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AKCESORIA NOWY CITROËN JUMPER
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Zapoznaj się z ofertą naszych akcesoriów również na stronie www.citroen.pl

SWOBODNA
EKSPRESJA

Marka CITROËN to jakość, bezpieczeństwo i styl. Te trzy słowa charakteryzują również
nasze akcesoria. Akcesoria CITROËNA zostały tak zaprojektowane, aby zapewniały
ich użytkownikom bezpieczeństwo i nigdy nie zawodziły. Skorzystaj z propozycji
innowacyjnego, wysokiej jakości wyposażenia i uczyń z CITROËNA Jumper samochód
swoich marzeń. Wyposażony w nasze akcesoria CITROËN Jumper zaspokoi Twoje
potrzeby. Będzie do Ciebie pasował i zapewni komfort. To takie proste!

CITROËN POLSKA Sp. z o.o., ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa,
spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000030735, Kapitał zakładowy 24.200.000,- PLN, NIP: 527-00-11-298
Produkty są dostępne w granicach rezerw magazynowych oraz do wstrzymania sprzedaży przez dostawców i do momentu modyfikacji technicznych. Zdjęcia zamieszczone w tym katalogu nie są reprezentatywne.
Projekt:
Wydanie polskie: Autograph 06/14
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1 - Zestaw ochronny wnętrza
z polipropylenu*

ZMYSŁ

- Podłoga antypoślizgowa
- Osłony boczne
- Osłony wnęk kół

2 - Przegroda kabinowa z ABS
3 - Zestaw ochrony wnętrza
drewniany*

PRAKTYCZNY

- Podłoga
- Osłony boczne
- Osłony wnęk kół

4 - Hak holowniczy
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Do uzupełnienia przez zaczep,
w zależności od potrzeb.

Potrzeby zawodowe mogą się zmieniać. CITROËN Jumper jest na to
przygotowany. Nasza bogata gama funkcjonalnych, ergonomicznych
akcesoriów ułatwi transport różnego rodzaju ładunków.

5 - Hak stały US
6 - Uchwyt do manewrów
7 - Hak z zaczepem ISO
8 - Hak stały dwufunkcyjny
* Dostępność w zależności od kraju.
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BAGAŻNIKI DACHOWE
9

CITROËN wie co to znaczy funkcjonalność.
Potwierdzają to bagażniki dachowe stworzone
specjalnie dla modelu Jumper. Przeznaczone do
przewozu ciężkich lub długich ładunków, łączą
estetyczny wygląd z wymogami bezpieczeństwa.
To ważne atuty pomagające zachować spokój w pracy.

9 - Bagażnik dachowy aluminiowy
10 - Poprzeczne belki bagażnika
dachowego aluminiowe
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11 - Bagażnik dachowy stalowy

Obejmuje: bagażnik typu „galeria” wraz
z płytą umożliwiającą poruszanie się po nim,
wałek załadowczy i owiewkę zmniejszającą
hałas aerodynamiczny.
Do uzupełnienia przez drabinkę.

12 - Drabinka do bagażnika
dachowego
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ezpieczeństwo
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OCHRONA

OSOBISTA

4

Bezpieczeństwo jest najważniejsze! Wyposażenie związane
z bezpieczeństwem zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu
kierowcy i pasażerom poczucia pewności podczas podróży.
Czy to w przypadku alarmu, czujników parkowania, czy też innych
akcesoriów, zastosowano najbardziej zaawansowane technologie,
dzięki którym ochrona użytkowników CITROËNA Jumper jest na
najwyższym poziomie.
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1 - Krata przeciwwłamaniowa
2 - Osłony przeciwpoślizgowe
3 - Łańcuchy przeciwśnieżne
4 - Zestaw „podwyższone
bezpieczeństwo”: drzwi tylne
dwuskrzydłowe
5 - Śruby zabezpieczające przed
kradzieżą
5
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KAMERA COFANIA

Szerokokątna kamera
cofania przekazuje na ekran
panoramiczny obraz strefy
za samochodem, czyniąc
manewry bezpieczniejszymi.

6 - Nawigacja z ekranem
współpracującym z kamerą cofania (1)
7 - Ekran kamery cofania
8 - Kamera cofania z wiązką
elektryczną
Do uzupełnienia przez nawigację lub ekran.

9 - Komplet: kamizelka odblaskowa
i trójkąt ostrzegawczy
10 - Czujniki parkowania tylne
11 - Alarm antywłamaniowy
8

(1) Dostępna w drugiej połowie 2014 roku.
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NA WSZELKI

DYWANIKI
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Dywaniki podłogowe skutecznie ochronią podłogę
CITROËNA Jumper przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Zostały tak zaprojektowane, aby idealnie pasowały do
specyficznego kształtu podłogi tego modelu.

