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CITROËN ë-BERLINGO - UITRUSTINGSNIVEAUS

Interieur
 - Elektrisch bedienbare ramen op tweede zitrij
 - Armsteun passagiersstoel
 - 12V aansluiting en 2 bekerhouders op tweede zitrij
 - Extra getinte ramen vanaf tweede zitrij tot en met achterruit
 - Drie losse stoelen op tweede zitrij met Magic Flat-systeem (bediening vanuit bagageruimte)
 - Separaat te openen achterruit

Exterieur
 - Dakrails zwart
 - Elektrisch inklapbare buitenspiegelst

Veiligheid
Automatisch dimmende binnenspiegel
Elektrisch kinderslot

Comfort en telematica
 - Lederen stuurwiel met audiobediening
 - Citroën Connect Radio incl.:
 - - 8” touchscreen
 - - Mirror Screen (Apple CarPlay / Android Auto / MirrorLink)
 - Digitaal cluster 10” scherm

CITROËN ë-BERLINGO - FEEL (meeruitrusting t.o.v. LIVE EDITION)

CITROËN ë-BERLINGO - LIVE
Interieur
 - Rechter zijschuifdeur
 - Elektrisch bedienbare ramen op eerste zitrij
 - Achterklep met achterruitverwarming en ruitenwisser
 - Ramen ter hoogte van derde zitrij
 - Opbergvak op dashboard
 - In hoogte en lengte verstelbare bestuurdersstoel
 - Kantelbare bestuurdersstoel
 - Verstelbare passagiersstoel
 - In hoogte verstelbare hoofdsteun op bestuurders- en passagiersstoel
 - 2/3 - 1/3 neerklapbare bank op tweede zitrij
 - Hoedenplank
 - Stof bekleding Mica grijs/zwart
 - Zonneklep bestuurders- en passagierszijde
 - Citroën TopBox (gesloten bovenste dashboardkastje passagierszijde)
 - 4 sjorogen in bagageruimte
 - In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
 - Boordcomputer
 - 12V aansluiting op dashboard
 - Opbergvak boven voorruit

Comfort en telematica
 - Handmatige airconditioning
 - Digitale DAB+ radio met 5” touchscreen met Bluetooth en USB aansluiting
 - 2 luidsprekers
 - Centrale vergrendeling met afstandsbediening
 - Cruise control met snelheidsbegrenzer

Specifieke uitrusting ë-BERLINGO
 - Onboard lader 11Kw - 3 fase
 - Laadkabel geschikt voor 11 Kw 3 fase laden (CCS type 2)
 - 8 jaar of 160.000 km fabrieksgarantie op het batterijpakket
 - Multi-mode toggle (ECO, NORMAL, POWER)
 - ë-Berlingo analoog cluster

Exterieur
 - 16” stalen velgen met wieldop ‘Twirl’
 -      - 205/60 R16 UBRR NL/92H
 - Automatische verlichting
 - Ruitenwissers vóór met Magic Wash Premium
 - Dagrijverlichting halogeen
 - Follow Me Home-verlichting
 - Dakrails voorbereiding
 - Elektrisch verstelbare en verwambare buitenspiegels
 - Voorbumper deels in carrosseriekleur gespoten
 - Stootlijsten, deurgrepen, buitenspiegelkappen en afdekplaat geleiderails uitgevoerd in zwart 
kunststof

Veiligheid
 - Bandenspanningscontrolesysteem
 - Bestuurders- en passagiersairbag
 - Zijairbags vóór
 - Gordijnairbags op eerste en tweede zitrij
 - Active Safety Brake met camera (automatisch noodremsysteem)
 - Lane Departure Warning System
 - Snelheidslimietherkennings- en snelheidsadviessysteem
 - Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) incl.:
 - Antispinregeling (ASR)
 - Antiblokkeersysteem (ABS)
 - Elektronische remkrachtverdeling (ERV) met Hill Start Assist
 - Noodremassistentie
 - Citroën Connect SOS & Assistance
 - Bandenreparatieset
 - Elektrisch bedienbare handrem
 - Parkeersensoren achter

Interieur
 - Zijschuifdeur links en rechts met uitklapbare ramen
 - Manuele lendesteunverstelling bestuurdersstoel incl. armsteun
 - Neerklapbare passagiersstoel

