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CITROËN Ë-BERLINGO VAN - UITRUSTINGNIVEAUS

CLUB
De Club-uitvoering is een perfecte combinatie van functioneel gebruik en comfort. Op deze versies zijn nagenoeg alle opties 
mogelijk, waardoor deze geheel naar eigen wens is samen te stellen. Deze versie is voorzien van een rijke standaard uitrusting zoals 
Airconditioning, Cruise Control en Connect Radio met een 8" touchscreen. Alle motovarianten en laadvolumes zijn te combineren met 
deze versie.

DRIVER
De Driver-uitvoering is bestemd voor professionals die lange afstanden moeten afleggen of die dag in dag uit koeriersdiensten uitvoeren in 
de stad. Bij deze uitvoering staat comfort centraal, dankzij stoelen met een verstelbare lendensteun, een voor het segment ongeëvenaard 
geluidscomfort en rijhulpsystemen als het unieke Surround Rear Vision-systeem, Cruise Control en Citroën Connect Nav (basisuitvoering 
met de Citroën Connect Radio) in combinatie met een 8" touchscreen.

CITROËN Ë-BERLINGO VAN CONTROL versie
 - FM-Radio met Bluetooth en USB aansluiting met 4 luidsprekers en 2 tweeters
 - Elektrisch bedienbare ramen vóór
 - Boordcomputer
 - Centrale deurvergrendeling middels afstandsbediening
 - Automatische verlichting
 - Follow Me Home-verlichting
 - In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel
 - Stof bekleding 'Mica Grey'
 - 10 sjorogen in de laadruimte (6 op de vloer en 2 op beide zijwanden)
 - 12V aansluiting in de laadruimte
 - Achterdeuren 2/3 - 1/3 180° te openen
 - Elektrische parkeerrem
 - Reservewiel
 - Airbag bestuurder

 - Tussenwand met ruit en kledinghaak 
 - Citroën Connect Box met SOS Assistance en Telemaintenance* 
 - Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) incl.: 
 - Antispinregeling (ASR) 
 - Antiblokkeersysteem (ABS) met noodremassistent 
 - Elektronische remkrachtverdeling (ERV) met Hill Start Assist 
 - Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels 
 - Deurgrepen, buitenspiegelkappen en stootlijsten uitgevoerd in zwart kunststof 
 - Ruitenwissers vóór met Magic Wash Premium-systeem 
 - Dagrijverlichting halogeen 
 - LED verlichting in de laadruimte (6 LED's 237lm) 
 - Opbergvak boven de voorruit 
 - Laadlengte 1817mm 
 - 15" stalen velgen 215/65 R16 102H

CITROËN Ë-BERLINGO VAN XL (meeruitrusting t.o.v. Standaard versie) XL versie
 - Zijschuifdeur rechts
 - 35 cm verlengde carrosserie
 - Laadlengte 2167mm 

*  Citroën Connect Box omvat een uitgebreid pakket aan online diensten, waaronder: Pechhulp met voertuiglokalisering, Citroën Assistance (dit is gratis 'gedurende 3 jaar na aankoop van de auto), Automatische noodoproep met voertuiglokalisering (na 
lang indrukken van de SOS-knop of na activatie van een pyrotechnisch element als gevolg van een ongeluk).  Met de MyCitroën App kan dankzij diverse parameters de locatie van het voertuig worden ingezien. Tot slot kan met de Connect Box (in 
samenwerking met Free2Move) gebruik gemaakt worden van Connect Fleet voor uitgebreide online fleet management functionaliteiten.



