NOVI CITROËN JUMPY
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KREATIVNOST IN TEHNOLOGIJA STA
V GENIH ZNAMKE CITROËN ZAPISANI
ŽE OD NJENE USTANOVITVE LETA 1919.

1934

2014
CITROËN C4 CACTUS
z oblogami Airbump®
predstavlja pravo inovacijo
na področju dizajna in zaščite.

CITROËN sproži pravi
preobrat v avtomobilski
industriji z modelom
Traction Avant (prednji
pogon). Vozilo je imelo
pomembno posebnost,
zaradi katere je tudi dobilo
tak naziv: pogonski kolesi
sta bili na prednji premi.

1919

Začetek serijske proizvodnje vozila
CITROËN Type A.
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1939

CITROËN lansira vozilo Tub zelo moderne
zasnove, ki je med drugim imelo bočna
drsna vrata. Njegov naslednik je bil Type H.

1948

Zasnovan je bil model 2 CV kot »varčno
in varno vozilo, ki lahko prepelje štiri
osebe in 50 kilogramov prtljage na
najvišji stopnji udobja«.

1968

To so bili časi lahkih in okretnih vozil,
kot sta bila Ami 6 in Diana, pa tudi
Méhari, nadvse izvirno vozilo za vse
vrste poti in najrazličnejšo rabo.

1974

V sedemdesetih in osemdesetih letih je
tehnološki vidik znamke CITROËN prišel
še bolj do izraza z modeli CX, BX, AX in
XM, vozilom visokega razreda, ki je bilo
opremljeno z elektronsko–hidravličnim
vzmetenjem Hydractive.

2015

Kot zmagovalec sv. prvenstva v vzdržljivostnem reliju med konstruktorji od leta
1993 do 1997, 4× zaporedni zmagovalec sv. prvenstva v vzdržljivostnem reliju
med vozniki, 8× sv. prvak med konstruktorji na prvenstvu WRC in 2× zmagovalec
prvenstva WTCC, CITROËN leto za letom
dokazuje svojo neverjetno tekmovalnost.
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NOVI CITROËN JUMPY
ZA MISIJE BREZ MEJA

CITROËN C3 SOCIÉTÉ

CITROËN NEMO

CITROËN BERLINGO

IZBOR GOSPODARSKIH VOZIL
Tako v mestu kot izven njega boste navdušeni nad udobjem in dobrim počutjem v notranjosti,
torej nad vrednotami, za katerimi CITROËN stremi že od nekdaj.
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CITROËN BERLINGO ÉLECTRIC

CITROËN C4 SOCIÉTÉ

CITROËN C4 CACTUS SOCIÉTÉ

CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPY KOMBI

CITROËN JUMPER

IZBOR

5

NOVI CITROËN
ROËN JUMPY
SEDEM GLAVNIH ADUTOV

STRANI 12-13

TRI VELIKOSTI,
TNA
TUDI KOMPAKTNA
IZVEDENKA
XS je inovativna izvedenka
dolžine 4,60 m za mestno
vožnjo brez vsakršnih omejitev.
tev.
STRANI 18 -19

MODUWORK
K
Modularen sistem, ki omogoča prevoz
4 metre dolgih predmetov.
etov.
STRANI 40 - 41

BARVNI PROSOJNI
SOJNI ZASLON
ODATKOV
ZA PRIKAZ PODATKOV
Tehnologija, ki poenostavi
avi življenje.
STRANI 30 - 31

STRANI 16 -17

OMEJENA
VIŠINA
1,90 m
Neoviran dostop do vseh parkirišč.*
rkirišč.*
STRANI 48 - 49

UČINKOVITOSTT
Nova konstrukcijska osnova
v povezavi z motorji nove generacije.
neracije.

BOČNA DRSNA
NA VRATA
OČNIM UPRAVLJA
ANJEM
S PROSTOROČNIM
UPRAVLJANJEM

STRANI 24 -25

Domiseln sistem za odpiranje
piranje in
zapiranje vrat s polnimi rokami.

Brezskrbnost v potniškem prostoru.

UDOBJE CITROËNA
NA

* Ni na voljo za izvedenko XL.