Exterieur
 - 16” stalen velgen met wieldop ‘Twirl black center’
 - 205/60 R16 UBRR NL/92H
 - Mistlampen vóór
 - Deurgrepen, buitenspiegelkappen en afdekplaat geleiderails in carrosseriekleur gespoten
 - Witte exterieurdetails
 - Airbumps
 - LED dagrijverlichting

Veiligheid
 - Uitgebreide verkeersbordherkenning
 - Vermoeidheidsherkenning

Comfort en telematica
 - Pack Visibilité incl. automatische ruitenwissers en grootlichtassistent
 - Regen- en lichtsensor
 - 4 luidsprekers & 2 tweeters (voor)

CITROËN ë-BERLINGO - LIVE EDITION (meeruitrusting t.o.v. LIVE)



Interieur
16” lichtmetalen velgen

Exterieur
Achteruitrijcamera met Top Rear Vision-systeem

Comfort en telematica
Head-up kleurendisplay
Automatische dual zone airconditioningl

CITROËN ë-BERLINGO - SHINE (meeruitrusting t.o.v.FEEL)

CITROËN ë-BERLINGO - UITRUSTINGSNIVEAUS



CITROËN ë-BERLINGO - PRIJZEN

ë-BERLINGO STANDAARD Bedragen in €

Code Uitrustingsniveau kWh Energielabel (1) CO2
(g/km) (1) Bijtelling Consumenten- 

prijs (2)
Fiscale 

Waarde (3) BPM excl.
BTW/BPM

ELEKTRISCH
EV 50 kWh 136 1CK9AFPESFB0A040 Live 50 A 0 12% 38.670 37.850 0 31.281
EV 50 kWh 136 1CK9AFYESFB0A040 Live Edition 50 A 0 12% 41.120 40.300 0 33.306
EV 50 kWh 136 1CK9AFYESFB0A040 Feel 50 A 0 12% 42.670 41.850 0 34.587
EV 50 kWh 136 1CK9AFVESFB0A040 Shine 50 A 0 12% 43.370 42.550 0 35.165

ë-BERLINGO XL Bedragen in €

Code Uitrustingsniveau kWh Energielabel (1) CO2
(g/km) (1) Bijtelling Consumenten- 

prijs (2)
Fiscale 

Waarde (3) BPM excl.
BTW/BPM

ELEKTRISCH
EV 50 kWh 136 1CK9CLYESFB0A040 Feel XL 50 A 0 12% 44.820 44.000 0 36.364

SPECIFICATIE INBEGREPEN KOSTEN incl. BTW BTW excl. BTW
Adviestarief kosten rijklaar 736,60 127,84 608,76
Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Citroën Safety Kit (o.a. lifehammer, gevaren driehoek en 4 veiligheidsvesten, handschoenen, olieabsorberende mat)
en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl.brandstof.
Leges
Inschrijving in het kentekenregister 42,65 n.v.t 42,65
Tenaamstelling 10,75 0,75 10,00
Recyclingsbijdrage 30,00 5,21 24,79
Sinds 1 januari 1995 wordt de recyclingsbijdrage, die wettelijk verplicht is op grond van de wet Milieubeheer, in rekening gebracht.
Automobiles Citroën verklaart dat, door toepassing van de voorschriften in de Europese regelgeving (Richtlijn 2000/53) met betrekking tot autowrakken, wordt voldaan aan de in deze richtlijn gestelde
doelen en dat recyclebare materialen worden gebruikt voor de fabricage van producten die door Automobiles Citroën worden verkocht.
Totaal additionele kosten 820,00 133,80 686,20

(1)   De zuinigheidscategorie waar een auto onder valt wordt bepaald door de nieuwe WLTP-testprocedure. De exacte CO2-uitstoot onder de WLTP-testprocedure is afhankelijk van de gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan. Raadpleeg uw Citroën-
dealer of de car configurator op citroën.nl voor de meest recente informatie. Het bpm-bedrag wordt bepaald op grond van de CO2-uitstoot volgens de nieuwe WLTP-testprocedure en op basis van de standaarduitrusting. Door de nieuwe manier van 
meten van verbruik en uitstoot kunnen gekozen opties, pakketten en combinaties hiervan, de CO2-uitstoot beïnvloeden en hiermee ook het totaal verschuldigde bpm-bedrag. Het exacte bpm-bedrag is afhankelijk van de CO2-uitstoot onder de WLTP-
testprocedure van de samengestelde auto. Raadpleeg uw Citroën-dealer of de car configurator op citroën.nl voor de meest actuele informatie.

