NOWY CITROËN JUMPY

AKCESORIA

ABY POZNAĆ GAMĘ AKCESORIÓW CITROËN
wejdź na www.citroen.pl
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UNIKALNE!
Wybierając CITROËNA wkraczasz w świat,
w którym jakość, bezpieczeństwo i styl stanowią jedność.
Oryginalne akcesoria CITROËN zostały tak zaprojektowane,
aby doskonale pasowały do Twojego samochodu.
Wyposażony w nie Nowy CITROËN Jumpy będzie lepiej
zaspokajał potrzeby i odzwierciedlał Twój gust. Ale nie tylko...
Przetestowane w najbardziej wymagających warunkach,
oryginalne akcesoria zapewniają najwyższy poziom jakości
i bezpieczeństwa. Aby mogły towarzyszyć Ci w każdej podróży,
CITROËN wybrał wyposażenie oferowane przez najlepsze firmy
z branży motoryzacyjnej. Przetestowane i zatwierdzone przez
inżynierów CITROËNA, objęte są jednoroczną gwarancją.
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KOMFORT
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WIĘCEJ
WYGODY
Nowy CITROËN Jumpy może być źródłem
dobrego samopoczucia. Nasi projektanci,
zainspirowani potrzebą bezpieczeństwa
i komfortu jego użytkowników, stworzyli
ergonomiczne akcesoria.
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1 - Popielniczka
2 - Zapalniczka
3 - Rozpylacz zapachów przenośny
4 - Owiewki szyb
5 - Podkładka przeciwpoślizgowa
6 - System wspomagania parkowania
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WSPOMAGANIE
PARKOWANIA

Aby ułatwić manewry,
warto wyposażyć Nowego
CITROËNA Jumpy w system
wspomagania parkowania.
Jeśli w pobliżu samochodu
będzie przeszkoda,
powiadomi o tym sygnał
dźwiękowy. Parkowanie stanie
się dziecinnie proste!

6

3
04

05

MULTIMEDIA

MOBILNOŚĆ ZNASZ
Z PRAKTYKI?

INNOWACJE
W PRAKTYCE

Pozostań w kontakcie ze światem
dzięki akcesoriom CITROËNA
do telefonowania. Zestaw
głośnomówiący, wspornik
telefonu, czy ładowarka ułatwią
korzystanie ze smartfona
w samochodzie. Przecież nie
możesz się bez tego obejść!

Nowy Citroën JUMPY to coś więcej niż zwykły samochód.
Dzięki multimedialnemu wyposażeniu opartemu na najnowszych
technologiach, poznasz inny wymiar przyjemności. Będziesz ją
odkrywał w atmosferze bardziej przyjaznej niż kiedykolwiek.
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1-W
 spornik na tablet
2-W
 spornik na smartfon
3-W
 spornik uniwersalny TETRAX
Smart z magnetycznym klipsem
4 - Ł adowarka do telefonu
uniwersalna
5-G
 niazdo 230 V + USB
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MULTIMEDIA

1-S
 ystem nawigacji częściowo
zintegrowanej TOMTOM
2-S
 ystem nawigacji częściowo
zintegrowanej GARMIN
3 - Rejestrator GARMIN Dashcam 35
4-G
 ama radioodtwarzaczy
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SYSTEMY NAWIGACJI
Zmysł orientacji czasami
zawodzi, dlatego CITROËN
proponuje przyjazne systemy
nawigacji z intuicyjnym
sterowaniem. Dzięki
wyposażeniu Nowego
CITROËNA Jumpy
w tego rodzaju urządzenia
osiągniesz spokój, tak
potrzebny podczas podróży.
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OCHRONA

ODPORNY NA
DZIAŁANIE
CZASU

DYWANIKI PODŁOGOWE
Dywaniki podłogowe skutecznie
ochronią podłogę samochodu przed
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Zostały tak zaprojektowane, aby idealnie
pasowały do kształtu podłogi Nowego
CITROËNA Jumpy. Są łatwe w użyciu,
trwałe i odporne na zabrudzenia.
Dywanik kierowcy jest dodatkowo
zabezpieczony przed przesuwaniem się.