6

GLAVNI ADUTI

S svojim pametnim telefonom odčitajte
to kodo in si oglejte video posnetke o vozilu
NOVI CITROËN JUMPY.
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VSEBINA
STR. 10 – DIZAJN
STR. 24 – UDOBJE
STR. 38 – TEHNOLOGIJE
STR. 52 – GLAVNA OPREMA
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VSEBINA
A
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NOVI
CITROËN JUMPY
OBČUTEK ZA DOBRO
OPRAVLJENO DELO
NOVI CITROËN JUMPY,
ki je bil zasnovan za potešitev
čisto vseh pričakovanj poklicnih
uporabnikov, izstopa predvsem
zaradi izjemnih zmogljivosti in
v celoti prenovljenega dizajna
z novo konstrukcijsko osnovo,
o čemer priča njegov moderen
prednji del.

10 DIZAJN
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3 VELIKOSTI
Po zaslugi nove modularne konstrukcijske osnove je
NOVI CITROËN JUMPY na voljo v treh velikostih: dve klasični
izvedenki – M (4,95 m) in XL (5,30 m) – ter inovativna
in izjemno kompaktna izvedenka XS dolžine 4,60 m.

5,30 m

12 DIZAJN

4,95 m

4,60 m
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NOVI
CITROËN JUMPY
IZVEDENKA
KOMPAKTEN IN VODLJIV

4,60 m

DO

DO

DO

3,30 m 1.400 kg 5,1 m3

Kompaktna izvedenka z zgolj 4,60 metrov
dolžine, ki je na voljo ekskluzivno za vozilo
NOVI CITROËN JUMPY, je idealna za mestno
rabo. Vožnja po mestnih ulicah in izvajanje
manevrov odslej ne bosta več nobena ovira.
Pri tem pa je izvedenka ohranila vse lastnosti
pravega dostavnega vozila s 1.400 kg dovoljene
obremenitve, 5,1 m3 prostornine in 3,30 m
uporabne dolžine (s sistemom Moduwork).
Tudi NOVI CITROËN JUMPY KOMBI je na voljo
v izvedenki XS. Ponuja do 9 prostornih sedežnih
mest in kar 4,5 m3 prostornine v prtljažniku,
če odstranimo vse zadnje sedeže.
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NEOVIRAN DOSTOP
DO VSEH PARKIRIŠČ

NOVI CITROËN JUMPY z omejeno višino
1,90 m* ima neoviran vstop v podzemna
parkirišča stanovanjskih objektov, trgovskih
centrov ali letališč. To je res velika prednost
za vozilo te kategorije.
* Na voljo za velikosti XS in M pri furgonu in za
velikosti XS, M in XL pri kombiju.

16 DIZAJN

1,90

OMEJENA
VIŠINA
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MODUWORK*
VEČ PROSTORNINE IN
DO 4 m UPORABNE DOLŽINE

3

FRAGILE

DO

4m
Zahvaljujoč sistemu Moduwork lahko
NOVI CITROËN JUMPY prepelje predmete,
ki v dolžino merijo vse do 4 metre.
Ko sovoznikov sedež privzdignete ob
pregradno steno, lahko povsem enostavno
odprete loputo in vratca pritrdite ob strani.
Raven pod vam omogoča, da tovor
enostavno drsno zapeljete skozi odprtino,
pri čemer za varnost poskrbi zaščitna mrežica.
Preklopno naslonjalo sredinskega sedeža se
lahko spremeni v pisarno na kolesih z vrtljivo
pisalno mizico. NOVI CITROËN JUMPY
zagotavlja vsem potnikom obilo udobja
v predelu nog po zaslugi robotiziranega
ročnega menjalnika (odvisno od izvedenke).
* Za doplačilo.

18 DIZAJN
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DRSNA
VRATA
ZA ŠIROK DOSTOP
1,40 m
NOVI CITROËN JUMPY je lahko opremljen z bočnimi
drsnimi vrati na eni ali na obeh straneh*. Vanj lahko
enostavno naložite evropalete, saj širina odprtih vrat
znaša 93 cm**. Električno odpiranje in zapiranje*
vrat je možno upravljati z dotikom vogala zadnjega
odbijača z nogo*, z daljinskim upravljalnikom,
s kljuko ali iz kabine vozila.
* Za doplačilo.
** Za velikosti M in XL.
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OPTIMALNO
NATOVARJANJE
PRILAGOJENO VAŠIM POTREBAM
DO