(2)   De consumentenadviesprijs zoals hierboven vermeld, is de adviesprijs van de auto inclusief btw en bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om uw auto rijklaar te maken. De genoemde prijzen zijn adviesprijzen en kunnen na het opstellen van 
deze prijslijst wijzigingen ondergaan. De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie voldoen aan de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 typegoedkeuring krijgen. De vermelde waarden voor 
brandstofverbruik en CO2-emissie kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel uw auto 
samen in onze car configurator om de CO2-emissie, het bpm-bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. De hoogte van de bpm is gebaseerd op de per 1 januari 2021 geldende tarieven. Levering en registratie van een voertuig vanaf 1 
januari 2021 kan gevolgen hebben voor de hoogte van de bpm vanwege tariefwijzigingen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.  

 (3)  De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.



Bedragen in €

Bestelcode LIVE LIVE EDITION FEEL SHINE incl. BTW
excl. BPM (1)

excl. BTW
excl.BPM (1)

CARROSSERIEKLEUREN
Standaard lak (Blanc Banquise) l l l l 0 0
Metallic lak l l l l 650 537

BEKLEDING / INTERIEUR
Ambiance Metropolitan Grey 
- Stof 'Slash Grey' 

OFFT - l l l 450 372

Ambiance XTR 
- Stof 'Line Green' 
Let op: alleen i.c.m. Pack XTR 

OGFR - - l l 0 0

Zonneschermen op tweede zitrij 
- Additionele binnenspiegel 
- Opbergcompartiment tweede zitrij onder de vloer

XN01 - l l l 200 165

'Modutop' panoramadak 
- Opbergvak boven de tweede zitrij 
- Opbergcompartiment boven de derde zitrij 
- Automatisch dimmende binnenspiegel 
Let op: Niet beschikbaar op XL 

OU01 - - l l 1.200 992

Middenconsole met Climate Control op 2de zitrij 
- 15L opbergruimte tussen de bestuurders- en passagiersstoel 
- USB aansluiting op tweede zitrij

CU26 - - - l 250 207

Twee individuele stoelen op derde zitrij
- Verstelbare en inklapbare stoelen
- Twee bekerhouders en 12V aansluiting op tweede zitrij

AN01 - - l l 800 661

EXTERIEUR / WIELEN
16" lichtmetalen velgen 'Starlit' DZSC - - l l 250 207
17” lichtmetalen velgen ‘Spin’ DZSF - - - l 250 207

GEAVANCEERDE VEILIGHEIDS- EN RIJHULPSYSTEMEN

Parkeersensoren achter UB01 l l l l 350 289

Achteruitrijcamera met Top Rear Vision-systeem 
- Incl. parkeersensoren vóór

J5BX - - - l 700 579

Keyless Entry & Start YD01 - - - l 400 331

VERWARMING EN VENTILATIE
Climate Control RE07 - l l l 350 289
Verwarmbare voorruitrand LW02 - l l l 200 165
Verwarmbare voorstoelen NA01 - l l l 350 289

INFOTAINMENT / TELEMATICA
CITROËN Connect Radio DAB+ 
- 8” touchscreen
- Bluetooth
- Mirrorscreen (Apple CarPlay / Androïd Auto / MirrorLink)
- WifiOnBoard-systeem

WLO2 l l l l 700 579

CITROËN Connect Nav DAB+ 
- Citroën Connect Radio
- Navigatiesysteem in kleur en 3D
Let op: i.c.m. Connect Nav is MirrorLink niet leverbaar.

