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NEMO, BERLINGO, JUMPY, JUMPER
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PRI IZBIRI 
GOSPODARSKEGA VOZILA 
SI POSTAVITE PRAVA 
VPRAŠANJA!
-
PREVAŽATE TEŽKE IN VELIKE KOSE TOVORA? 
Najprej preverite največjo nosilnost in prostornino vsakega po sa
meznega modela in ugotovite, kateri bi najbolje ustrezal va šim 
potrebam glede na dejavnost, s katero se ukvarjate. Pazite, da 
svojih potreb ne podcenite. 

VOZITE PREDVSEM PO MESTU ALI 
OPRAVLJATE VELIKO DALJŠIH POTI? 
Če prevažate težke tovore na dolgih razdaljah, boste potrebovali 
veliko moči. Če vozite predvsem po mestu, bodo primernejši var
čni motorji. 

POGOSTO POTUJETE V DRUŽBI DRUGIH 
LJUDI? 
Raje kot za dva posamična prednja sedeža se odločite za vo zi lo, 
ki bo imelo spredaj tri sedišča. Če je vaša ekipa še številčnejša, 
izberite podaljšano kabino, v kateri je lahko še dodatna vrsta s 
tremi ali štirimi sedišči.

ALI V VOZILU PREŽIVITE VELIKO ČASA? 
Mobilna pisarna vam omogoča delo v odličnih pogojih in v njej  
si lahko skrbno uredite vso dokumentacijo. Za volanom vas bo 
pričakalo udobno in dodelano vozniško okolje, ki se lahko kosa 
tudi z osebnimi vozili.

Vozila in informacije v tem katalogu lahko vsebujejo doplačilno opremo.
Vsa oprema, ki je opisana v tem katalogu, predstavlja vso tehnologijo, s katero so lahko opremljena vozila 
Citroën Nemo, Citroën Berlingo, Citroën Jumpy in Citroën Jumper. Ker so vozila CITROËN naprodaj v 
Evropski uniji, se lahko njihova definicija med posameznimi državami razlikuje. Podrobno definicijo serijske 
in doplačilne opreme, ki je na voljo, boste našli v dokumentu »Tehnični podatki in glavna oprema«, ki je  
na voljo za prenos s spletnega mesta www.citroen.si.

VSEBINA

Odkrijte popolno vozilo, ki vas bo spremljalo pri vsakdanjih 
dejavnostih.

cITROëN NEMO
 0411

NOVI cITROëN BERLINGO
 1221

cITROëN JUMPY
 2229

cITROëN JUMPER
 3041

STORITVE cITROëN
 46

S pametnim telefonom, na katerega ste si s strežnika z aplikaci
jami predhodno namestili ustrezno aplikacijo, odčitajte to kodo 
in si oglejte posnetek o Citroënovem izboru gospodarskih vozil.

cITROëN PONUJA 
ODGOVOR VSEM 
POKLIcNIM 
UPORABNIKOM
-
Pri CITROËNU smo pripravili širok izbor gospodarskih vozil z ino
vativnim in učinkovitim dizajnom, motorji in opremo. CITROËN 
želi doseči, da bi v njegovi ponudbi vsak našel pravo vozilo zase. 
Gospodarska vozila so partnerji pri vsakdanjem delu, zato je  
CITROËN dodelal tudi njihovo udobje, robustnost in varnost 
(varnostne blazine, servovolan, sistem proti blokiranju koles …). 
Izbrati CITROËN pomeni tudi pridobiti dostop do najboljšega 
omrežja s poslovnimi centri (Business Center) in specializiranimi 
svetovalci, ki vam stalno stojijo ob strani.
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ODLIKE VOZILA  
cITROëN JUMPER 