WYPADEK
1

1 - Osłony przeciwbłotne
- Przednie
- Tylne

2 - Pokrowce na fotele
z ekoskóry (1)
3 - Pokrowce na fotele
z tkaniny (1)

4 - Dywaniki gumowe (2)
5 - Dywaniki z wykładziny
igłowanej (2)

CITROËN Jumper, jako ważne narzędzie pracy, zasługuje na szczególną
ochronę. Akcesoria CITROËNA zabezpieczą go najskuteczniej. Dzięki
wyposażeniu takiemu jak dywaniki, pokrowce na fotele czy osłony
przeciwbłotne będzie zawsze zadbany i gotowy do realizacji Twoich
zawodowych zadań.
4

(1) Pokrowce do szybkiego montażu. Różne referencje w zależności od wersji. Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.
(2) Układanie dywaników jeden na drugim zabronione. Przed zakupem prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży w celu właściwego ich użytkowania.
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PRZYJEMNA
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ROZPYLACZ ZAPACHÓW

PRACA

Bezpieczny i wygodny CITROËN Jumper może być źródłem Twojego
dobrego samopoczucia w trakcie pracy. Nasze ergonomiczne
akcesoria i skuteczne produkty do pielęgnacji samochodu również
mogą Ci ją uprzyjemnić.

1 - Gama TECHNATURE

A może by tak rozpylić we
wnętrzu CITROËNA Jumper
przyjemny, poprawiający nastrój
zapach? Kwiatowy lub owocowy
aromat uatrakcyjni wykonywanie
codziennych obowiązków.

3 - Przenośny rozpylacz zapachów

Skuteczne i ekologiczne produkty
CITROËNA do pielęgnacji
samochodu.

Do uzupełnienia przez wkład zapachowy.

4 - Wkłady do rozpylacza zapachów
Wybierz odpowiedni dla siebie: Vanille
Gourmande, Mangue Tropicale…

2 - Owiewki drzwi
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INNOWACJE

W PRAKTYCE

SYSTEMY
NAWIGACJI

CITROËN Jumper to coś więcej niż zwykły samochód. Dzięki
najnowszym multimedialnym technologiom jazda CITROËNEM
Jumper przebiega w przyjaznej, odprężającej atmosferze.

Ponieważ zmysł orientacji czasami zawodzi,
CITROËN proponuje przyjazne systemy
nawigacji z intuicyjnym sterowaniem.
Dzięki wyposażeniu CITROËNA Jumper
w urządzenia do nawigacji głosowej
i wzrokowej osiągniesz spokój, tak
potrzebny podczas podróży, a papierowe
mapy nie będą już potrzebne.

1 - Wspornik telefonu TETRAX (1)
2 - Wspornik nawigacji częściowo zintegrowanej (1)
3 - Gniazdo 230 V + USB
4 - Systemy nawigacji przenośnej

1
4

(1) Dostarczany bez prezentowanego urządzenia.
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PRZEWÓZ ŁADUNKU
Nazwa
Haki holownicze
Hak holowniczy – furgon
Hak holowniczy – rama, platforma, kabina
Hak stały US
Uchwyt do manewrów
Hak stały dwufunkcyjny
Hak z zaczepem ISO
Wiązka elektryczna do haka 13-wtykowa – furgon
Wiązka elektryczna do haka 13-wtykowa – rama, platforma, kabina
Wiązka elektryczna do haka 7/13-wtykowa – furgon
Wiązka elektryczna do haka 7/13-wtykowa – rama, platforma, kabina
Wiązka elektryczna do haka 7+7-wtykowa – furgon
Wiązka elektryczna do haka 7+7-wtykowa – rama, platforma, kabina
Gniazdo 13-wtykowe do haka holowniczego
Gniazdo 7-wtykowe z mikrostykami do haka holowniczego
Wtyczka 13-wtykowa do haka holowniczego
Wtyczka 7/13-wtykowa do haka holowniczego
Zestawy ochronne wnętrza
Przegroda kabinowa pełna z tworzywa ABS
Przegroda kabinowa przeszklona z tworzywa ABS
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L1 H1
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L1 H2
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L2 H1
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L2 H2
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L3 H2
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L3 H3
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L4 H2
Zestaw osłon bocznych z polipropylenu – L4 H3
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L1 H1
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L1 H2

Referencja
9627.QE
9427.CC
9627.CL
9627.Y2
9627.CK
9627.G1
1608217680
9688.AN
1608217180
9688.AL
1608217780
9688.AP
9688.J6
9688.P6
9688.E7
9427.C1
1609686280
1609686480
1609007480
1609009480
1609007680
1609007780
1609008280
1609008380
1609008580
1609008680
9414.AN
9414.EJ