CITROËN Ë-BERLINGO VAN - UITRUSTINGNIVEAUS

STANDAARD UITRUSTING PER VERSIE Control Club Driver
Airconditioning (handmatig) l l l

Zijschuifdeur rechts l l l

Cruise control met snelheidsbegrenzer l l l

Connect radio met 8"touchscreen en apple carplay en android Auto - l l

Gekoeld en gesloten bovenste dashboardkastje passagierszijde - l l

Mistlampen voor - l l

Bestuurdersstoel in lengte verstelbaar, met verstelbare leuning en in hoogte verstelbare hoofdsteun l l l

Bestuurdersstoel kantelbaar, in hoogte verstelbaar en met lendesteun en armsteun - - l

Elektrische handrem - l l

Bandenspanning controle systeem - l l

Verstelbare passagiersstoel - l l

3 zitplaatsen voorin d.m.v. Extenso® passagiersbank in plaats van stoel l l l

Carterbescherming l l l

Grip control met hill descent assist control - l -
Verhoogd chassis - l -
16" stalen wielen 'demi style' - l -
Parkeersensoren achter l l l

Parkeersensoren voor l l l

Achteruitrijcamera - l l

Regensensor - l l
Audiobediening op stuurwiel - l l
Pack visibilité - l l

   

l = Standaard l = Optioneel - = Niet mogelijk



CITROËN Ë-BERLINGO VAN - PRIJZEN 

*) Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Citroën Safety Kit (o.a. lifehammer, gevaren driehoek, 4 veiligheidsvesten, handschoenen en olieabsorberende mat) en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl.brandstof.
**) Sinds 1 januari 1995 wordt de recyclingsbijdrage, die wettelijk verplicht is op grond van de wet Milieubeheer, in rekening gebracht. De recyclingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG,  
 FOCWA, STIBA en SVN). Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto's aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal. De wettelijke verplichting van de verwij 
 deringsbijdrage financiert het project en bepaalt in belangrijke mate het succes ten bate van een schoner milieu. 
 Automobiles Citroën verklaart dat, door toepassing van de 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.         
        
(1) De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.        
(2) De consumentenprijs 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. 

BEDRAGEN IN €

STANDAARD (L1) Motorisering Versnellingsbak Aandrijving Consumentenprijs 
excl. BTW/BPM Incl. BTW BPM Fiscale  

Waarde (1)
Consumentenprijs 
incl. BTW/BPM (2)

Control Elektromotor 50 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 27.010 32.682 0 32.682 33.495

Club Elektromotor 50 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 29.460 35.647 0 35.647 36.460

Driver Elektromotor 50 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 30.210 36.554 0 36.554 37.367

           
BEDRAGEN IN €

XL (L2) Motorisering Versnellingsbak Aandrijving Consumentenprijs 
excl. BTW/BPM Incl. BTW BPM Fiscale  

Waarde (1)
Consumentenprijs 
incl. BTW/BPM (2)

Club Elektromotor 50 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 30.560 36.978 0 36.978 37.791

SPECIFICATIE INBEGREPEN KOSTEN prijs excl. BTW BTW incl. BTW
Adviestarief kosten rijklaar * 608,76 127,84 736,60
Leges: Inschrijving in het kentekenregister 40,80 n.v.t 40,80
Leges: Tenaamstelling 10,00 0,75 10,75
Recyclingsbijdrage ** 20,66 4,34 25,00
Totaal additionele kosten 680,22 132,93 813,15



CITROËN Ë-BERLINGO VAN - PAKKETTEN

Bestelcode
Uitrustingniveaus Bedragen in €

Control Club Driver
excl.

BPM/BTW BTW BPM incl. BPM/
BTW

Pack Starter 
- Zijschuifdeur rechts
- Handmatige airconditioning

J0P9 l - - 850 179 0 1.029

Pack Starter Navi 
- 8" touchscreen met DAB+ radio
- Navigatiesysteem in kleur en 3D
- Mirror Screen (Apple CarPlay / Android Auto / MirrorLink)
- WifiOnBoard-systeem
- Handmatige airconditioning
- Zijschuifdeur rechts (standaard op XL versies)

J5SO l - - 1.900 399 0 2.299

Pack Urban Van incl. Surround Rear Vision 
- Parkeersensoren vóór en achter
- Zij- en achteruitrijcamera
- 5" scherm (i.p.v. binnenspiegel)
- Pack Visibilité (standaard i.c.m. EAT8)
- Elektrische inklapbare buitenspiegels
- Buitenspiegelkappen in kleur Noir Onyx
Let op 1: Niet mogelijk i.c.m. achterklep of achterdeuren met ruit
Let op 2: Niet mogelijk i.c.m. Dodehoek waarschuwing