1    NASTAVLJIVO ZADNJE VZMETENJE 
S PNEVMATSKO KOMPENZAcIJO 
ZA LAŽJE NATOVARJANJE

2    UPORABNA PROSTORNINA 
TOVORNEGA PROSTORA DO 17 M3

3    DOVOLJENA OBREMENITEV  
DO 1.945 KG 

-

KER BOSTE MED cELOVITO 
PONUDBO KONFIGURAcIJ 
S TREMI VIŠINAMI IN 
ŠTIRIMI DOLŽINAMI NAŠLI 
GOSPODARSKO VOZILO, KI BO 
USTREZALO VAŠIM POTREBAM

KER BOSTE ZARADI MOČNIH 
MOTORJEV IN PREDNJEGA 
POGONA Z NJIM LAHKO 
PREVAŽALI TEŽAK TOVOR

ZAKAJ IZBRATI 
TO VOZILO?
-
KER IMA SODOBNO LINIJO, 
KI ZDRUŽUJE SLOG IN 
ROBUSTNOST 

KER PONUJA DVOJE DRSNIH 
BOČNIH VRAT

1

2

3
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EDINSTVEN VIDEZ
Citroën Jumper z močnimi žarometi z diodami 
LED, obkroženimi s kromanim profilom, ni po
doben nobenemu drugemu gospodarskemu 
vozilu. Linije pokrova motornega prostora rav
no tako poudarjajo robusten in odločen tempe
rament. Celota daje jasen dinamičen vtis. Veli
ko vetrobransko steklo se spusti zelo nizko, da 
vozniku ponudi kar najboljšo vidljivost. Odbijači 
so še impozantnejši in še učinkovitejši. Tudi luči 
in smerni kazalci, tako ob straneh kot zadaj, so 
odslej bolje vidni.

DELOVNI TEMPERAMENT
Zadnji del je pravokotne oblike in ponuja maksi
malno velik tovorni prostor. Tudi odprtine vrat 
so zasnovane za lažje natovarjanje in raz to var
janje.

IZJEMNA VZDRŽLJIVOST
• 4 milijone prevoženih km pred začetkom prodaje.

•  Test vzdržljivosti vrat: 500.000 zapiranj prednjih vrat,  
bočnih drsnih vrat in zadnjih vrat, kar posnema 10 let  
uporabe v ekstremnih vremenskih pogojih. 

ZA POKLIcNE UPORABNIKE
•   Optimiziran tovorni prostor.

•  Edinstvena prepoznavna oblika 
luči.

•  Impozanten in še učinkovitejši 
odbijač.

•  Še vidnejše luči za signalizacijo.

•  Ojačani nosilci amortizerjev.

cITROëN JUMPER, 
ROBUSTEN  
IN PRAKTIČEN 
DIZAJN
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OSTALE PREDNOSTI
NIZEK NAKLADALNI PRAG
Citroën Jumper ima lahko nastavljivo za
dnje vzmetenje s pnevmatsko kompen
zacijo, ki omogoča znižanje ali zvišanje 
na kladalnega praga za 60 do 70 mm, 
kar olajša delo.
TOVORNI PROSTOR
Za lažje natovarjanje se dvoje krilnih za
dnjih vrat odpre do 96° ali 180° širine, 
na mestu pa jih trdno drži domiseln si
stem uvlečljivih omejevalnikov.
Za doplačilo je na voljo tudi odpiranje do 
270°, pri katerem se krilna vrata zasuče
jo čisto do bokov vozila, kjer jih zadržijo 
posebni tečaji. Serijska pločevinasta pre
gradna stena v notranjosti ščiti voznika in 
potnike pred udarci in hrupom.
DVOJNA BOČNA VRATA
Ker ima dvoje drsnih bočnih vrat (od 
tega so druga za doplačilo), je natovarja
nje v vseh okoliščinah povsem enostav
no. Odvisno od izvedenke je širina odpr
tine vsakih drsnih vrat med 1,075 m in 
1,250 m, višina pa med 1,485 m in 
1,755 m. 
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»GOSPODARSKO VOZILO 
À LA cARTE« 
PAcO, 37 LET, PODJETNIK, 
cANNES 
»Jumper je gospodarsko vozilo, izdela
no kot po naročilu. S takšnim izrazom 
ga je opisal moj prodajni svetovalec pri 
CITROËNU, ko sem jih obiskal zaradi 
nakupa novega gospodarskega vozila. 
Zame je bilo zelo pomembno, da veli