Nazwa
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L2 H1
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L2 H2
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L3 H2
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L3 H3
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L4 H2
Zestaw osłon bocznych ze sklejki – L4 H3
Podłoga przeciwpoślizgowa z płyty wiórowej – L1
Podłoga przeciwpoślizgowa z płyty wiórowej – L2
Podłoga przeciwpoślizgowa z płyty wiórowej – L3
Podłoga przeciwpoślizgowa z polipropylenu – L1
Podłoga przeciwpoślizgowa z polipropylenu – L2
Podłoga przeciwpoślizgowa z polipropylenu – L3
Podłoga przeciwpoślizgowa z polipropylenu – L4
Podłoga gładka ze sklejki – L1
Podłoga gładka ze sklejki – L2
Podłoga gładka ze sklejki – L3
Podłoga gładka ze sklejki – L4
Osłona wnęki koła z polipropylenu – L1
Osłona wnęki koła z polipropylenu – L2
Osłona wnęki koła z polipropylenu – L3 L4
Bagażniki dachowe
Poprzeczna belka bagażnika dachowego aluminiowa
Poprzeczne belki bagażnika dachowego aluminiowe (komplet 3 szt.)
Drabinka do bagażnika dachowego – H1
Drabinka do bagażnika dachowego – H2
Drabinka do bagażnika dachowego – H3
Drabinka do bagażnika dachowego aluminiowa – H1
Drabinka do bagażnika dachowego aluminiowa – H2
Bagażnik dachowy stalowy (z drabinką) – L1 H1
Bagażnik dachowy stalowy (z drabinką) – L1 H2
Bagażnik dachowy stalowy (z drabinką) – L2 H1
Bagażnik dachowy stalowy (z drabinką) – L2 H2
Bagażnik dachowy stalowy (z drabinką) – L3 H2
Bagażnik dachowy stalowy (z drabinką) – L3 H3
Bagażnik dachowy stalowy (z drabinką) – L4 H2

Referencja
9414.AR
9414.AP
9414.AQ
9414.AS
9414.AV
9414.CH
9645.44
9645.45
9645.47
1609007380
1609007580
1609008180
1609008480
9414.AJ
9414.AK
9414.AL
9414.AT
1610462980
1610463080
1610463180
9416.AA
9416.A9
1607557780
1607557880
1607557980
1610040580
1610040680
9416.J1
9416.K4
9416.J2
9416.J3
9416.J4
9416.J5
9416.J6

Nazwa
Bagażnik dachowy stalowy (bez drabinki) – L1 H1
Bagażnik dachowy stalowy (bez drabinki) – L1 H2
Bagażnik dachowy stalowy (bez drabinki) – L2 H1
Bagażnik dachowy stalowy (bez drabinki) – L2 H2
Bagażnik dachowy stalowy (bez drabinki) – L3 H2
Bagażnik dachowy aluminiowy (z drabinką) – L1 H1
Bagażnik dachowy aluminiowy (z drabinką) – L1 H2
Bagażnik dachowy aluminiowy (z drabinką) – L2 H1
Bagażnik dachowy aluminiowy (z drabinką) – L2 H2
Bagażnik dachowy aluminiowy (z drabinką) – L3 H2

Referencja
1610040080
1610040180
1610040280
1610040380
1610040480
9416.H5
9416.K3
9416.H6
9416.H7
9416.H8

BEZPIECZEŃSTWO
Nazwa
Czujniki parkowania tylne
Wskaźnik LED
Alarm
Czujnik objętościowy wysokiej częstotliwości
Dodatkowy moduł niepozwalający na podniesienie pojazdu
Śruby zabezpieczające przed kradzieżą felg stalowych lub aluminiowych
Kamera cofania
Ekran kamery cofania
Łańcuchy przeciwśnieżne
Osłony przeciwpoślizgowe
Awaryjny nóż do pasów bezpieczeństwa i młotek do rozbicia szyby
Folie zabezpieczające na szyby drzwi przednich
Kraty przeciwwłamaniowe tylnych szyb
Komplet: kamizelka odblaskowa i trójkąt ostrzegawczy
Drzwi tylne 2-skrzydłowe – L1 H1, L2 H1
Drzwi tylne 2-skrzydłowe – L2 H2, L3 H2, L4 H2

Referencja
1610278880
1610279080
1608049980
1612242380
9671.6P
9607.Q6
1610983680
1610983580
*
1610220580
*
9657.30
9457.38
9468.30
9645.42
9645.43

OCHRONA
Nazwa
Osłony przeciwbłotne tylne
Osłony przeciwbłotne przednie
Pokrowce na fotele z tkaniny
Pokrowce na fotele z ekoskóry
Dywaniki gumowe przednie
Dywaniki z wykładziny igłowanej przednie

KOMFORT

Nazwa
Zapalniczka
Popielniczka
Owiewki szyb
Przenośny rozpylacz zapachów
Wkłady zapachowe do rozpylacza zapachów
Gama produktów TECHNATURE
Lampa przenośna
Moduł izotermiczny
Podkładka przeciwpoślizgowa na deskę rozdzielczą

Referencja
9603.S5
9603.S4
*
1608723280
9464.X4
1610307180

Referencja
8227.70
1607201880
9421.C5
1607693080
*
*
1610747180
*
1611138180

MULTIMEDIA
Nazwa
Gama ładowarek do telefonów
Klips z logo CITROËNA
Systemy wspomagające prowadzenie
Gama radiów samochodowych
Systemy nawigacji przenośnej
Zestaw: zapalniczka + gniazdo USB
Gniazdo 230 V + USB
Wspornik nawigacji częściowo zintegrowanej
Wspornik uniwersalny smarfona XWAY
Wspornik uniwersalny telefonu GEO
* Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży.

Referencja
*
1608578680
*
*
*
1610000780
1609709480
1607403580
1608578780
1608578880