N201 - l  l 1.150 242 0 1.392

Pack Safety 
- Lane Departure Warning System
- Snelheidslimietherkennings- en snelheidsadviessysteem
- Active Safety Brake met camera (automatisch noodremsysteem)

ZV78 l l l 600 126 0 726

Pack Tech 
- Keyless Entry & Start
- Head-up kleurendisplay
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels
- Airbag passagiersstoel
- Pack Visibilité
- Gekoeld en gesloten bovenste dashboardkastje passagierszijde
Let op: niet mogelijk i.c.m. achterklep

J5NE - l - 700 147 0 847

Pack Winter
- Verwarmde voorruitrand
- Verwarmbare voorstoelen
- In hoogte en lendesteun verstelbare bestuurdersstoel met armsteun
- Verstelbare passagiersstoel
Let op: indien i.c.m. passagiersbank komt de armsteun te vervallen 
Let op: indien i.c.m. passagiersbank is de buitenste zitplaats verwarmd

J2C7

l - - 550 116 0 666

- l l 400 84 0 484

 Citroën behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of uit productie te nemen indien 
dit vanuit het oogpunt van productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland leverbare uitvoeringen en opties verwijzen wij naar onze dealers.

l = Standaard l = Optioneel - = Niet leverbaar



(1)    De Citroën Connect Nav opties zijn inclusief: 
- Lifetime kaartupdates, maximaal 4 updates per jaar (indien beschikbaar). Deze kaartupdates zijn gratis bij een onderhoudsbeurt uitgevoerd door uw Citroën dealer.     
- 36 maanden Citroën Connect Nav Services:

     • Realtime verkeersinformatie via TomTom Traffic
     • Adres, prijsinformatie, en direct navigeren naar tankstations
     • Adres en direct navigeren naar parkeergarages met Realtime het aantal beschikbare parkeerplaatsen
     • Weergave weerbericht op de ingestelde route
     • POI zoeken, bellen en navigeren naar gekozen POI
     • Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio

 Citroën behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of uit productie te nemen indien 

dit vanuit het oogpunt van productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland leverbare uitvoeringen en opties verwijzen wij naar onze dealers.

l = Standaard l = Optioneel - = Niet leverbaar

CITROËN Ë-BERLINGO VAN - OPTIEMOGELIJKHEDEN

Bestelcode
Uitrustingniveaus Bedragen in €

Control Club Driver excl.
BPM/BTW BTW BPM incl. BPM/

BTW

BESTUURDERSHULP EN VEILIGHEID
 Mistlampen voorzijde PR01 - l l 50 11 0 61
Carterpanbescherming FX01 l l l 200 42 0 242
Pack Crosswork 
- Advanced Grip Control met Hill Descent Assist Control
- Carterpanbescherming
- Verhoogd chassis (+30mm)
- 16" stalen velgen met M&S banden (215/65 R16 Michelin Latitude Tour HP)

GA03 - l - 600 126 0 726

Overload Indicator 
Let op: Vraag uw dealer voor meer informatie over de actuele beschikbaarheid

L901 l l l 250 53 0 303

Passagiersairbag NN01 l - - 200 42 0 242
Zij- en passagiersairbag 
- Verstelbare passagiersstoel (i.g.v. Driver)

NF11 - l l 350 74 0 424

Zij- en gordijnairbags 
- Passagiersairbag 
- Verstelbare passagiersstoel (i.g.v. Driver) 

NF12 - l l 450 95 0 545

Pack Visibilité 
- Automatische ruitenwissers
- Regen- en lichtsensor
- Pack visibilité

NB08 - l l 120 25 0 145

Elektrisch inklapbare buitenspiegels 
- One-touch elektrisch bedienbare ramen vóór

HU02 - l l 150 32 0 182

Parkeersensoren achter UB01 l l - 250 53 0 303
Parkeersensoren vóór en achter 
- Mistlampen vóór met bochtverlichting (i.g.v. Control)

