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Nowy Citroën Ber-
lingo w wersji XTR 
to francuska propo-
zycja auta wielo-
funkcyjnego. Oprócz 
przewożenia towa-
rów, można wybrać 
się nim w bardzo 
przyjemną podróż.

Miejsce za kierownicą wygodne i ergonomiczne, jakość materiałów nie budzi zastrzeżeń.

Wprowadzona na rynek po 
dwunastu latach od premie-
ry druga odsłona Berlingo 

może zaskoczyć dotychczasowych 
użytkowników. Auto jest dłuższe (o 24 
cm), szersze (o 9 cm) od pierwszej 
wersji, ale przede wszystkim zyskało 
na urodzie. I to bardzo. To nie jest już 
mały, niezgrabny, blaszany dostaw-
czak, ale ładne auto rodzinne mogące 
służyć również do pracy. Szczególnie 
interesująca jest wersja XTR, którą 
mieliśmy okazję pojeździć.

Do wnętrza auta, podobnie jak 
w pierwszej wersji, możemy dostać 
się przez tradycyjnie otwierane drzwi 
przednie lub przesuwane tylne. Z przo-
du zasiadamy w bardzo wygodnych 

fotelach (fotel kierowcy, podobnie jak 
kierownica, regulowany), zaopatrzo-
nych w podłokietniki (nieco za wąskie 
i za krótkie). Między fotelami umiesz-
czono sporych rozmiarów demonto-
wany schowek, którego wnętrza przed 
oczami ciekawskich broni przesuwana 
roleta. Zmieszczą się w nim przedmio-
ty nawet sporych rozmiarów. Jakość 

materiałów użytych do wykończenia 
wnętrza nie budzi najmniejszych za-
strzeżeń. Szczególnie miła dla oka 
jest szaro-niebieska tapicerka foteli. 
Drążek zmiany biegów umieszczono 
u dołu konsoli środkowej, zyskując 
dzięki temu sporo miejsca w dolnej 
części kokpitu. Wszystkie przyciski 
obsługi auta rozmieszczono zgodnie 
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Przestrzeń ładunkową można powiększyć, składając tylne fotele lub zupełnie je demontując – taka operacja zajmuje chwilę.

I do pracy, i do zabawy – Berlingo XTR z małej ciężarówki może zamienić się w komfortowy środek transportu. 

z zasadami ergonomii i kierowca ma 
je w zasięgu ręki. Nad wewnętrznym 
lusterkiem wstecznym zamontowano 
dodatkowe drugie, mniejsze, pozwala-
jące na obserwację tego, co dzieje się 
bezpośrednio za plecami kierowcy.

Również wygodnie podróżować 
mogą pasażerowie siedzący z tyłu. 
W wersji XTR zamontowano trzy od-
dzielne fotele. W środkowym można 
opuścić oparcie, zamieniając go w ten 
sposób w stolik z dwoma uchwytami 
na napoje. Jadący na tylnych fotelach 
mogą też korzystać z opuszczanych 
plastikowych blatów umieszczonych 
w oparciach przednich siedzeń. Spra-
wiają one jednak wrażenie niezbyt so-
lidnych – laptopa raczej na nich nie 
położymy. 

Ciekawe rzeczy dzieją się pod su-
fitem auta. Do wersji XTR można za-
mówić panel z system półek, nadający 
wnętrzu bardzo nowoczesny wygląd. 
Przewozić tam możemy płaskie przed-
mioty (mapy, atlasy itp., ale to także 

miejsce gromadzenia sie kurzu). Poza 
tym w panelu umieszczono trzy otwory 
nawiewów powietrza z regulacją, co za-
pewnia komfort przewożonym osobom. 
Dodatkowo mogą one podziwiać błękit 
nieba przez cztery dachowe okienka 
(system Modutop).

Osobny temat to schowki. Jest ich 
tyle, że auto mogłoby zyskać miano 
przemytnika. Wszelkie drobne rzeczy 
potrzebne (lub nie) w podróży umieś-
cić można w szufladach pod przedni-
mi fotelami, w zamykanym schowku 
przed kierownicą, w drzwiach, w pod-
łodze za przednimi fotelami. Podobnie 
jest z uchwytami na napoje – jest ich 
tyle, że w XTR można przewieźć ich 
zgrzewkę.

Co natomiast zrobić, kiedy po-
trzebujemy zaopatrzyć np. swój nie-
wielki sklep w niezbędne towary? 
Nic prostszego – tylne fotele można 
złożyć lub wymontować je zupełnie. 
W ten sposób komfortowy samochód 
rodzinny zamienia się w całkiem spo-

rego dostawczaka. Operacja ta jest 
prosta i nie wymaga ekwilibrystycz-
nych umiejętności. Do tego fotele nie 
są zbyt ciężkie i poradzi sobie z nimi 
nawet słaba płeć. Istotny jest też fakt, 
że podłoga po demontażu foteli jest 
zupełnie płaska.