Nowoczesny Nowy CITROËN Jumpy przyciąga wzrok
atrakcyjnym wyglądem. Wyposażenie ochronne,
przeznaczone do wnętrza i na zewnątrz samochodu
pozwoli dłużej zachować jego walory.
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1 - Osłony przeciwbłotne przednie
2 - Osłony przeciwbłotne tylne
3-D
 ywaniki gumowe przednie
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OCHRONA

TAŚMY ODBLASKOWE
Taśmy poprawiają widoczność
zaparkowanego lub zatrzymanego
na poboczu samochodu. Zwiększają
bezpieczeństwo pojazdu, ale i osób
znajdujących się w jego pobliżu.
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5
4 - Zamek na drzwi boczne
5 - Zamek na drzwi tylne
6 - Taśmy odblaskowe
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BEZPIECZEŃSTWO

WIĘCEJ
ZAUFANIA

2

Wyposażenie związane z bezpieczeństwem zostało
zaprojektowane z myślą o zapewnieniu kierowcy
i pasażerom poczucia spokoju podczas podróży.
Czy to w przypadku alarmu, systemu wspomagania
parkowania, czy też innych akcesoriów, zastosowano
najbardziej zaawansowane technologie, dzięki którym
ochrona użytkowników Nowego CITROËNA Jumpy
jest na najwyższym poziomie.

1-G
 ama łańcuchów
przeciwśnieżnych
2 - Latarka

do oświetlania
i sygnalizacji
3-Z
 estaw: kamizelka
odblaskowa i trójkąt
ostrzegawczy
4-A
 waryjny nóż do pasów
bezpieczeństwa i młotek
do rozbicia szyby
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BEZPIECZEŃSTWO

ALARM ANTYWŁAMANIOWY
Dla jeszcze większego bezpieczeństwa,
CITROËN proponuje alarm
antywłamaniowy sterowany pilotem.
Nowy CITROËN Jumpy będzie chroniony,
a Ty będziesz cieszyć się spokojem.
Dodatkowo, aby zabezpieczyć przestrzeń
ładunkową, warto wyposażyć samochód
w moduł wysokiej częstotliwości.
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5 - Światła przeciwmgłowe (komplet)
6 - Alarm antywłamaniowy sterowany
pilotem oryginalnym
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PRZEWÓZ ŁADUNKU
4

ZMYSŁ
PRAKTYCZNY

BAGAŻNIKI DACHOWE
CITROËN wie co to znaczy
funkcjonalność. Potwierdzają to
bagażniki dachowe stworzone
specjalnie dla modelu Jumpy.
Przeznaczone do przewozu ciężkich
lub długich ładunków (do 170
dodatkowych kilogramów), łączą
estetyczny wygląd z wymogami
bezpieczeństwa. To ważne atuty
ułatwiające pracę.

1 - Hak holowniczy bez zaczepu
2-H
 ak holowniczy z zaczepem
mieszanym
3-H
 ak holowniczy z zaczepem
kulowym typu monoblock
4 - Bagażnik dachowy
5-B
 agażnik dachowy
i drabinka

Potrzeby zawodowe mogą się zmieniać.
Samochód dostawczy Nowy CITROËN
Jumpy jest na to przygotowany. Nasza
bogata gama funkcjonalnych, ergonomicznych
akcesoriów ułatwi przewożenie nim różnego
rodzaju ładunków.
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PRZEWÓZ ŁADUNKU

6-B
 lokada ładunku
7-B
 elki dachowe

BELKI DACHOWE

6

Łatwe w użytkowaniu belki dachowe
CITROËNA stworzone zostały,
aby ułatwić zamocowanie na
dachu ładunków, bez ryzyka ich
odczepienia się podczas transportu.

ZMIENNY NA ŻYCZENIE
Zwiększ możliwości transportowe
Nowego CITROËNA Jumpy korzystając
z akcesoriów. W naszej ofercie
znajdziesz wyposażenie dopasowane
do konkretnej wersji, cechujące się
łatwością montażu.
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STYL

WIĘCEJ
STYLU
Jesteś kimś wyjątkowym, podobnie jak
wyjątkowy jest Nowy CITROËN Jumpy.
Wykorzystaj akcesoria CITROËNA, aby
dopasować go jeszcze lepiej do swojego
gustu. Klasyczne lub nowoczesne, dodadzą
samochodowi stylowego wyglądu.
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1 - Podnóżek
2 - Listwy progowe – aluminium
3-G
 ałka dźwigni zmiany biegów
– metal (skrzynia biegów
manualna 6-biegowa)
4 - Gałka

dźwigni zmiany biegów
– aluminium szczotkowane
z czerwonym paskiem (skrzynia
biegów manualna 6-biegowa)
5-G
 ałka dźwigni zmiany biegów
– skóra i metal (skrzynia
biegów manualna 5-biegowa)
6-G
 ałka dźwigni zmiany biegów
– skóra i czarny lakier (skrzynia
biegów manualna 5-biegowa)
2
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LISTA AKCESORIÓW