2,5 t

DO

4m

DO

6,6 m3

DO

250°

Poklicnim uporabnikom, ki za opravljanje svoje
dejavnosti potrebujejo čim več prostora, NOVI
CITROËN JUMPY ponuja do 6,6 m3 nakladalne
prostornine. Pri izvedenki XL se zadnja krilna vrata
odprejo pod kotom 250°*, kar je še posebej
uporabno pri omejenem prostoru. Tovorni prostor
lahko zaščitimo z oblogami iz surovega ali
obloženega lesa*. V ponudbi je na voljo pod
iz brezovega lesa debeline 9 mm s protidrsno
zaščito in pragovi vrat iz aluminija ter zaščitne
obloge za stene skupaj z aluminijastimi vogalniki
na oblogah blatniških košev. V tovornem prostoru
se nahaja tudi 12 V vtičnica. Še večje potrebe po
natovarjanju je možno zadostiti s kombinirano
vlečno kljuko* za prevoz do 2,5 t**.
* Za doplačilo.
** Znotraj skupne dovoljene mase.
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UDOBJE
CITROËNA
CITROËN je udobju v notranjosti posvetil
čisto posebno pozornost. Po zaslugi velikega
potniškega prostora, udobnih sedežev in
številne opreme se bo tako voznik kot tudi
potniki počutili povsem brez skrbi in
sproščeno. Ne glede na stanje vozišča preme
vozila prispevajo k natančnemu vodenju in
hkrati zagotavljajo nadvse udobno vožnjo.
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UDOBJE V VOŽNJI

PRENOVLJENA ERGONOMSKA ZASNOVA

Prednji sedeži NOVEGA CITROËNA JUMPYJA
so bili ergonomsko zasnovani: visok položaj
za vožnjo daje občutek nadvlade nad cesto.
Vozniški položaj je še toliko bolj udoben,
saj so sedeži nastavljivi po višini in dolžini.
Stopnica omogoča enostaven dostop do kabine.
Zastekljena pregradna stena* zagotavlja potnikom
optimalno toplotno in zvočno izolacijo, vozniku pa
še bolj enostavno uporabo. Številni pomembni
aduti, ki se izkažejo za še posebej dragocene,
ko morate opraviti zelo veliko voženj.
* Za doplačilo.
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UDOBJE PRI DELU
UDOBNA PISARNA NA KOLESIH

Potniška kabina NOVEGA CITROËNA JUMPYJA je bila
zasnovana kot pisarna na kolesih. Po zaslugi vrtljive pisalne
mizice* lahko udobno opravljate delo na svojem računalniku
ali si kaj zabeležite v mape. Nosilec za tablični računalnik**,
ki je pritrjen na zgornjem sredinskem odlagalnem mestu,
se razpre pred armaturno ploščo. Primeren je za tablične
računalnike do formata 11”, ki jih lahko napajamo prek USB
priključka (odvisno od izvedenke) na čelni upravljalni plošči
v neposredni bližini. Nosilec za pametni telefon** je
možno namestiti v nosilec za kozarce na voznikovi strani.
V kompletu je nosilec z integriranim priključkom za
napajanje. Vaši digitalni pripomočki bodo vedno na
dosegu roke. NOVI CITROËN JUMPY je vaš najboljši
zaveznik pri izvajanju vsakodnevnih delovnih zadolžitev.
* Na voljo z opcijo Moduwork.
** Na voljo med dodatno opremo.
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BOČNA DRSNA VRATA
S PROSTOROČNIM
UPRAVLJANJEM
INOVATIVNA IN DOMISELNA
FRAGILE

Kako naj vrata odprem in zaprem s polnimi rokami?
S tehnologijo »bočnih drsnih vrat s prostoročnim
upravljanjem«*, ki jo ponuja NOVI CITROËN JUMPY.
Pri sebi morate imeti le daljinski upravljalnik in ko
se z nogo dotaknete vogala zadnjega odbijača,
se vozilo odklene in samodejno se sproži odpiranje
najbližjih bočnih drsnih vrat. Odslej vam ne bo več
treba poprijeti za kljuko in na tla odlagati lomljiv tovor.
Z enako kretnjo lahko vrata tudi zaprete in vozilo
zaklenete. Praktično, domiselno in edinstveno.
* Za doplačilo.
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PODALJŠANE KABINE
DO 6 OSEB V VOZILU