Przedział bagażowy po usunięciu 
tylnych foteli ma pojemność ok. 3000 
litrów. Dostaniemy się do niego przez 
tylną klapę (która po otwarciu może 
służyć jako sporych rozmiarów da-
szek). Oprócz górnego oświetlenia 
w bocznej ściance umieszczono jesz-
cze jedną lampkę, którą można wyjąć 
i używać jako latarki. Załadunek uła-
twia też niezbyt wysoki próg. Część 
rzeczy można oczywiście poupychać 
przez przesuwne drzwi boczne. Z tyłu 
auta pod sufitem znajdziemy kolejny 
schowek otwierany z dwóch stron – 
z zewnątrz auta opuszcza się w dół, 
natomiast od wewnątrz ma przesuw-
ne drzwiczki. Jego nośność to aż 10 
kg, a więc całkiem sporo.
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Panel pod sufitem wygląda kosmicz-
nie. Pasażerowie tylnych foteli mogą 
samodzielnie regulować moc nawiewu 
i temperaturę. Ilość schowków, uchwy-
tów i półek przyprawia o zawrót głowy. 
Lampka oświetlająca przedział bagażo-
wy może być używana jako latarka.

Dynamiczna, 110-konna jednostka HDi.

Krzysztof Rogalski, właściciel małego skle-
pu spożywczo-przemysłowego
Berlingo podoba mi się ze względu na swoją 

praktyczność. Po demontażu tylnych sie-

dzeń w zupełności wystarczy do przewożenia 

towaru, choć wolałbym, żeby było niższe 

i dłuższe – rzadko kiedy pakowałbym je po 

sam dach. Sprawdzi się świetnie także jako 

auto rodzinne na weekendowe czy waka-

cyjne wyjazdy – miejsca jest aż nadto, więc 

pięcioosobowa rodzina plus bagaż zmieści 

się bez problemu.

Nowe Berlingo mimo swoich „do-
stawczych” rozmiarów (długość 4,38 
m, szerokość 2,1 m i wysokość 1,81 
cm) prowadzi się jak samochód oso-
bowy bez względu na to, czy jedziemy 
autem pustym, czy obciążonym. Wer-
sja XTR zaopatrzona w 110-konnego 
diesla 1.6 HDi, o momencie obroto-
wym 240 Nm przy 1750 obr/min jest 
bardzo dynamiczna, a podawana przez 
producenta prędkość maksymalna 170 
km/h nie jest przesadzona. Samochód 
dostępny jest z 5-biegową skrzynią 
manualną. W standardzie posiada też 
systemy ABS+BAS+EBD oraz 6 po-
duszek powietrznych. Zawieszenie, 
zapożyczone z modelu Picasso, jest 
dość komfortowe; do tego w wersji 
XTR jest podwyższone o 150 mm, w 
porównaniu z wersjami van czy mul-
tispace, więc podróżujący tym autem 
nie powinni wysiadać z niego obolali 
nawet po dłuższej podróży. 

Nowy Citroën interesująco pre-
zentuje się także z zewnątrz. Ładna 
linia boczna z wypukłościami błotni-
ków nadaje mu klasy. Wersja XTR ma 
charakterystyczny, bojowo wygląda-
jący przód ze srebrnymi elementami 
zderzaków. Duże lusterka zewnętrzne, 
pomalowane w kolorze nadwozia, za-
pewniają dobrą widoczność. Cało-
ści dopełniają szesnastocalowe koła 
z oponami 215/55.

Berlingo w wersji XTR kosztuje 
78 700 zł, ale za te pieniądze otrzymuje-
my pojazd bardzo bogato wyposażony. 
Gdyby jednak komuś portfel zanadto 
ciążył, może wybierać z całkiem spo-
rej listy wyposażenia dodatkowego 

– podnoszącego zarówno komfort, jak 
i bezpieczeństwo.

Berlingo XTR to samochód orygi-
nalny, komfortowy, praktyczny i funk-
cjonalny. W testowanej wersji kojarzący 
się bardziej z limuzyną klasy średniej 
niż z dostawczakiem. Modułowe wnę-
trze daje się niemal dowolnie kształ-
tować, a spora ładowność sprawia, 
że i w pracy poradzi sobie z każdym 
wyzwaniem. Przyjemny i użyteczny – w 
tym przypadku slogan reklamowy nie 
mija się z prawdą. Wadą jest niemała 
cena, ale zawsze można zdecydować 
się na wersję bez oznaczenia XTR.

Mirosław Nogaj