kosti furgona ne precenim ali podce
nim. Zato sem se odločil za srednje ve
lik in predvsem ne predolg furgon, saj 
moram z njim marsikje parkirati. Odlo
čil sem se tudi za dvoje drsnih vrat, ki so 
nepogrešljiva pri hitrem in učinkovitem 
delu na vseh deloviščih. Kar se tiče mo
torja, sem se odločil za najmočnejšega, 
da bom lahko brez težav prevažal to
vor, ki lahko tehta tudi skoraj dve toni.«

cITROëN JUMPER,  
GOSPODARSKO 
VOZILO  
PO MERI

NOU-
VEAU

Do 17 m3  
uporabne 

prostornine

NOU-
VEAU

Do 4,07 m 
uporabne  

dolžine
NOU-
VEAU

Kot odpiranja 
zadnjih vrat  

do 270° 
NOU-
VEAU

Do 1,9 t 
nosilnosti

NOU-
VEAU

Do 2,16 m  
uporabne  

višine

Uporabna širina 
med blatniškima 
košema 1,42 m

REKORDNE PROSTORNINE
citroën Jumper nudi neprimerljive 
zmogljivosti v svoji kategoriji:

•  1,42 metra med blatniškimi koši, 
1,87 metra med pregradnimi 
stenami.

•  Zadnja vrata do višine 2,03 m.
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cITROëN JUMPER,
ZA UDOBJE 
VSAK DAN POSEBEJ
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ZMOGLJIVO IN SODOBNO 
UPRAVLJALNO SREDIŠČE
Novi dizajn potniškega prostora Citroëna 
Jumper izraža težnjo po ergonomiji, pro
stornosti in estetiki. Odločno sodoben 
nov volanski obroč že ob prvem stiku pu
sti vtis robustnosti. Armaturna plošča ima 
opti malno vgrajena različna upra vljal na 
stikala in opremo. Z vozilom Citroën Jum
per, ki je opremljeno s po to val nim ra ču
nalnikom, avdio siste mom s CDpred va
jal nikom zdru žljivim s for ma tom MP3 in 
sistemom Blue tooth* (od vis no od izve
denke), si delo in užitek v vožnji podajata 
roko. Za priklop mo bil nega telefona ali 
druge prenosne naprave je v kabini serij
sko vgrajena 12voltna vtič nica, umeščena 
v sredini armaturne plošče. 

* Deluje z združljivim telefonom.

ZASNOVAN ZA DELO
PROSTOR V SPREDNJEM 
DELU KABINE
Citroën Jumper ima spredaj tri udobne 
se deže, ki so popolni za dolge vožnje. 
PRAVA PISARNA
Na zgornjem delu sredinske konzole se 
nahaja pisalna mizica, na kateri je dovolj 
prostora za vse dokumente in ki jo je 
moč uporabiti tudi kot nosilec za največ 
10pal čni tablični računalnik ali pametni 
telefon večji od 4”. 
Prednja sedežna klop ima ravno tako 
vgrajeno pisalno mizico in se pretvori v 
pisarno, ko uporabnik zloži sredinsko na
slonjalo. Zahvaljujoč priključku USB* na 
armaturni plošči vam ne bo zmanjkalo 
baterije.
ERGONOMSKA IN ZAŠČITENA 
ODLAGALNA MESTA
Ker urejena pisarna omogoča lažje delo, 
ima Citroën Jumper številna in domisel
na odlagalna mesta. Nad vetrobranskim 
steklom je stropna polica, ki ponuja pre
senetljivo veliko prostora, kamor lahko 
shranimo vse svoje mape. 
Na armaturni plošči so na voljo številni 
predalčki za drobnarije. Citroën Jumper 
ima tudi dva predala s pokrovom ter sre
dinski odlagalni prostor z zaklepanjem, 
ki je primerno velik za shranjevanje pre
nosnega računalnika.