6

DO

DO

2,30 m 1.185 kg

1

DO

4 m3

Ni vam več treba izbirati med prevozom oseb in tovora:
izvedenke s podaljšano kabino* lahko sprejmejo do šest oseb,
hkrati pa ponujajo do 4 m3 tovornega prostora. Prostor pod
sedežno klopjo sopotnika je primeren za prevoz predmetov,
ki lahko v dolžino merijo do 2,30 m.
Pri izvedenki s podaljšano kabino Confort Plus imajo potniki
v 2. vrsti sedežev na voljo obilo udobja in veliko odlagalno mesto
pod sedeži s 73 litri prostornine. CITROËN JUMPY s podaljšano
kabino ima preklopno sedežno klop**, tako da ponuja še več
možnosti za modularno razporeditev notranjosti. Ko je sedežna
klop v normalnem položaju, se lahko v notranjosti udobno
namesti šest oseb, pri preklopljeni sedežni klopi pa se
prostornina prtljažnika poveča na 5,5 m3.
* Na voljo za dolžini M in XL.
** Na voljo v začetku 2017.

CITROËN JUMPY PODALJŠANA
KABINA CONFORT

CITROËN JUMPY
PODALJŠANA KABINA ÉCO

2

3
CITROËN JUMPY PODALJŠANA
KABINA CONFORT PLUS
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NOVI CITROËN
JUMPY KOMBI
DO 9 OSEB V VOZILU

NOVI CITROËN JUMPY KOMBI je idealen za
poklicne uporabnike, ki se ukvarjajo s prevozom
oseb. Vse izvedenke – od kompaktne XS do
izvedenke velikosti XL – sprejmejo v notranjosti
do 9 oseb skupaj z njihovo prtljago.
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NOVI CITROËN
JUMPY KOMBI
POENOSTAVLJEN DOSTOP

2
Po zaslugi modularne konstrukcijske
osnove zadnje generacije ter opreme
za udobje in varnost je NOVI CITROËN
JUMPY KOMBI na ocenjevalnem
protokolu Euro NCAP prejel
maksimalno število pet zvezdic.

36 UDOBJE
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Vzdržljiv in funkcionalen NOVI CITROËN JUMPY KOMBI nudi številne možnost za razporeditev
sedežev »à la carte«. Vse zadnje sedeže* je možno odstraniti in tako pri izvedenki velikosti XS
pridobimo 4,5 m3 prostora, pri izvedenki velikosti XL pa do 6 m3. Za lažji dostop do tretje vrste
sedežev je možno sedeže v drugi vrsti preklopiti z enim samim gibom in s tem sprostiti prehode.
* Za doplačilo.
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MISIJE
BREZ MEJA
VZDRŽLJIV IN PROSTOREN
DO

DO

DO

DO

4 m 1400 kg 6,6 m3 2,5 t
NOVI CITROËN JUMPY vam ponuja dimenzije
po meri, s čimer je primeren za izvajanje vseh
vaših dejavnosti: uporabna dolžina doseže
največ 4 m, uporabna višina znaša 1,40 m,
uporabno prostornino pa lahko povečamo na
6,6 m3. Dovoljena obremenitev lahko doseže
1.400 kg. Za dostop do zelo zahtevnih terenov
je na voljo paket za delovišče*, ki lahko deluje
v povezavi s sistemom Grip Control*, s čimer
dodatno poveča pogonsko moč in vzdržljivost
vozila po zaslugi zaščitne plošče pod motorjem
in privzdignjenega vzmetenjae.
* Za doplačilo.
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GRIP CONTROL
NOVI CITROËN JUMPY, opremljen s
sistemom Grip Control, vas bo spremljal na vseh poteh. Sistem za krmiljenje spodrsavanja upravlja pogonsko
moč prednjih koles. Z vrtljivim gumbom na armaturni plošči izberemo enega od pet načinov delovanja, tako da se
vozilo prilagodi terenu: standardni,
pesek, sneg, neutrjen teren, ESP off.
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NAJBOLJŠA
TEHNOLOGIJA
BARVNI PROSOJNI ZASLON ZA
PRIKAZ PODATKOV*, 7-PALČNI
ZASLON NA DOTIK*…
Po zaslugi te opreme vozniku ni treba
odmakniti pogleda s ceste, saj se mu na
prosojnem zaslonu v njegovem vidnem polju
projicirajo vse bistvene informacije za vožnjo
(hitrost, podatki tempomata in omejevalnika
hitrosti vozila, navodila navigacijskega sistema
in opozorilnik na nevarnost naleta). To je prava
inovacija za vozilo tega segmenta. NOVI
CITROËN JUMPY je opremljen s 7-palčnim
zaslonom na dotik, prek katerega upravljamo
multimedijske naprave. Glede na izvedenko so
na instrumentni plošči in v spodnjem predalu
za drobnarije na voljo dva priključka 12 V,
priključek USB in priključek Jack.
* Za doplačilo.