WL2K - - l l 950 785

CITROËN ë-BERLINGO - OPTIEPRIJZEN 

l = Standaard l = Optioneel - = Niet leverbaar 



Bedragen in €

Bestelcode LIVE LIVE EDITION FEEL SHINE incl. BTW
excl. BPM (1)

excl. BTW
excl.BPM (1)

OPTIEPAKKETTEN

Pack Urban 
- Parkeersensoren vóór 
- Achteruitrijcamera met Top Rear Vision-systeem 
- FlankGuard-systeem 
- SAM dodehoekdetectie 
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels"

J5BZ - - l - 900 744

Pack Urban Plus 
- Pack Urban 
- CityPark-systeem 
Let op: niet i.c.m. XL versies.

N402 - - l l 1.150 950

Pack Urban Plus 
- Pack Urban 
- CityPark-systeem 
Let op: alleen i.c.m. XL versies.

N402 - - l - 1.050 868

Pack Drive Assist 
- Adaptieve Cruise Control

ZV80 - - l l 300 248

Pack Tech 
- Keyless Entry & Start 
- Head-Up kleurendisplay 
- Draadloze telefoonlader

J5KJ - - l - 750 620

J5KN - - - l 450 372

Pack Winter 
- Verwarmbare voorstoelen 
- Verwarmbare voorruit

J2C7 - l l l 450 372

Pack XTR 
-  Exterieur design XTR: buitenspiegels zwart, dakrails/mistlampen/airbumps met oranje 
accenten

- Interieur design XTR met speciale bekleding en 3 individuele stoelen op de 2de zitrij
- 17” lichtmetalen velgen ‘Spin’
Let op: alleen beschikbaar i.c.m. kleuren Blanc Banquise, Noir Onyx, Gris Artense,  Gris 
Platinium enBeige Nautilus.

OGFR - - l l 1.450 1.198

(1)    Elke optie of combinatie van opties kan de CO2-uitstoot van de auto beïnvloeden. Dit heeft gevolgen voor de te talen bpm.
     Voor een exacte vaststelling van het bpm-bedrag van de door u samengestelde auto verwijzen we u naar onze car configurator.
     Ga hiervoor naar www.citroen.nl/configurator 

l = Standaard l = Optioneel - = Niet leverbaar 

CITROËN ë-BERLINGO - OPTIEPRIJZEN 



CITROËN ë-BERLINGO - TECHNISCHE SPECIFICATIES

Elektromotor 50 kWh

MOTOR
Aandrijving Elektrisch
Max. vermogen in kW (pk) 100 (136)
Max. koppel in Nm 260 

BATTERIJPAKKET
Type Lithium-ion traciebatterij
Capaciteit 50 kWh

OVERBRENGINGEN
Type Traploos

STUURINRICHTING
Type Variabele elektrische stuurbekrachtiging
Draaicirkel tussen trottoirs in m 10,85 
Draaicirkel tussen trottoirs in m (XL versie) 11,49 

ONDERSTEL
Ophanging voor Pseudo McPherson
Ophanging achter Torsie-as

VELGEN & BANDEN
Velgmateriaal Staal / Lichtmetaal

Bandenmaat
205/60 R16 92H
205/55 R17 95V

REMSYSTEEM
Voor Schijf
Achter Schijf
ABS / ESP / Brake Assist Standaard
Parkeerrem Achter

VOLUMES IN L (VDA NORM)

BERLINGO STANDAARD - 5 ZITS
min/max 597 / 641
Met neergeklapte achterbank 1.414 
Tankinhoud 60 

BERLINGO XL - 7 ZITS
min/max 209 / 322
Met neergeklapte achterbank 806 
Tankinhoud 60 

(1)   Onder voorbehoud van de definitieve typegoedkeuring.
(2)   De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot worden bepaald door de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 hun typegoedkeuring krijgen. De WLTP-testprocedure vervangt de New European Driving 

Cycle (NEDC), de testprocedure die eerder werd gebruikt. Vanwege realistischere testomstandigheden zijn het brandstofverbruik en de CO2--uitstoot gemeten onder de WLTP in veel gevallen hoger dan die gemeten onder de NEDC. De werkelijke waarden voor 
brandstofverbruik en CO2--uitstoot kunnen variëren afhankelijk van de dagelijkse gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals onder andere: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel 
uw auto samen in onze car configurator om de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.