* Za doplačilo.

Dobrodošli v svoji pisarni! Ker profesionalni upo
rabniki pogosto preživijo več časa na cesti kot v 
svojih poslovnih prostorih, je pri Citroënu Jumper 
udobje nepogrešljiva lastnost. Potniški prostor je 
bil še posebej skrbno dodelan: v homogeni in čisti 
notranjosti imajo prednost uporabnost, dobro po
čutje in sproščenost. V tem prostornem novem 
vozilu lahko spredaj sedijo do trije ljudje. Velike 

zastekljene površine nudijo nadpovprečno široko 
vidno polje in odlično svetlost. Tudi zvočno udobje 
je bilo skrbno dodelano. Debela izolacijska pregra
dna stena opazno zmanjša moteč hrup.
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cITROëN JUMPER,
PRAKTIČEN IN ZANESLJIV

Citroën Jumper se ponaša z močnimi motorji, 
udobno kabino in varno opremo. Zasnovan je kot 
delovno orodje za vsakdanja opravila, zato se pri
lagaja tudi težavnim potem. Odslej je pri Citroënu 
Jumper na voljo tudi opozorilnik nenamerne me
njave voznega pasu AFIL, ki pomaga preprečevati 
nezbranost voznika in trenutke nepozornosti za 
volanom. Sistem za zaznavanje prenizkega tlaka v 
pnevmatikah stalno nadzira pnevmatike in vozni

ka obvesti ob predrtju pnevmatike ali padcu tlaka 
v njej. Pametni sistem nadzora pogonskih koles 
omogoča varno speljevanje, tudi na snegu. Na 
odprti cesti pomembno vlogo odigrajo tempomat
omejevalnik hitrosti in zmogljive dnevne luči z dio
dami LED. V mestu je vozilo mogoče zlahka parki
rati po zaslugi kamere in radarskih merilnikov za 
vzvratno vožnjo. In na koncu Citroën Jumper v iz
vedenki s podaljšano kabino nudi vse do 7 sedišč.
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OSREDNJA UPRAVLJALNA 
PLOŠČA Z ZASLONOM 
NA DOTIK IN S ŠTEVILNIMI 
POVEZAVAMI
Osrednja upravljalna plošča ima 5palčni 
zaslon na dotik (odvisno od izvedenke), 
na njej pa so zbrane številne uporabne 
funkcije Citroëna Jumper, zaradi katerih 
je to gospodarsko vozilo povezano v 
svet. Prek te upravljalne plošče upravlja
mo satelitski navigacijski sistem, poslu
šamo radio ter predvajamo CDplošče in 
skladbe s pametnega telefona ali predva
jalnika glasbe MP3. Funkcije povezova
nja tega novega avtoradia dopolnjuje 
branje kratkih sporočil SMS, s čimer je 
poskrbljeno za vašo večjo varnost.

