NOVÝ citroën jumpy
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1934
CITROËN mění dosavadní
představy o automobilu
a přichází s revolučním
modelem Traction Avant.
Již samotný název odráží
novátorské řešení, které
tento model přináší:
pohon předních kol.

Současný francouzský umělec,
novinář a ilustrátor, který tvoří pod
pseudonymem Le Tone, je tvůrcem
kreseb zde výše. Po 15 letech, kdy
se plně věnoval skládání hudby,
se proslavil i jako zdatný ilustrátor,
který od roku 2011 vystavuje své
práce v Centre Pompidou.
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1919
Je zahájena sériová výroba modelu
CITROËN Type A.

1939
Citroën uvádí na trh model Tub, který
v rámci své moderní koncepce nabízí mj.
i boční posuvné dveře. Jeho následníkem
je model H.

1948
Nezapomenutelný 2 CV se do historie
zapisuje jako „cenově dostupný
a spolehlivý vůz, jenž s maximálním
komfortem přepraví 4 osoby a 50 kg
zavazadel“.

Designed by

2014
Citroën C4 CACTUS
inovuje z pohledu
designu a s Airbump®
i v oblasti ochrany.

1968
Doba si žádá lehké a obratné vozy,
jako Ami 6 a Dyane... ale objevuje se
i originální Méhari, vůz do náročného
terénu vhodný pro jakékoliv využití.

1974
70. a 80. léta dále upevňují technologické image značky. Přichází modely CX,
BX, AX a zástupce vyšší třídy XM
s odpružením Hydractive (využívajícím
elektroniku a hydrauliku).

2015
CITROËN, vítěz poháru konstruktérů ve světovém
šampionátu Rallye-Raid v letech 1993 až 1997,
čtyřikrát v řadě vítěz poháru pilotů v Rallye-Raid,
vítěz 8 mistrovských titulů konstruktérů v šampionátu WRC a 2 titulů mistra světa WTCC, dokazuje
rok co rok svou skvělou formu a výjimečnou
konkurenceschopnost.
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citroën BERLINGO ELECTRIC

citroën BERLINGO

MODELOVÁ ŘADA UŽITKOVÝCH VOZŮ
Komfort a příjemnou atmosféru, které na palubě vozu vládnou a jsou značce CITROËN
odjakživa vlastní, oceníte při jízdě ve městě i po dálnici.

CITROËN JUMPY
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MODELOVÁ ŘADA

CITROËN JUMPY KOMBI

citroën JUMPER

CITROËN jumpy
PRO PROFESNÍ ŽIVOT BEZ OMEZENÍ
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CITROËN jumpy
7 HLAVNÍCH PŘEDNOSTÍ

Str. 18 - 19

MODUWORK

Řešení pro přepravu předmětů o délce
až 4 m.

Str. 40 - 41

BAREVNÝ
HEAD-UP DISPLEJ

Technologie, která vám usnadní řízení.

Str. 30 - 31

BOČNÍ POSUVNÉ DVEŘE
S HANDS-FREE OVLÁDÁNÍM
Praktické při otevírání a zavírání
dveří s plnýma rukama.
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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

Str. 12 -13

TŘI DÉLKY,
S KOMPAKTNÍ
VERZÍ L1
Unikátní délka 4,60 m
pro snadný pohyb
v městském provozu.

Str. 16 -17

VÝŠKA
NEPŘESAHUJE
1,90 m*

Neomezený vjezd na všechna parkoviště.

Str. 48 - 49

EFEKTIVITA

Nová upravená modulární platforma
spojená s motory nové generace.

Str. 24 - 25

KOMFORT CITROËN
Pohoda na palubě vozu.

* Neplatí pro verzi Furgon L3 a prvky výbavy zvyšující výšku vozidla.

