kantavuuden ansiosta 

- Sisään mahtuvat helposti myös Euro-lavat ja mittojen puolesta niitä pystytään lastaamaan jopa 2 yhtäaikaisesti. 

Aikaansa noudattaen, uusi Berlingo Van tarjoaa aitoa ajamisen mukavuutta sekä turvallisuutta, kiitos: 

- Citroënin parhaan erityisosaamisen, mitä tulee ajoneuvon jousituksen takaamaan mukavuuteen 
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- Sen etuosan hyötykäyttämän EMP2-alustan, joka parantaa ajettavuutta sekä tekniikkaa 

- Sektoriinsa verrattuna sen teknisen tason, joka pitää sisällään 

o 20 ajoavustinta mukaan lukien: Ylikuorma hälytin, Surround Rear Vision -tutka, tuulilasinäyttö värinäytöllä, 

sähköinen pysäköintijarru, adaptiivinen vakionopeudensäädin Stop-toiminnolla  

  

- Tehokkaat ja voimakkaat moottorivaihtoehdot: BlueHDi 130 S&S BVM6 sekä EAT8, BlueHDi 75 BVM, sekä 

BlueHDi 100 BVM 

 
 

 

VIDEOITA JA KUVIA ON LADATTAVISSA: 

http://www.citroencommunication-echange.com/ 
ID (all caps):  NEW_BERLINGO_VU 

Password (All caps): VAN_2018 

Youtube: https://youtu.be/rGmTHfstBm8 

https://youtu.be/hbfs1f98wTQ 
 

 