VARNOST IMA PREDNOST
KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO
V kombinaciji s sistemom za pomoč pri 
vzvratnem parkiranju kamera za vzvratno 
vožnjo olajša parkiranje, saj nudi slikovno 
pomoč. Čim voznik vključi vzvratno presta
vo, se na 5palčnem zaslonu na dotik sa
mo dejno prikaže slika. Če je vozilo opremlje
no s funkcijo nadzora tovornega pro stora, se 
slika ravno tako prikaže ob odprtju zadnjih 
vrat. 
HITROST POD NADZOROM
Tempomat in omejevalnik hitrosti samodej
no vzdržujeta ali omejujeta hitrost, ne gle
de na relief ceste. Voznik lahko z enim  
samim pritiskom kadarkoli spremeni pro 
gra mirano hitrost. 
VARNO SPELJEVANJE
Pametni sistem nadzora pogonskih koles 
skrbi za varnejše premikanje ob slabem 
oprijemu s cestiščem (sneg, poledica, blato 
…). Sistem nadzora hitrosti med vožnjo po 
klancu navzdol HDC (Hill Descent Control) 
olajša spuste po blatni ali peščeni podlagi, 
saj z ohranjanjem stalne hitrosti do 30 
km/h zmanjšuje nevarnost zdrsa.
VLEČNA KLJUKA
Za Citroën Jumper je na voljo nova ponud
ba vlečnih kljuk za doplačilo. Na fiksno 
vlečno kljuko, ki je odstranljiva z dodatnim 
orodjem, lahko pritrdimo kombinirano vle
čno kljuko s homologacijo. Vlečna kljuka, 
odstranljiva brez dodatnega orodja omo
goča še bolj enostavno uporabo v mestu.
VZVRATNA OGLEDALA Z DVOJNO 
OPTIKO
Velika zunanja vzvratna ogledala z dvojnim 
zrcalom imajo v spodnjem delu širokoko
tno zrcalo za boljšo preglednost. Električna 
stikala za nastavitev ogledal, odtalitev in 
preklop ponujajo še več varnosti.
PREDNJI ŽAROMETI
Veliki žarometi Citroëna Jumper z dnevni
mi lučmi na diode LED, umeščeni nad 
velik prednji odbijač, močno razsvetlijo 
cesto. Prednje meglenke so umeščene v 
spodnjem delu odbijača.
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cITROëN JUMPER,
Z ZMOGLJIVIMI 
IN VARČNIMI MOTORJI

Vseh 6 dizelskih motorjev novega vozila Citroën 
Jumper prinaša popolno ravnovesje med močjo, 
zmogljivostmi, varčnostjo, zanesljivostjo in skrbjo 
za okolje (vsi izpolnjujejo standard za zmanjševa
nje onesnaževanja Euro 5). Ti različni motorji 
ustrezajo pričakovanjem vseh poklicnih uporabni
kov glede na tovor, ki ga nameravajo prevažati, in 
pogostost voženj. Motor HDi 110 BVM6 ima si
stem neposrednega visokotlačnega vbrizga po 
skupnem vodu (Common Rail), ki ponuja mestne
mu okolju prilagojeno udobje vožnje. Motorja HDi 
130 BVM6 in HDi 150 BVM6 združujeta zmo

gljivosti in varčno rabo goriva ter sta primerna za 
kombinirano uporabo v vožnji po mestu in po od
prti cesti. Motorja eHDi 130 BVM6 in eHDi 150 
BVM6 sta opremljena tudi z mikrohibridno tehno
logijo eHDi: to je sistem Stop & Start, ki samodej
no izključi motor, ko se vozilo ustavi, ter ga v tre
nutku ponovno zažene, ko voznik želi nadaljevati 
pot. Mikrohibridna tehnologija eHDi tako omogo
ča boljše obvladovanje porabe goriva in emisij 
CO2. Motor HDi 180 BVM6 nudi moč, navor in 
pospeške.

*Ker se informacije o motorjih lahko kadarkoli spremenijo, morebitne posodobitve preverite na spletnem mestu www.citroen.si. BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik
V priloženi razpredelnici so navedene homologirane vrednosti porabe goriva v skladu z evropskimi predpisi, ki veljajo za vse proizvajalce in vsa vozila, ki so v prodaji na evropskem trgu. Navedene vrednosti so izmerjene pod 
strogimi testnimi pogoji (temperatura, masa, tehnični podatki preizkusne naprave z valji …) in pri zelo umirjenem profilu vožnje. Dejanske prometne razmere, atmosferski pogoji, stanje obremenitve vozila, stil vožnje, tlak  
v pnevmatikah, prisotnost strešnega prtljažnika (tudi brez prtljage), intenzivno delovanje klimatske naprave in/ali gretja ter splošno stanje vozila lahko seveda privedejo do odstopanj od homologiranih vrednosti porabe goriva. 
Za dodatne nasvete o varčni vožnji in čim boljšem izkoristku svojega vozila obiščite spletno mesto www.citroen.si.