Naskenujte si tento kód svým chytrým
telefonem a můžete si prohlédnout všechna
videa nového modelu CITROËN JUMPY.
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10 DESIGN

CITROËN
JUMPY

POCIT Z DOBŘE
VYKONANÉ PRÁCE
CITROËN JUMPY byl navržený s ohledem
na profesní potřeby a očekávání firemních
zákazníků. Vyznačuje se výjimečnými
užitnými vlastnostmi, za něž vděčí mimo
jiné i zcela nové platformě, a od základu
přepracovaným designem s výraznou
a moderní přední maskou.
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5,30 m

12 DESIGN

4,95 m

4,60 m

3 VELIKOSTI
Díky nové modulární platformě je CITROËN JUMPY schopen
nabídnout svým zákazníkům 3 délky karoserie: dvě běžné verze –
L2 (M - 4,95 m) a L3 (XL - 5,30 m) – a novou unikátní kompaktní
verzi L1 (XS), která měří pouhých 4,60 m.
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CITROËN
JUMPY
VERZE

KOMPAKTNÍ A OVLADATELNÝ

4,60 m

AŽ

AŽ

AŽ

3,30 m 1 400 kg 5,1 m3

Novinkou nového modelu CITROËN JUMPY je
kompaktní verze L1. Na délku měří pouhých
4,60 m, což je ideální rozměr do městského
provozu. Jízda a manévrování ve městě pro vás díky
tomu bude hračka! Nadto si verze L1 zachovává
i všechny přednosti, které u tohoto typu dodávky
očekáváte – užitečná hmotnost až 1 400 kg, objem
nákladového prostoru 5,1 m3 a užitečná délka
3,30 m (s výbavou Moduwork). V provedení L1
je k dispozici i verze CITROËN JUMPY KOMBI.
Ta nabízí až 9 míst k sezení a objem zavazadlového
prostoru, který s vyjmutými zadními sedadly
dosahuje až 4,5 m3.
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1,90

VÝŠKA POD
KONTROLOU

NEOMEZENÝ VJEZD
NA VŠECHNA PARKOVIŠTĚ

Výška nového vozu CITROËN JUMPY
nepřesahuje 1,90 m*, což mu umožňuje
neomezený vjezd do podzemních garáží
bytových domů, na parkoviště v obchodních
střediscích či letištích, atd. U vozidla této
kategorie se bezesporu jedná o velkou výhodu!
* Neplatí pro verzi Furgon L3 a prvky výbavy zvyšující
výšku vozidla.
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18 DESIGN

MODUWORK*

VĚTŠÍ OBJEM
A UŽITEČNÁ DÉLKA AŽ 4 m

3

FRAGILE

AŽ

4m

S výbavou Moduwork můžete v novém voze
CITROËN JUMPY převážet předměty o délce
až 4 m. V okamžiku, kdy vyklopíte krajní
sedadlo spolujezdce, získáte v kabině vozu
dodatečný objemný prostor. Uvolněním
plechového krytu, který můžete připevnit na
stranu, se v dělicí přepážce objeví otvor, díky
němuž vznikne dodatečný přepravní prostor
o délce 116 cm s rovnou podlahou, po které
převážený náklad otvorem snadno prostrčíte.
Bezpečnost přepravy zajišťuje ochranná síťka
oddělující prostor řidiče a náklad převážený
na místě spolujezdce. Opěradlo prostředního
sedadla se sklopením přemění v mobilní
kancelář s otočnou podložkou.
* Na přání.
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BOČNÍ POSUVNÉ
DVEŘE
VELKORYSÝ PŘÍSTUP
1,40 m
CITROËN JUMPY může být vybaven pravými, případně
i levými* bočními posuvnými dveřmi. Šířka otevřených
dveří je 93 cm** a snadno tak do vozu naložíte
Europaletu. Elektrické* otevírání a zavírání dveří se
ovládá bezdotykově* pohybem nohy pod okrajem
zadního nárazníku, dálkovým ovladačem,
klikou nebo přímo z kabiny vozu.
* Na přání.
** Pro verze L2 a L3.
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PŘEPRAVNÍ
KAPACITA