Elektromotor 50 kWh

GEWICHTEN (KG)

BERLINGO STANDAARD - 5 ZITS
Massa ledig voertuig (voor bepaling wegenbelasting) 1.639
Nuttige belasting 651
Max. toelaatbaar gewicht 2.290
Max. aanhangergewicht geremd (binnen treingewicht) 750
Max. aanhangergewicht ongeremd 750
Max. treingewicht (voertuig met aanhanger) 3.040
Max. druk op trekhaak (kogeldruk) 50

BERLINGO XL - 7 ZITS
Massa ledig voertuig (voor bepaling wegenbelasting) 1.713
Nuttige belasting 607
Max. toelaatbaar gewicht 2.320
Max. aanhangergewicht geremd (binnen treingewicht) 750
Max. aanhangergewicht ongeremd 750
Max. treingewicht (voertuig met aanhanger) 3.070
Max. druk op trekhaak (kogeldruk) 50

PRESTATIES

BERLINGO STANDAARD - 5 ZITS
Max. snelheid in km/h 130 
0-100 km/h in sec. n.n.b.

BERLINGO XL - 7 ZITS
Max. snelheid in km/h 130 
0-100 km/h in sec. n.n.b.

ACTIERADIUS & LAADMOGELIJKHEDEN
Actieradius (WLTP): ë-Berlingo Standaard 281 - 285 km 

Actieradius (WLTP): ë-Berlingo XL 278 km
On-Board Charger (OBC)(2) 11 kW 3-fase
Laadkabel Type 2 mode 3 (Mennekes)
Laadtijd 0-100% via 11kW wallbox 5:00 uur
Laadtijd 0-80% via 100kW pubieke snellaadstation 0:30 uur

CITROËN ë-BERLINGO - TECHNISCHE SPECIFICATIES

(2)   De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot worden bepaald door de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 hun typegoedkeuring krijgen. De WLTP-testprocedure vervangt de New European Driving 
Cycle (NEDC), de testprocedure die eerder werd gebruikt. Vanwege realistischere testomstandigheden zijn het brandstofverbruik en de CO2--uitstoot gemeten onder de WLTP in veel gevallen hoger dan die gemeten onder de NEDC. De werkelijke waarden voor 
brandstofverbruik en CO2--uitstoot kunnen variëren afhankelijk van de dagelijkse gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals onder andere: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel 
uw auto samen in onze car configurator om de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie.



CITROËN ë-BERLINGO - STROOMVERBRUIK IN KWH/100KM (WLTP)

Stroomverbruik(1)  
Gecombineerd

CO2-uitstoot(1)  
Gecombineerd (g / km)

ë-BERLINGO LIVE
50 kWh 19,3 0 

ë-BERLINGO LIVE EDITION
50 kWh 19,4 0 

ë-BERLINGO FEEL
50 kWh 19,6 0 

ë-BERLINGO FEEL XL
50 kWh 20,0 0 

ë-BERLINGO SHINE
50 kWh 19,7 0 

(1)   De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-uitstoot worden bepaald door de WLTP-testprocedure, op basis waarvan nieuwe voertuigen vanaf 1 september 2018 hun typegoedkeuring krijgen. De WLTP-testprocedure vervangt de New European Driving 
Cycle (NEDC), de testprocedure die eerder werd gebruikt. Vanwege realistischere testomstandigheden zijn het brandstofverbruik en de CO2--uitstoot gemeten onder de WLTP in veel gevallen hoger dan die gemeten onder de NEDC. De werkelijke waarden voor 
brandstofverbruik en CO2--uitstoot kunnen variëren afhankelijk van de dagelijkse gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals onder andere: specifieke uitrusting, opties en bandenformaat. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel 
uw auto samen in onze car configurator om de CO2-uitstoot, het bpm-bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. Vraag uw Citroën dealer altijd naar de laatste (prijs)informatie