PORABA GORIVA  
IN EMISIJE cO2
(PO DIREKTIVI 1999/100/ES)*

 

MOTORJI
MESTNA 
VOŽNJA

(l/100 km)

IZVENMESTNA
VOŽNJA

(l/100 km)

KOMBINIRANA
VOŽNJA

(l/100 km)

EMISIJE cO2 PRI 
KOMBINIRANI 
VOŽNJI (g/km)

HDi 110 BVM6 od 8,5 do 9,5 od 5,8 do 6,4 od 6,8 do 7,5 od 180 do 199

HDi 130 BVM6 od 8,5 do 10,7 od 5,8 do 7,5 od 6,8 do 8,7 od 180 do 229

e-HDi 130 BVM6 od 8,0 do 8,7 od 5,8 do 6,3 od 6,6 do 7,2 od 175 do 189

HDi 150 BVM6 od 8,5 do 10,7 od 5,8 do 7,5 od 6,8 do 8,7 od 180 do 229

e-HDi 150 BVM6 od 8,0 do 8,7 od 5,8 do 6,3 od 6,6 do 7,2 od 175 do 189

HDi 180 BVM6 od 10,1 do 11,6 od 6,7 do 7,4 od 8,0 do 8,9 od 209 do 236

(K): kovinska – (B): biserna – (N): nesijajna. Kovinske in biserne barve so na voljo za doplačilo. (1) In ostali dodatni materiali.

14R20

Siva Graphito (K) Modra Impérial (N) Siva Aluminium (K) Rdeča Profond (B)

Tkanini Darko / 
Twill Black (1)

OBLAZINJENJE

Modra Line (N) Modra Lago Azzuro (K) Bela Banquise (N) Rumena Carioca (N)

Rdeča Tiziano (N) Bež Golden White (K)Siva Fer (B)

VOZILO
V VAŠIH BARVAH

NEPOGREŠLJIVA DODATNA 
OPREMA
STREHA, KI LAHKO NOSI TOVOR
Pri izjemno praktičnih strešnih prtljažnikih 
CITROËN gre za uporabnost v polnem 
pomenu te besede. Nosilci, zasnovani po
sebej za prevoz težkih oziroma velikih 
predmetov, združujejo dizajn in varnost. 
Na strešne prtljažnike različnih dolžin se 
lahko natovori do 150 kg dodatnega bre
mena. Ob pomoči vrtljivega droga za na
tovarjanje bo nameščanje tovora na stre
šni prtljažnik še lažje. 
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KOLESA

Stilski okrasni pokrov Okrasni pokrov 15” Platišče 15“ Platišče 16“ Okrasni pokrov 16“
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NEMO, BERLINGO, 
JUMPY ALI JUMPER: 
KATERO OD TEH 
GOSPODARSKIH VOZIL 
NAJBOLJE USTREZA 
VAŠIM POTREBAM?

SEDAJ VAS cITROëN VABI NA 
SESTANEK, KJER BOMO OBLIKO- 
VALI REŠITEV PO VAŠI MERI.
CITROËN vas vabi, da obiščete enega od naših 
445 strokovnjakov za gospodarska vozila v 
enem od 285 poslovnih centrov naše znamke, 
ki so razporejeni po vseh območjih. S katerokoli 
dejavnostjo se ukvarjate, obstaja gospodarsko 

VSAKEMU POKLIcNEMU 
UPORABNIKU SVOJE 
GOSPODARSKO VOZILO.
S tem katalogom vam je CITROËN pomagal, 
da si med iskanjem najprimernejšega gospo
darskega vozila za svojo dejavnost zastavite 
prava vprašanja.

vozilo z ustrezno opremo, ki bo izpolnjevalo 
vaše potrebe. Strokovnjaki naše znamke, ki so 
vam vedno na razpolago, vas bodo usmerjali pri 
iskanju najustreznejše rešitve za vaše podjetje in 
oblikovanju najprimernejše oblike financiranja.
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NEMO, BERLINGO, 
JUMPY ALI JUMPER: 
KATERO OD TEH 
GOSPODARSKIH VOZIL 
NAJBOLJE USTREZA 
VAŠIM POTREBAM?
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prava vprašanja.