PODLE VAŠICH POTŘEB
AŽ

2,5 t

AŽ

4m

AŽ

6,6 m3

AŽ

250°

Zákazníkům, kteří pro své podnikatelské aktivity
potřebují co největší přepravní kapacitu, může
CITROËN JUMPY nabídnout nákladový prostor
o objemu až 6,6 m3. Ve verzi L3 se zadní dvoukřídlé
dveře otevírají do úhlu 250°*, což oceníte zejména
při nakládání zboží nebo materiálu ve stísněných
prostorech. Interiér nákladového prostoru je chráněný
obložením ze surového nebo potaženého* dřeva.
K dispozici může být podlaha o tloušťce 9 mm
s protiskluzovou povrchovou úpravou a hliníkovými
chrániči dveřních prahů, obložení bočních stěn nebo
obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran.
V nákladovém prostoru najdete také zásuvku 12 V.
Přepravní možnosti vozu může zvýšit tažné zařízení,
s nímž lze táhnout náklad o hmotnosti až 2,5 t**.
*  Na přání.
**  Při dodržení největší povolené hmotnosti jízdní soupravy.
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24 KOMFORT

KOMFORT
CITROËN
Komfortu místa řidiče věnoval CITROËN
zvláštní pozornost. Prostornost, pohodlná
sedadla a bohatá výbava vytvářejí v interiéru
vozu pohodu a příjemné prostředí, které řidič
i ostatní cestující jistě ocení. Jízdní nápravy
zajišťují přesné vedení stopy a vysoký komfort
řízení. O pohodlí se na cestách postarají
i tlumiče s variabilním odpružením v závislosti
na celkovém zatížení vozidla (AMVAC).
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KOMFORT ŘÍZENÍ
NEVŠEDNÍ ERGONOMIE

Přední sedadla nového vozu CITROËN JUMPY
vynikají svou propracovanou ergonomií: řidič má
ze zvýšené pozice o situaci na vozovce dobrý
přehled. Díky možnosti podélného a výškového
nastavení sedadla je pozice při řízení mnohem
pohodlnější. Nastupování do vozu usnadňuje
praktický stupínek. Prosklená* dělicí přepážka
umožňuje i tepelnou izolaci kabiny, optimální
akustické parametry a klidnější prostředí pro řízení
vozu. Všechny tyto přednosti vám při dlouhých
jízdách jistě přijdou vhod.
*  Na přání.
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PRACOVNÍ KOMFORT

POHODLNÁ MOBILNÍ KANCELÁŘ

Kabina nového vozu CITROËN JUMPY byla navržena tak,
aby mohla plnit i funkci mobilní kanceláře. Na otočné psací
podložce* můžete pohodlně psát nebo pracovat na
přenosném počítači. Držák na tablet upevněný ve středové
odkládací přihrádce v horní části palubní desky se rozloží
před palubní deskou a lze na něj upevnit tablety o rozměru
až 11“ (k nabíjení tabletu je určen konektor USB). Držák
na chytrý telefon** s integrovaným napájením je umístěný
v držáku na nápoje na straně řidiče. Všechny svoje digitální
přístroje tak máte stále bezpečně na dosah ruky.
CITROËN JUMPY se velmi rychle stane vaším
nepostradatelným pracovním pomocníkem.
* Je součástí výbavy Moduwork.
** K dispozici v rámci nabídky Příslušenství.
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BOČNÍ POSUVNÉ DVEŘE
S HANDS-FREE OVLÁDÁNÍM
JEDINEČNÉ A PRAKTICKÉ
fragile

Jistě znáte dilema, jak otevřít dveře svého vozu s plnýma
rukama... CITROËN JUMPY pro vás má řešení – boční
posuvné dveře s hands-free ovládáním*. Máte-li u sebe
dálkový ovladač, odemknete a otevřete boční posuvné dveře
před sebou zasunutím nohy pod okraj zadního nárazníku. Už
nemusíte brát za kliku dveří ani odkládat věci, které nesete...
Stejným pohybem se dveře také zavřou a zamknou.
Praktické, důmyslné a jedinečné.
*  Na přání.
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VERZE POLOKOMBI