ŠTEVILNA ODLAGALNA MESTA
Po potniškem prostoru so domiselno razporejena številna
odlagalna mesta, tako da bo kabina vedno urejena in bodo
delovni pripomočki in predmeti za vsakodnevno rabo vedno
pri roki: velik predal v vratih za 1,5-litrsko steklenico,
prostorno odlagalno mesto pod sovoznikovo sedežno klopjo,
hlajen predal za drobnarije s pokrovom in še en predal brez
pokrova, široko odlagalno mesto na zgornjem delu
armaturne plošče, …
40 TEHNOLOGIJE
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ULTRA
POVEZLJIV
7” ZASLON NA DOTIK*

NOVI CITROËN JUMPY vam ponuja napredne tehnologije, ki poenostavijo vožnjo. Novi navigacijski
sistem 3D, CITROËN Connect Nav, posreduje informacije o razmerah v prometu v realnem času:
tako kot funkcije multimedijskih naprav in telefona lahko tudi navigacijo upravljamo z glasovnimi ukazi
ali prek 7-palčnega zaslona na dotik. Funkcija Mirror Screen**, ki je na voljo s tremi tehnologijami:
Apple CarPlay®, MirrorLink® in Android Auto***, omogoča varno pregledovanje aplikacij s
pametnega telefona na zaslonu na dotik vozila.
Sistem za pomoč pri parkiranju Top Rear Vision* pa na zaslonu na dotik prikazuje območje za vozilom
in njegovo neposredno okolico ter samodejno poveča prikaz slike v vzvratni prestavi, s čimer omogoči
lažje izvajanje voznih manevrov.
V storitev CITROËN Connect Box* je vključen sistem za klic v sili in pomoč na cesti z lokalizacijo vozila.
Brezplačni storitvi, ki sta na razpolago 24 ur na dan, vse dni v tednu po zaslugi vgrajene kartice SIM,
v primeru okvare ali prometne nesreče poskrbita za natančno določitev položaja vozila in hitro
intervencijo. Poklicnim uporabnikom so na voljo tudi razni pripomočki za vodenje njihovega
voznega parka.
* Odvisno od izvedenke.
** Deluje z združljivim telefonom.
*** Na voljo konec 2016.

TOP REAR VISION
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CITROËN CONNECT BOX

MIRROR SCREEN
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VARNOST IN SISTEMI
ZA POMOČ PRI VOŽNJI

SAMODEJNI PREKLOP
DOLGIH LUČI

OMEJEVALNIK
HITROSTI VOZILA

OPOZORILNIK NA
VOZNIKOVO NEPOZORNOST

OPOZORILNIK NENAMERNE
MENJAVE VOZNEGA PASU (AFIL)

Funkcija upravlja preklapljanje z dolgih na zasenčene
luči glede na to, ali v prometu zazna vozila ali ne.
Sistem deluje ponoči pri hitrosti nad 25 km/h in
se izklopi, ko hitrost pade pod 15 km/h.

Funkcija za odčitavanje prometnih znakov s priporočilom
o mejni hitrosti posreduje vozniku v kateremkoli trenutku
informacijo o omejitvi hitrosti v prometu. Ko kamera zazna
prometni znak omejitve hitrosti, lahko voznik z enim pritiskom
na tipko sprejme priporočeno hitrost in jo nastavi kot vrednost
tempomata ali omejevalnika hitrosti.

Sistem nadzoruje voznikovo vedenje prek večfunkcijske
kamere, ki se nahaja na zgornjem delu vetrobranskega
stekla, in zaznava stanja nezbranosti voznika za volanom.
Če vozniku pade pozornost, ga na to opozorita zvočno in
vizualno opozorilo.