CITROËN ë-BERLINGO - LIJNTEKENING



Nieuwe Berlingo Standaard Nieuwe Berlingo XL

BUITENMATEN (in mm)
Totale lengte 4403 4753 
Wielbasis 2785 2975 
Totale breedte excl. spiegels 1848 1848 
Totale breedte met ingeklapte spiegels 1921 1921 
Totale breedte met uitgeklapte spiegels 2107 2107 
Totale hoogte zonder dakrails (min./max.) 1800 / 1807 1812 / 1818
Totale hoogte met dakrails (min./max.) 1837 / 1844 1843 / 1849
Overhang vóór / achter 892 / 726 892 / 886
Spoorbreedte vóór / achter 1553 / 1567 1553 / 1567
Bodemvrijheid 160 160 

BINNENMATEN
Aantal zitplaatsen 5 / 7 5 / 7

Bagageruimte (in mm)
Laadlengte:
- Met neergeklapte achterbank en passagiersstoel vóór 2700 3050 
- Met neergeklapte achterbank (voorstoelen in max. geavanceerde positie) 1880 2230 
- Achter tweede zitrij 1000 1350 
- Achter derde zitrij (min./max.) 236 418 / 566
Breedte tussen de wielkasten 1195 1195 
Maximale hoogte 1126 1126 

Openbaar (in mm)
Tildrempel (min./max.) 580 / 586 591 / 596
Max. opening breedte achter 1241 1241 
Max. opening hoogte achter 1125 1125 
Max. opening breedte zijschuifdeuren 737 737 
Max. opening hoogte zijschuifdeuren 1154 1154 

Laadvolume (in L*)
5 zits (min./max.) 597 / 641 850 / 912
5 zits en neergeklapte achterbank 1414 1672 
7 zits 571 806 

Draaicirkel (in m)
Tussen trottoirs 10,85 11,49 
Tussen muren 11,32 12 

CITROËN ë-BERLINGO - AFMETINGEN EN VOLUMES

* Gemeten volgens de VDA-methode.



BPM / BIJTELLING 2021

BPM-DIFFERENTIATIE
Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:
• Een vast tarief van € 372 voor auto's met een CO2-uitstoot van 1 g/km of meer (behalve PHEV) • Een dieseltoeslag van € 83,59 per gram boven de grenswaarde van 77 gram
• Een BPM-opslag voor auto's met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel • De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verwerkt

1. ELEKTRISCHE VOERTUIGEN (EV, NUL EMISSIE)
Vast tarief € 0
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag
0 g/km € 0
Grenswaarden fiscale waarde Fiscale bijtelling
 €40.000 12%

> €40.000 22%
Motorrijtuigenbelasting Geen

2. BENZINE & DIESEL VOERTUIGEN
Vast tarief € 372
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag per g/km (Benzine & Diesel)
1 - 86 g/km € 1
87 - 111 g/km € 60
112 - 155 g/km € 132
156 - 172 g/km € 216
> 173 g/km € 432

Grenswaarden CO2-uitstoot Diesel-toeslag per g/km
≤ 77 g/km € 0
> 77 g/km € 83,59

Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Vol tarief (afhankelijk van voertuiggewicht en provincie van registratie)

3. PLUG-IN HYBRID VOERTUIGEN (PHEV)
Vast tarief € 0
Grenswaarden CO2-uitstoot BPM-opslag per g/km
1 - 34 g/km € 24
35 - 60 g/km € 84
> 61 g/km € 202

Fiscale bijtelling 22%
Motorrijtuigenbelasting Half tarief (1-50 g/km) / Vol tarief (> 51 g/km) (afh van voertuiggewicht en provincie van registratie)



CITROËN ë-BERLINGO - NOTITIES
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www.citroen.nl

Alle weergegeven prijzen zijn inclusief CO2 gerelateerde toeslag en gelden ten tijde van deze druk. De weergegeven prijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Citroën behoudt zich het recht voor de specificaties en uitvoering 
van haar producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig aan te passen. Door deze wijzigingen aan een uitvoering en/of model kan de CO2 gerelateerde toeslag (bpm) veranderen waardoor kortingen/toeslagen kunnen 
wijzigen. Kijk voor informatie over de energie labels en CO2-uitstoot op www.citroen.nl, of vraag uw Citroën dealer naar de actuele informatie. Auto’s uit voorraad van de importeur en/of de dealer kunnen afwijkende energie labels en/of CO2-uitstoot hebben, 
uw Citroën dealer kan u hier over informeren. Druk/zetfouten voorbehouden.