AŽ 6 MÍST VE VOZE

6

AŽ

AŽ

2,30 m 1 185 kg

AŽ

4 m3

Již se nemusíte rozhodovat mezi přepravou osob nebo nákladu:
verze Polokombi* nabízí místo pro 6 osob společně
s nákladovým prostorem o objemu 4 m3. Prostor pod lavicí
ve druhé řadě umožňuje převážet předměty o délce až 2,30 m.
CITROËN JUMPY Polokombi se sklopnými sedadly a flexibilní
přepážkou** nabízí díky své variabilitě další možnosti uspořádání
interiéru: v normální poloze může ve voze pohodlně cestovat
i 6 osob, se sklopenými sedadly se však přepravní kapacita
zvětší až na 5,5 m3.
* K dispozici pro verze L2 a L3.
** K dispozici v průběhu roku 2017.

1
CITROËN JUMPY
POLOKOMBI

CITROËN JUMPY
POLOKOMBI ECO

2
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CITROËN
JUMPY KOMBI

AŽ 9 MÍST VE VOZE

CITROËN JUMPY KOMBI je ideální řešení pro
všechny podnikatele, kteří se zabývají přepravou
osob. V provedení L1, L2 i L3 je schopen pojmout
až 9 cestujících včetně všech jejich zavazadel.

9
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Modulární platforma poslední generace
a komfortní a bezpečnostní prvky výbavy
pomohly vozu CITROËN JUMPY KOMBI
získat nejvyšší hodnocení 5 hvězdiček
v testech EuroNCAP.

36 KOMFORT

CITROËN
JUMPY KOMBI
SNADNÝ PŘÍSTUP

2

9

CITROËN JUMPY KOMBI je robustní a funkční vůz, který nabízí uspořádání sedadel na míru vašim
potřebám. Všechna zadní sedadla* jsou vyjímatelná, což umožňuje zvětšit přepravní kapacitu vozu
na maximálních 4,5 m3 ve verzi L1 a 6 m3 ve verzi L3. Při nastupování do 3. řady se jednoduchým
pohybem překlopí sedadla ve 2. řadě a uvolní se tak pohodlný průchod.
*  Na přání.
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PŘIPRAVEN
NA VŠE

ROBUSTNÍ A PROSTORNÝ
AŽ

AŽ

AŽ

AŽ

4 m 1400 kg 6,6 m3 2,5 t
Rozměry nového vozu CITROËN JUMPY vyhoví
všem vašim podnikatelským aktivitám: užitečná
délka až 4 m, užitečná výška 1,40 m
a maximální užitečný objem až 6,6 m3.
Užitečná hmotnost vozidla může dosáhnout
až 1 400 kg. Paket Stavba* vám v kombinaci
se systémem Grip Control* usnadní pohyb
v náročném terénu a s pomocí ochranného
krytu pod motorem a zvýšeného odpružení
ještě zvýší přirozenou odolnost vozu.
* Na přání.
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grip control
CITROËN JUMPY vybavený systémem
Grip Control vás s jistotou doprovodí na
každé vaší cestě. Tento vylepšený protiprokluzový systém optimalizuje pohon
předních kol v závislosti na povrchu
vozovky. Režim pohonu volíte
ovladačem na palubní desce, přičemž
máte na výběr z 5 možností: standard,
písek, sníh, terén a ESP off.
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ŠPIČKOVÉ
TECHNOLOGIE