Opozorilnik voznika opozori, da je vozilo zapeljalo čez
talno črto brez vključenih smernih kazalcev. Sistem
zazna nenamerno vožnjo prek talne označbe (prekinjene
ali neprekinjene črte) in voznika na to opozori z zvočnim
signalom in vizualnim sporočilom na instrumentni plošči.
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BARVNI PROSOJNI ZASLON
ZA PRIKAZ PODATKOV

PRILAGODLJIVI
TEMPOMAT

ACTIVE
SAFETY BRAKE

NADZOR
MRTVIH KOTOV

Po zaslugi te opreme vozniku ni treba odmakniti pogleda
s ceste, saj se mu na prosojnem zaslonu v njegovem vidnem
polju projicirajo vse bistvene informacije za vožnjo (trenutna
in priporočena hitrost, podatki tempomata in omejevalnika
hitrosti vozila, navodila navigacijskega sistema in opozorilnik
na nevarnost naleta). To je pomembna novost za vozilo tega
avtomobilskega segmenta.

Prilagodljivi tempomat omogoča vozniku, da vozilu
prepusti prilagajanje hitrosti glede na hitrost vozila,
ki vozi pred njim. Sistem za samodejno nastavitev
hitrosti zniža hitrost na 20 km/h z delovanjem zgolj
na pedal za plin. Pri tem ne sproži aktivnega zaviranja.
Tovrstni sistem je še posebej dobro prilagojen srednje
gostemu prometu na avtocestah.

Sistem pomaga zmanjšati telesne poškodbe potnikov
z zaviranjem namesto voznika po zaslugi večfunkcijske
kamere, ki je nameščena na zgornjem delu vetrobranskega
stekla, v naslednjih primerih:
– 0 do 30 km/h: prepreči trčenje ob premične ali
nepremične ovire ali pešce;
– nad 30 km/h: zniža hitrost pred trčenjem.

Sistem za nadzor mrtvega kota z ultrazvočno tehnologijo
voznika opozarja na prisotnost vozila v mrtvem kotu
z oranžno svetlečo diodo v kotu vzvratnega ogledala.

46 TEHNOLOGIJE

47

MOTORJI
ZMOGLJIVI IN
EKOLOŠKO UČINKOVITI
NOVI CITROËN JUMPY ponuja motorje od 95 do
180 KM, vse opremljene s tehnologijo BlueHDi.
Nova generacija dizelskih motorjev Euro 6 BlueHDi
ponuja najnižjo porabo goriva in najnižje emisije
CO2 v kategoriji (»Best in Class«) tega segmenta
(BlueHDi 115 S&S BVM6: 5,1 l/100 km in
133 g CO2) in nadzorovane stroške uporabe.
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HLADILNIK

REŠEVALNO VOZILO

CITROËN JUMPY
ŠASIJA Z NIZKIM PODOM
PRAVA REŠITEV ZA VSE POKLICE
PREVOZ OSEB
Z OMEJENO MOBILNOSTJO

NOVI CITROËN JUMPY nudi celovito ponudbo gospodarskih
vozil, ki jih predelajo naša partnerska kleparska podjetja
na osnovi izvedenk: šasija z nizkim podom, furgon in kombi.
Ne glede na področje vaše dejavnosti boste zagotovo našli
številne možnosti za predelavo, ki bodo natančno ustrezale
vašim potrebam: vozila s hladilnikom, vozila za prevoz oseb
z omejeno mobilnostjo in štirikolesni pogon, ki jih zasnuje
in izdela specializirano podjetje Automobiles Dangel …
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GASILCI

POLTOVORNJAK
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BARVE KAROSERIJE

KOMBINACIJE NOTRANJOSTI

KOMBINACIJA TEP/ TKANINA MICA (1) (2)
SABLE (B)

RJAVA RICH OAK (B)

TKANINA MICA (1) (2)

TKANINA SILICA (2) (3)

SIVA ALUMINIUM (K)

OKRASNI POKROVI

TEP CARLA V ČRNI BARVI (2)

SIVA PLATINIUM (K)

ORANŽNA TOURMALINE (B)

ČRNA ONYX (N)

BELA BANQUISE (N)

RDEČA ARDENT (N) (1)

MODRA IMPÉRIAL (N)

DELNI OKRASNI POKROV 16”