UB03 l - - 600 126 0 726
- l - 450 95 0 545

Achteruitrijcamera met parkeersensoren vóór en achter 
Let op: Niet mogelijk i.c.m. achterklep of achterdeuren met ruit

UB07 - l l 700 147 0 847

Cruise Control met snelheidsbegrenzer ZV77 l l l 220 46 0 266
Keyless Entry & Start 
- Passagiersairbag
- Pack Visibilité (i.g.v. Club) 
Let op: niet mogelijk i.c.m. achterklep

YD01
- l - 400 84 0 484

- - l 300 63 0 363

Head-Up Display 
- Gekoeld en gesloten bovenste dashboardkastje passagierszijde

YB01 - l l 400 84 0 484

Dodehoek waarschuwing
- Mistlampen voorzijde (i.g.v Club)
- Parkeersensoren vóór en achter
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Let op 1:  niet mogelijk i.c.m. Pack Urban Van incl. Surround Rear Vision

AO01 - l - 600 126 226 952

RADIO / TELEFOON / NAVIGATIE
DAB+ Digitale Radio WLO2 - l l 200 42 0 242
Citroën Connect Nav (1) met DAB+ 
- Incl. Citroën Connect Nav
- Pack visibilité

WL2K - l l 800 168 0 968

Draadloze telefoonlader 
- Geschikt voor toestellen met Qi-standaard

E301 - l l 150 32 0 182

10" digitaal dashboard cluster GMAZ - l l 100 21 0 121

KLIMAATBEHEERSING
Handmatige airconditioning RE01 l l l 750 158 0 908
Climate Control 
- Pack Visibilité (i.g.v. Club)

RE07
- l - 420 88 0 508
- - l 300 63 0 363



CITROËN Ë-BERLINGO VAN - OPTIEMOGELIJKHEDEN

l = Standaard l = Optioneel - = Niet leverbaar

Bestelcode
Uitrustingniveaus Bedragen in €

Control Club Driver excl.
BPM/BTW BTW BPM incl. BPM/

BTW

DEUREN EN LAADRUIMTE
Zijschuifdeur rechts PC17 l l l 350 74 0 424
Zijschuifdeur rechts met ruit 
Let op: niet mogelijk i.c.m. zijschuifdeur links en rechts

VG14 l - - 450 95 0 545
- l l 100 21 0 121

Zijschuifdeur links en rechts PC19 - l l 350 74 0 424
Achterdeuren 180° te openen met ruit 
- Ruitenwisser en verwarmde achterruit links 
- Binnenspiegel

PB04 l l - 220 46 0 266

Achterklep met ruit 
- Ruitenwisser en verwarmde achterruit 
- Binnenspiegel 
- Zijschuifdeur rechts (i.g.v. Control) 
Let op: niet beschikbaar op XL

PB02
l - - 600 126 0 726

- l - 250 53 0 303

Dakklep 
Let op: niet mogelijk i.c.m. achterklep en/of zijschuifdeur links en rechts 
Let op: niet beschikbaar op XL

NL01 l l - 380 80 0 460

Rubber mat (TPO) in laadruimte GB23 l l l 150 32 0 182

Houten vloer laadruimte met antislip afwerking GB33
- - l 550 116 0 666
- l - 400 84 0 484

STOELEN EN BANKEN

'Extenso®' passagiersbank met schrijftafel
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel (i.g.v. Control)
- Manuele lendesteunverstelling bestuurdersstoel (i.g.v. Control)
- Opbergbank onder de zitting (i.g.v. Control)
- Opklapbare zitting deurzijde [+0,5 m3 laadvolume]

ME08
l - - 550 116 0 666

- l l 320 67 0 387

Verwarmbare voorstoelen
- Verstelbare passagiersstoel (i.g.v. Driver)
Let op: indien i.c.m. passagiersbank is de buitenste zitplaats verwarmd

NA01 - l l 350 74 0 424

CARROSSERIEKLEUREN
Standaard lak Blanc Banquise l l l 0 0 0 0
Standaard lak Noir Onyx l l l 350 74 0 424
Metallic lakken
Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken l l l 450 95 0 545

Speciale lakken 
Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken l l l 500 105 0 605