BAREVNÝ HEAD-UP
DISPLEJ*, DOTYKOVÝ
DISPLEJ 7”*…

S barevným head-up displejem se řidič může
plně věnovat situaci na vozovce před sebou
a současně se mu v zorném poli na
průhledném displeji zobrazují všechny důležité
jízdní informace (doporučená a aktuální rychlost
jízdy, údaje tempomatu nebo omezovače
rychlosti, pokyny navigačního systému
a výstražné upozornění na riziko srážky). V této
kategorii vozů se jedná o unikátní výbavu.
CITROËN JUMPY je dále vybaven i dotykovým
displejem 7“ pro ovládání multimediálních
funkcí. Podle zvolené verze najdeme na
palubní desce vozu nebo ve spodní odkládací
schránce spolujezdce dvě zásuvky 12 V,
konektor USB nebo vstup Jack.
* Na přání.
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ČETNÉ ODKLÁDACÍ PROSTORY
V kabině vozu je rozmístěna i celá řada praktických
odkládacích prostorů, do kterých můžete přehledně uspořádat
různé pracovní pomůcky, dokumenty a vše, co při své práci
potřebujete mít po ruce: do odkládacích přihrádek panelů
dveří lze odložit láhev 1,5 l; k dispozici máte také prostorný
úložný prostor pod dvojsedadlem spolujezdce; krytou
a chlazenou odkládací přihrádku spolujezdce v horní části
palubní desky a jinou otevřenou hned pod ní; širokou
středovou přihrádku v horní části palubní desky…
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KONEKTIVITA
BEZ HRANIC
DOTYKOVÝ DISPLEJ 7”*

CITROËN JUMPY vám dává k dispozici nejmodernější technologie, které usnadňují a zpříjemňují řízení
vozu. Nový navigační systém 3D CITROËN Connect Nav, stejně jako funkce média a telefon, lze
ovládat hlasovými povely nebo na dotykovém displeji 7“. Funkce Mirror Screen (vyžaduje kompatibilní
telefon), která funguje s technologií Apple CarPlay®, MirrorLink® a Android Auto**, vám umožní
bezpečně obsluhovat aplikace vašeho chytrého telefonu přímo na dotykovém displeji ve voze.
Parkovací asistenční systém Top Rear Vision* s funkcí zoom přenáší na dotykový displej zpětný pohled
kamery a pohled z ptačí perspektivy na vůz a jeho okolí. Jedná se o systém, který vám značně usnadní
manévrování s vozem v městském provozu.
Služba CITROËN Connect Box* zahrnuje balíček služeb SOS & Assistance, které bezplatně umožňují
v případě poruchy nebo nehody přesnou lokalizaci vozu a rychlý zásah servisních či záchranných složek.
Služba zahrnuje integrovanou SIM kartu a je k dispozici zdarma 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.
* Na přání.
** K dispozici v průběhu roku 2017.

TOP REAR VISION

CITROËN CONNECT BOX

MIRROR SCREEN
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BEZPEČNOST
A ASISTENČNÍ
SYSTÉMY

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ
DÁLKOVÝCH SVĚTEL

SYSTÉM ROZPOZNÁNÍ
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Funkce vyhodnotí podmínky provozu, a pokud je to možné,
přepne automaticky potkávací světla na dálková a naopak.
Systém je aktivní při jízdě v noci rychlostí vyšší než 25 km/h
a deaktivuje se, pokud vůz jede pomaleji než 15 km/h.

Systém rozpoznání dopravního značení při jízdě průběžně
monitoruje dopravní značky s rychlostním omezením.
Zjistí-li kamera, že v daném úseku platí rychlostní omezení,
předá informaci řidiči. Ten pak může rychlost doporučenou
systémem přijmout a uložit ji stisknutím tlačítka jako referenční
hodnotu pro tempomat nebo omezovač rychlosti.
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DRIVER
ATTENTION ALERT
Systém sledování pozornosti řidiče sleduje za pomoci kamery
umístěné na čelním skle a čidla otáčení volantu chování
řidiče a pohyby volantu. Jakmile řidič začne vykazovat
známky snižující se pozornosti, upozorní ho systém
zvukovým a vizuálním signálem.

SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED
NEÚMYSLNÝM OPUŠTĚNÍM
JÍZDNÍHO PRUHU (AFIL)
Pokud vůz přejede plnou nebo přerušovanou čáru
bez zapnutí směrových ukazatelů, systém upozorní
řidiče prostřednictvím zvukového signálu a kontrolky
na přístrojové desce.
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BAREVNÝ
HEAD-UP DISPLEJ

ADAPTIVNÍ
TEMPOMAT

S tímto prvkem výbavy se řidič může plně věnovat situaci na
vozovce před sebou a současně se mu v zorném poli na
průhledném displeji zobrazují všechny důležité jízdní informace
(doporučená a aktuální rychlost jízdy, údaje tempomatu nebo
omezovače rychlosti, pokyny navigačního systému a výstražné
upozornění na riziko srážky). V této kategorii vozů se jedná
o unikátní výbavu.