vozilo z ustrezno opremo, ki bo izpolnjevalo 
vaše potrebe. Strokovnjaki naše znamke, ki so 
vam vedno na razpolago, vas bodo usmerjali pri 
iskanju najustreznejše rešitve za vaše podjetje in 
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cITROëN: 
VSEOBSEGAJOČA STORITEV

BELEŽKE

• POGODBENA GARANCIJA 2 LETI
Vsebuje popravila in/ali zamenjavo delov z na
pako. Velja po splošnih garancijskih pogojih, 
opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• GARANCIJA NA BARVO
Velja 3 leta za osebna vozila (klasifikacija M1) in 
2 leti za dostavna vozila (klasifikacija N1) brez 
omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popra
vilo in/ali zamenjavo delov, ki imajo napako v 
zunanjem videzu. Velja po splošnih pogojih 
garancije na barvo, opisanih v servisni in garan
cijski knjižici.

• GARANCIJA NA PRERJAVENJE
Velja 5 let za dostavna vozila (klasifikacija N1) 
in 12 let za vsa ostala vozila (klasifikacija M1) 
brez omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno 
popravilo in/ali zamenjavo delov, poškodova
nih zaradi korozije (preluknjana karoserija in 
podvozje zaradi korozije iz notranjosti). Velja po 
splošnih pogojih protikorozijske garancije, opi
sanih v servisni in garancijski knjižici.

• CHRONO SERVIS CITROËN
Brez naročanja, takojšen sprejem za vse hitre 
posege na vašem vozilu: menjava tekočin, po
segi na pnevmatikah, zavorah, izpušnem si
stemu, vzmetenju, dodatni opremi.

• CITROËN ASSISTANCE
V obdobju dveh let od nakupa novega Citro 
ënovega vozila ste upravičeni do brezplačne 
pomoči v primeru okvare. Ugodnosti Citroën 
Assistance se nanašajo izključno na nova vozila, 
prodana na področju Slovenije, v času pogod
bene garancije. Velja po splošnih pogojih o sto
ritvah Citroën Assistance, opisanih v servisni in 
garancijski knjižici.

BREZPLAČEN KLIC
Tel.: 080 22 99
24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU.

• STORITVE CITROËN
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informa
cije pri pooblaščenem prodajalcu Citroën in na 
www.citroen.si.

cITROëN SLOVENIJA d.o.o., Barjanska cesta. 54, 1000 Ljubljana.  
Tel.: 01/20 04 200, faks: 01/20 04 229, www.citroen.si. Vsa oprema, 
opisana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo gospodarskih 
vozil Citroën. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko 
razlikujejo glede na državo. V prospektu je naveden informativni opis 
opreme glede na izvedenke. Zaradi možnih odstopanj se za točne in 
ažurne podatke o opremljenosti obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil 
CITROËN. Prospekt se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v Evropski uniji. 
Tehnični podatki so opisani v posebni prilogi. Informacije o modelih in 

njihovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa prospekta, so infor
mativne in niso pravno zavezujoče. CITROËN si pridržuje pravico do spre
memb predstavljenih modelov brez predhodne najave in obveznosti do 
posodobitve vsebine prospekta. Fotografije so simbolne. 
AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva določbe Direktive 
2000/53/ES o izrabljenih vozilih z dne 18. septembra 2000 in da so v 
proizvodih, ki jih trži, uporabljeni tudi reciklirani materiali. Predstavljene 
barve karoserij in oblazinjenj so informativne narave, ker tehnike tiskanja 
ne omogočajo zanesljive reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno pre

delali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, 
zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in drugačno opremo. Če bi kljub priza
devanjem, ki smo jih vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno 
napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse informacije pokličite 
oddelek za stike s strankami Citroën Slovenija na 01/20 04 265 ali si 
oglejte spletno stran www.citroen.si. Za vse informacije o storitvah  
CITROËN stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën 
Slovenija. Pomoč na cesti – Citroën Assistance: 080 2299. Klic je 
brezplačen.
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