KOMFORT

MULTIMEDIA

OCHRONA

Nazwa

Referencja

Nazwa

Referencja

Nazwa

Referencja

Owiewki szyb

1615052180

Wspornik na smartfon (zestaw)

1620359880

Osłony przeciwbłotne przednie

1613407880

System wspomagania parkowania przodem

1610279180

Wspornik na tablet

1616447980

Osłony przeciwbłotne tylne

1613407980

System wspomagania parkowania tyłem

1610279280

Kabel USB/uniwersalny

1614156380

Pokrowce na fotele przednie 1+1 z ekoskóry (bez półki)

1614269380

Wskaźnik LED do systemu wspomagania parkowania

1610279080

Ładowarka do telefonu uniwersalna

1612401480

Pokrowce na fotele przednie 1+2 z ekoskóry (z kanapą jednoczęściową)

1614269480

Zapalniczka

8227 96

Wspornik uniwersalny TETRAX Xway z magnetycznym klipsem

1613579280

Pokrowce na fotele przednie 1+2 z ekoskóry (z kanapą Moduwork)

1614269580

Popielniczka z pierścieniem ze szczotkowanego aluminium

8211 F9

Wspornik uniwersalny TETRAX Smart z magnetycznym klipsem

1613579180

16142696 80

1607693080

Klips TETRAX z logo CITROËN

1608578680

Pokrowce na fotele przednie 1+1 z tkaniny (bez półki)

Rozpylacz zapachów przenośny
Gama wkładów zapachowych

*

Wspornik uniwersalny smarfona

1613946180

Pokrowce na fotele przednie 1+2 z tkaniny (z kanapą jednoczęściową)

16142697 80

Lampka do czytania LED

1610747180

Mini wspornik uniwersalny smarfona

1613946080

Pokrowce na fotele przednie 1+2 z tkaniny (z kanapą Moduwork)

16142698 80

Moduł izotermiczny (16 litrów)

9456 03

Gniazdo 230 V + USB CarWATT

1609709480

Dywaniki gumowe przednie z logo CITROËN

1613997480

Moduł izotermiczny (20 litrów)

1606666780

Ładowarka USB/micro USB

1608734980

Taśmy odblaskowe

1616450980

Podkładka przeciwpoślizgowa pod telefon z logo CITROËN

1611138180

Ładowarka USB/mini USB

1608734880

1617305580

Zestaw do czyszczenia ekranu

1613581680

Rejestrator GARMIN Dash Cam 35

1617006780

Zamki 3-punktowe do drzwi tylnych skrzydłowych i 1-punktowy do 1 drzwi
bocznych przesuwnych (zestaw)

Gama systemów nawigacji przenośnej

*

Zamki 3-punktowe do drzwi tylnych skrzydłowych i 1-punktowe do 2 drzwi
bocznych przesuwnych (zestaw)

1617305780

System nawigacji częściowo zintegrowanej GARMIN

1607403580

Zamek 1-punktowy do drzwi tylnych

1619228880

System nawigacji częściowo zintegrowanej TOMTOM

1614255580

System nawigacji przenośnej z rejestratorem GARMIN DriveAssist

1618672080

Zamki 1-punktowe do drzwi tylnych skrzydłowych i do drzwi bocznych
przesuwnych (zestaw)

1619228980

Adapter 230 V/12 V

1612485880

Gniazdo do zapalniczki + USB

1610000780

Kabel do zapalniczki

1613256480

Antena do radia cyfrowego naziemnego

1610570480

Gama radioodtwarzaczy

*

Wiązka do podłączenia typu jack

9706 AH

Wiązka do odbiornika eZi DAB (radio cyfrowe naziemne)

1610626580

Odbiornik radia cyfrowego eZi DAB

1610542280
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(*) Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży w celu zapoznania się
z pełną ofertą.
Tabela prezentuje ofertę akcesoriów do modelu Nowy CITROËN Jumpy.
Niektóre produkty mogą nie być oferowane na rynku polskim.
Szczegółowe informacje dotyczące doboru akcesoriów do danej wersji
pojazdu są dostępne u Doradców Serwisowych Klienta.
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BEZPIECZEŃSTWO

PRZEWÓZ ŁADUNKÓW

STYL

Nazwa

Referencja

Nazwa

Referencja

Nazwa

Referencja

Światła przeciwmgłowe (zestaw)

1607076280

Hak holowniczy bez przegubu

1612366780

Obręcze aluminiowe

*

Wiązka do świateł przeciwmgłowych

1616896180

Hak holowniczy z zaczepem mieszanym

9627 CK

Nakładki centralne na obręcze aluminiowe Noir, czarne (4 szt.)