Systém automaticky upraví rychlost podle vpředu jedoucího
vozu. Působením na akcelerátor a s využitím decelerace
motorem je systém schopen snížit rychlost až o 20 km/h,
aniž by aktivoval brzdný systém vozu. Funkce je vhodná
k použití do středně hustého, ale plynulého provozu,
například na dálnici.
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ACTIVE
SAFETY BRAKE

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ
MRTVÉHO ÚHLU

Systém je pomocí multifunkční kamery v horní části čelního
skla schopen detekovat riziko srážky a začít brzdit namísto
řidiče, aby kolizi zabránil nebo alespoň omezil její následky.
Při rychlosti:
– do 30 km/h dokáže čelní srážce s pohybující se nebo
pevnou překážkou zabránit,
– nad 30 km/h sníží její následky.

Systém monitoruje prostor v mrtvém úhlu výhledu
a rozsvícením oranžové kontrolky v příslušném vnějším
zpětném zrcátku informuje řidiče o přítomnosti jiného
vozidla v tomto prostoru.
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MOTORY
VÝKONNÉ
A EKOLOGICKÉ
CITROËN JUMPY nabízí dieselové motory Euro 6
s výkonem v rozpětí od 95k do 180k, ve všech
případech vybavené technologií BlueHDi. Jedná se
o motory nové generace se spotřebou a emisemi CO2
« Best in Class » v daném segmentu
(1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6: 5,1 l/100 km
a 133 g CO2) a nízkými provozními náklady.
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CITROËN JUMPY vám nabízí kompletní řadu užitkových
přestaveb realizovaných ve spolupráci s našimi přestavbáři na bázi
verzí plošina s kabinou, furgon a kombi. V nabídce najdete
nejrůznější varianty přestaveb, které splní specifické požadavky
každé profese: chladicí nástavby, přeprava osob se sníženou
pohyblivostí, pohon 4x4 vyvinutý a montovaný specializovanou
firmou Automobiles Dangel…

50 TECHNOLOGIE

IZOTERMICKÁ NÁSTAVBA

ambulance

CITROËN JUMPY
PLOŠINA S KABINOU
ODPOVĚĎ NA RŮZNORODÉ
POTŘEBY VAŠÍ PROFESE
PŘEPRAVA OSOB
S OMEZENOU POHYBLIVOSTÍ

HASIČI

VERZE PICK-UP
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VYBRANÉ
PRVKY
STANDARDNÍ
VÝBAVY

52 PRVKY VÝBAVY
CITROËN JUMPY FURGON
¿
¿
¿

CITROËN JUMPY FURGON PLUS
¿
¿
¿

CITROËN JUMPY KOMBI
¿
¿
¿
¿

ovládáním

¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

Písková SABLE (P)
Hnědá RICH OAK (P)
Šedá ALUMINIUM (M)

Šedá PLATINIUM (M)
Oranžová TOURMALINE (P)
Černá ONYX (N)

Bílá BANQUISE (N)
Červená ARDENT (N) (1)
Modrá IMPERIAL (N)

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

ve druhé řa
dě

Bez sedade
l

¿

Dělicí plecho
vá přepážka
plná
Zadní dvou
křídlé dveře
plechové s
otevíráním
do 180°
Zadní dveře
výklopné pr
osklené s vy
hřívaným za
dním oknem
Boční posu
a stěračem
vné dveře na
pravé straně
Boční pevn
á tónovaná
okna ve druh
é a třetí řadě
na pravé i le
Samostatné
vé straně
sedadlo spol
ujezdce
Dvojsedadl
o spolujezdc
e
Moduwork®

Hands-free
Bluetooth

Audiosystém
RDS MP3

přední okna

Výškově a po
délně nastav
itelný volant
Manuální kl
imatizace

¿

Elektricky ov
ládaná

¿

Coffee Break
Alert
Centrální za
mykání s dá
lkovým

Pomoc při
rozjezdu do
svahu, ABS
+ EBA
Airbag řidič
e a spolujez
dce s možno
stí deaktivac
e
Boční a oken
ní airbagy řid
iče a spoluj
ezdce
Detektor st
avu tlaku vz
duchu v pn
eumatikách
Tempomat
a omezovač
rychlosti