DELNI OKRASNI POKROV 17”

OKRASNI POKROV 17”
PENTAGON

(1) Na voljo izključno za CITROËN JUMPY FURGON.
(2) In ostali dodatni materiali.
(3) Na voljo izključno za CITROËN JUMPY KOMBI.
* Deluje z združljivim telefonom.
(K): kovinska – (B): biserna – (N): navadna.
Vsa oprema, opisana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo vozila CITROËN JUMPY. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji,
se lahko razlikujejo glede na državo. Bolj natančen opis serijske ali opcijske opreme, ki je na voljo, se nahaja v dokumentu »Tehnični podatki in
oprema«, ki je dostopen na spletni strani citroen.si.
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PRIJAZEN
DO OKOLJA

CITROËN:
VSEOBSEGAJOČA STORITEV

PORABA GORIVA IN EMISIJE CO2 (po Direktivi 1999/100/ES)*

Motorji**

Mestna vožnja
(l/100 km)

Izvenmestna vožnja Kombinirana vožnja
(l/100 km)
(l/100 km)

BlueHDi 95 BVM

od 6,0 do 6,1

od 5,2 do 5,4

od 5,5 do 5,6

od 144 do 148

BlueHDi 95 S&S ETG6

od 5,3 do 5,6

od 5,1 do 5,3

od 5,2 do 5,4

od 135 do 139

BlueHDi 115 S&S BVM6

od 5,5 do 5,6

od 4,9 do 5,0

od 5,1 do 5,2

od 133 do 137

BlueHDi 120 S&S BVM6

5,9

4,9

5,3

139

BlueHDi 150 S&S BVM6

5,9

4,9

5,3

139

BlueHDi 180 S&S EAT6

od 6,1 do 6,3

od 5,4 do 5,5

od 5,7 do 5,9

od 151 do 155

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

Emisije CO2
(g/km)

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

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

881

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

• 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, poškodovanih
zaradi korozije (preluknjana karoserija in podvozje zaradi korozije iz notranjosti). Velja po
splošnih pogojih protikorozijske garancije, opisanih v servisni in garancijski knjižici.
• CHRONO SERVIS CITROËN
Brez naročanja, takojšen sprejem za vse hitre posege na vašem vozilu: menjava tekočin, posegi
na pnevmatikah, zavorah, izpušnem sistemu, vzmetenju, dodatni opremi.

* Ker se podatki o motorjih lahko kadarkoli spremenijo, obiščite spletno mesto citroen.si in se
seznanite z zadnjimi posodobitvami. BVM: 5-stopenjski ročni menjalnik - ETG6: 6-stopenjski
robotizirani menjalnik Efficient Tronic – BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik – EAT6: 6-stopenjski
samodejni menjalnik.

** Po pridobitvi homologacije.
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BREZPLAČEN KLIC
Tel.: 080 22 99
24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU.
• STORITVE CITROËN
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informacije pri pooblaščenem prodajalcu Citroën in na
www.citroen.si.

Povprečna poraba goriva: 4,9 – 5,9 l/100 km, emisije CO2 : 12 7–155 g/km, emisijska stopnja EURO 6,
specifične emisije dušikovih oksidov 0,0347– 0,0675 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev 0,00015 – 0,00045 g/km, število trdnih delcev pa 0,01– 0,50 ×1011. Ogljikov dioksid (CO2)
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

1920
2204

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

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 natančno definiranimi 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 citroen.si.

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

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

1600

(1) XS – (2) M – (3) XL.
(4) Največ 1940 cm pri izvedenki s povišanim vzmetenjem.
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C AUTOMOBIL IMPORT d.o.o.: Barjanska cesta
54, 1000 Ljubljana. Telefon: 01 / 20 04 200,
faks: 01 / 20 04 229, www.citroen.si.
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 informativne in niso pravno zavezujoče. CITROËN si pri-

držuje pravico do sprememb 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 predelali
karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in
drugačno opremo. Če bi kljub prizadevanjem, 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

C Automobil Import 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 C Automobil Import.
Pomoč na cesti – Citroën Assistance: 080 2299.
Klic je brezplačen.
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SPOZNAJTE CELOTNO PONUDBO CITROËN

Obiščite spletno mesto www.citroen.si ali si naložite brezplačno aplikacijo.