9406 H6

Nakrętki zabezpieczające obręcze aluminiowe przed kradzieżą

1612616480

Hak holowniczy z zaczepem kulowym typu monoblock

9627 G1

Nakładki centralne na obręcze aluminiowe Blanc Banquise, białe (4 szt.)

9406 H8

Alarm antywłamaniowy sterowany pilotem oryginalnym

1612799980

Hak holowniczy typu łabędzia szyja

1612366880

Centralne nakładki na obręcze aluminiowe Bleu Infini, niebieskie (4 szt.)

1613174580

Moduł niepozwalający na podniesienie pojazdu (do alarmu)

9671 6P

Hak holowniczy z zaczepem demontowanym bez użycia narzędzi

1612366980

Listwy progowe przednie o wyglądzie aluminium

1607556380

Moduł wysokiej częstotliwości

1612242380

Wiązka 13-wtykowa

1615100180

Torba do przewozu zwierząt (40 x 30 x 30 cm)

1607076080

Wiązka 13-wtykowa do wersji kabina z platformą

1618107580

Gałka dźwigni zmiany biegów – skóra i czarny lakier (skrzynia biegów
manualna 5-biegowa)

16088722ZD

Torba do przewozu zwierząt (60 x 42 x 42 cm)

1607076180

Wiązka do haka (furgon adaptowany)

1617974980

Pas bezpieczeństwa do przewozu zwierząt

1607075980

Klamra do haka do wersji kabina z platformą (zestaw)

1612367280

Gałka dźwigni zmiany biegów – skóra i aluminium (skrzynia biegów
manualna 5-biegowa)

96738471VV

Awaryjny nóż do pasów bezpieczeństwa i młotek do rozbicia szyby z logo
CITROËN

1610220580

Reduktor gniazda 13-wtykowego na 7/13-wtykowe do wiązki haka

1608109580

96738472VV

Kamizelka odblaskowa

1610825780

Moduł sterujący przyczepy do wiązki haka 13-wtykowej

1606476180

Gałka dźwigni zmiany biegów – metal (skrzynia biegów manualna
6-biegowa)

1611561780

1612587580

Gałka dźwigni zmiany biegów – aluminium szczotkowane z czerwonym
paskiem (skrzynia biegów manualna 5-biegowa)

1607556980

Zestaw „Zabezpieczenie i sygnalizacja”

Bagażnik dachowy stalowy L1

Zestaw: kamizelka odblaskowa i trójkąt ostrzegawczy

1617925580

Bagażnik dachowy stalowy L2

1612587680

1607557180

1614448780

1612587780

Gałka dźwigni zmiany biegów – aluminium szczotkowane z czerwonym
paskiem (skrzynia biegów manualna 6-biegowa)

Latarka do oświetlania i sygnalizacji

Bagażnik dachowy stalowy L3

1612587880

9646 H1

1617925380

Bagażnik dachowy aluminiowy L1

Podnóżek aluminiowy

Trójkąt ostrzegawczy

96754064 80

Gama łańcuchów przeciwśnieżnych

*

1612587980

Nakładka na pedał hamulca i sprzęgła

Bagażnik dachowy aluminiowy L3

1612588080

96755045 80

Drabinka aluminiowa na tylne drzwi

1612588180

Nakładka na pedał hamulca aluminiowa (skrzynia biegów automatyczna
lub zautomatyzowana)

Belka dachowa (1 szt.)

1612491580

Blokada ładunku

1617146580
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Bagażnik dachowy aluminiowy L2

(*) Prosimy skonsultować się z punktem sprzedaży w celu zapoznania się
z pełną ofertą.
Tabela prezentuje ofertę akcesoriów do modelu Nowy CITROËN Jumpy.
Niektóre produkty mogą nie być oferowane na rynku polskim.
Szczegółowe informacje dotyczące doboru akcesoriów do danej wersji
pojazdu są dostępne u Doradców Serwisowych Klienta.
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