ESP + ASR
+

BARVY KAROSERIE

¿

¿

PROVEDENÍ INTERIÉRU

Kombinované čalounění TEP & látka MICA

Látkové čalounění Mica

Látkové čalounění Silica

DISKY A KRYTY KOL

OKRASNÝ KRYT 16”

OKRASNÝ KRYT 17”

HLINÍKOVÝ DISK 17”

Modulární
platforma EM
P2 s uprave
nou přední
a zadní nápr
Tlumiče s va
avou
riabilním od
pružením v
zatížení vozi
závislosti na
dla (AMVA
celkovém
C)
Ocelová ko
la 16“ s pn
eumatikam
i 215/65
R16C, stře
Plnohodnot
dové krytky
né náhradní
kol
ocelové kolo
Spodní část
před
boční ochran ního nárazníku, zadn
í ná
né lišty, kryt
y vnějších zp razník,
ětných zrcá
tek a kliky dv
eří v černé ba
rvě

Středová krytka kola 16” Středová krytka kola 17”

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

(1) K dispozici jen pro verze CITROËN JUMPY FURGON

(N): nemetalický lak (M): metalický lak (P): perleťový lak
Metalický a perleťový lak jsou k dispozici za příplatek.
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S OHLEDEM NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SPOTŘEBY A EMISE CO2 (normy CEE 1999-100)*
Městský
provoz
(l/100 km)

Mimoměstský
provoz
(l/100 km)

Smíšený
provoz
(l/100 km)

Emise
CO2
(g/km)

1.6 BlueHDi 95 MAN

6,0 - 6,1

5,2 - 5,4

5,5 - 5,6

144 - 148

1.6 BlueHDi 115 S&S MAN6

5,5 - 5,6

4,9 - 5,0

5,1 - 5,2

133 - 137

Motory

803(1)(2) / 1153(3)

Empattement
Rozvor : 2925(1) / 3275(2)(3)

881

Longueur
Délka : 4609(1) / 4959(2) / 5309(3)

2.0 BlueHDi 120 MAN6

6,3

5,1

5,5

144

2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6

5,9

4,9

5,3

139

2.0 BlueHDi 180 S&S EAT6

6,3

5,5

5,9

155

*Uvedené údaje se mohou měnit. Nejaktuálnější hodnoty naleznete na stránkách www.citroen.cz.

1627
1920

Výše uvedené spotřeby paliva
hodnotám
homologovaným
podle předpisů platných
pro
Empattement
: 2925 / 3275
881
1153
803 /odpovídají
všechny výrobce a všechny vozy prodávané v Evropě. Tyto hodnoty jsou získávány za přesně
stanovených zkušebních podmínek (teplota,Longueur
hmotnost,
: 4609 / vlastnosti
4959 / 5309 zkušebního zařízení, atd.) a na
rovné vozovce. Podmínky provozu, atmosférické podmínky, stav naložení vozu, styl řízení, tlak
v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i bez zátěže), časté využívání klimatizace a/nebo
topení či celkový technický stav vozu mohou zapříčinit, že budou reálné hodnoty spotřeby odlišné
od spotřeb oficiálně homologovaných.
(1)(2)

(1)

(3)

(1)

803(1)(2) / 1153(3)

(2)

(2)(3)

2204

(3)

Empattement : 2925(1) / 3275(2)(3)

1627
1920

881

2204

1905(1) / 1895 (2)(4) / 1935 (3)(4)

1905(1) / 1895 (2)(4) / 1935 (3)(4)

Longueur : 4609(1) / 4959(2) / 5309(3)