STYLING EN DIVERSEN
Lederen stuurwiel
- Lederen stuurwiel met stuurwiel bediening
- Pack visibilité

VH04 - l l 100 21 0 121

16" lichtmetalen velgen 'Starlit' in zwart kleur
Let op: Niet mogelijk i.c.m. Pack Crosswork

DZSC - l l 550 116 0 666

Pack Look
- Achterbumper en stootlijsten in carrosseriekleur gespoten
- Buitenspiegelkappen in Piano Black en deurgrepen in carosseriekleur gespoten
- Afdekplaat geleiderails in carrosseriekleur gespoten
- Parkeersensoren achter
- 15" wieldoppen grijs
- 16" indien i.c.m. XL
Let op: niet mogelijk i.c.m. Pack Crosswork en/of speciale lakken 
Let op: voorbumper niet in carrosseriekleur gespoten

ED17 - l l 600 126 0 726

220V aansluiting onder dashboard ES08 l l l 150 32 0 182
 



SUBSIDIEREGELINGEN EN FISCALE VOORDELEN ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGENS

Overstappen naar een elektrische bedrijfswagen was nog nooit zo aantrekkelijk. De overheid stimu-
leert de vermindering van CO2 uitstoot, waardoor steeds meer steden ‘Zero Emission Zones’ invoe-
ren. Dit gebied mag u dan alleen nog maar in met een voertuig zonder uitstoot

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) 
Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025 een subsidie aanvra-
gen van 12% over de aanschafwaarde van een nieuwe elektrische bedrijfswagens, met een maxi-
mum van € 5.000,-. De subsidie is bedoeld om de CO2-uitstoot terug te dringen

Wie heeft recht op SEBA?  
– Ondernemers en/of non-profit instellingen  
–  Grijs kenteken voertuigen N1 & N2 met een maximaal toelaatbare massa van 4.250 kg die zijn 

ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen
– Minimale actieradius van 100 kilometer (WLTP getest)  
– 100% elektrisch en voorzien van een loodvrij accupakket  
– Het voertuig vertegenwoordigt een netto catalogusprijs van minimaal € 20.000,- excl. BTW 
Meer informatie vindt u op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba

Milieu-investeringsaftrek (MIA) 
Bij een zakelijke aanschaf van een nieuw milieuvriendelijk bedrijfsmiddel zoals een elektrisch voer-
tuig, kunt u als ondernemer gebruik maken van de Milieuinvesteringsaftrek (MIA). Deze subsidie 
geeft u de mogelijkheid om de fiscale winst te verlagen, namelijk tot 45% over het investerings-
bedrag van het elektrische voertuig. Dit bedrag moet minimaal € 2.500,- per voertuig zijn met 
een maximum van € 75.000,- van de totale investering. Er is dus mogelijkheid om op meerdere 
voertuigen gebruik te maken van de MIA. 
Meer informatie vindt u op: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) 
Bij de aanschaf van een (elektrische) bedrijfswagen, heeft u recht om gebruik te maken van de 
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) waarbij u de fiscale winst over de investering kunt verlagen.
Meer informatie vindt u op: www.belastingdienst.nl

Overige regelingen
Naast de genoemde nationale subsidies en regelingen zijn er ook provincies en gemeenten die het 
rijden met elektrische voertuigen stimuleren. Dit kan zijn door het geven van subsidie of het gratis 
beschikbaar stellen van laadpunten. 
Meer informatie vindt u op de websites van uw provincie of gemeente. 

Subsidies en fiscale voordelen combineren
Indien u aan de voorwaarden van bovenstaande subsidies en fiscale regelingen voldoet, is het 
mogelijk om deze te combineren. Hierdoor profiteert u maximaal van de subsidies en fiscale voor-
delen en is het nog aantrekkelijker om voor een elektrische bedrijfswagen van Citroën Professional.



CITROËN Ë-BERLINGO VAN - NOTITIES
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CITROËN Ë-BERLINGO VAN - NOTITIES



BNLXXXXXXX - maart 2022
Druk- en zetfouten voorbehouden

www.citroen.nl