1600

(1) Verze L1 – (2) Verze L2 – (3) Verze L3
(4) 1 940 mm – se zvýšeným odpružením (Paket Stavba)
1600
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SMLOUVY A ZÁRUKY
CITROËN
SERVISNÍ SMLOUVY
• Prodloužená záruka – EssentialDrive
Prodloužené zabezpečení proti nepředvídaným výdajům na 12, 24 nebo 36 měsíců nad
rámec dvouleté smluvní záruky nebo do ujetí 40 000 – 150 000 km.
Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
Rozšířené asistenční služby - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• Pravidelná údržba – IdealDrive
Dokonalá péče o Vaše vozidlo na 12 až 60 měsíců nebo do ujetí 40 000 – 200 000 km.
Rozpočet na provoz vozidla budete mít pod kontrolou.
Prodloužená záruka (oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné).
Pravidelné prohlídky předepsané výrobcem (materiál i práce).
Rozšířené asistenční služby - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• Kompletní servis – FreeDrive
Veškeré výdaje na vozidlo budete mít pod kontrolou, a to na 12 až 60 měsíců nebo do ujetí
40 000 – 200 000 km.
Prodloužená záruka (oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné).
Pravidelné prohlídky předepsané výrobcem (materiál i práce).
Výměna všech opotřebených dílů (s výjimkou pneumatik).
Rozšířené asistenční služby - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
• ZÁRUKY
• Základní záruka
2 roky bez omezení počtu ujetých km.
Oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
Asistenční služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

CITROËN
&VY

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4
Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných
v EU. Provedení vozidel CITROËN, prodávaných
v EU, se v jednotlivých členských zemích může lišit.
Podrobné informace o vybavení jednotlivých modelů
výrobní řady CITROËN naleznete v dokumentu
„Ceník“. Informace o modelech a jejich parametrech
odpovídají jejich definici v době výtisku tohoto doku-

• Záruka proti prorezavění
12 let pro osobní vozy.
5 let pro užitkové vozy.
• Záruka na lak
3 roky pro osobní vozy.
2 roky pro užitkové vozy.
• SLUŽBY
• Citroën&Vy
S námi víte, na čem jste
Nový program značky Citroën přináší závazky pro Vaši větší pohodu a spokojenost.
- Práce bez souhlasu zákazníka = práce zdarma
- Ze servisu čistým vozem
- Slevy až 30 % na originální náhradní díly pro vozy starší 4 let
- Citroën Advisor - Váš názor na kvalitu služeb nás zajímá
• Předběžná technická kontrola
Příprava Vašeho vozu na povinnou technickou kontrolu, záruka jejího úspěšného průběhu.
• Náhradní vozy
Nabízíme Vám zapůjčení vozů za preferenční cenu po dobu pobytu Vašeho vozu v servisu.

S námi
víte,
na čem jste

mentu; nemohou být považovány za smluvně závazné. CITROËN si vyhrazuje právo měnit bez
předchozího upozornění charakteristiky představených
modelů a služeb, aniž by byl povinen aktualizovat
tento dokument. Soubor prvků výbavy popsaných
v této brožuře představuje veškerou technologii
použitou u modelu CITROËN JUMPY. Tyto prvky
mohou být součástí standardní nebo doplňkové
výbavy dle úrovně výbavy vozidla. CITROËN

Sdílejte a prohlížejte názory klientů na...

AUTOMOBILES potvrzuje, že v souladu s právními
předpisy týkajícími se nakládání s vozidly po ukončení
jejich životnosti, plní stanovené cíle a že při výrobě
produktů, které prodává, jsou používány recyklovatelné materiály. Zobrazené barevné odstíny karoserie
jsou pouze orientační, protože tiskařská technika
neumožňuje přesnou reprodukci barev. Přípravě
tohoto katalogu byla věnována velká péče, jestliže se
však domníváte, že obsahuje chybný údaj, neváhejte

CITROEN-ADVISOR.CZ

nás na něj upozornit. Pro získání bližších informací
nás kontaktujte na Infolince +420 222 352 277
nebo na adrese www.citroen.cz. Pro získání veškerých
informací o Službách CITROËN se obraťte na
prodejní místa naší sítě v ČR. ASSISTANCE:
800 10 12 10. Bezplatné volání v rámci ČR.
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