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CITROËN JUMPER
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OPTYMALNE GABARYTY
Każdy przedsiębiorca z pewnością
znajdzie najodpowiedniejszą dla siebie
wersję Citroëna Jumpera. Do wyboru
są wersje o trzech różnych rozstawach
osi. Ich objętość ładunkowa waha się
od 8 m3 do 17 m3, długość całkowita
osiąga 6,36 m, dopuszczalna masa
całkowita pojazdu może wynosić nawet
4 tony, a ładowność – 2 tony. Niezbędne zatem będzie prawo jazdy na
samochody ciężarowe!
Pojemność ładunkowa Citroëna Jumpera jest poważną zaletą dla przedsiębiorców, którzy chcą zoptymalizować

swoje inwestycje. Dostępne w standardzie dwuskrzydłowe tylne drzwi z czteropunktową blokadą kryją pojemne
wnętrze i zapewniają łatwy załadunek – we wszystkich wersjach furgonu
szerokość tylnych drzwi jest taka sama
jak szerokość strefy ładunkowej.
Ponadto w Citroënie Jumper są dodatkowe, boczne drzwi przesuwne, solidnie osadzone na trzech prowadnicach,
umożliwiające łatwy dostęp do wnętrza. Drugie boczne drzwi przesuwne
dostępne są w opcji. W zależności
od wersji, szerokość skrzydeł drzwi

bocznych wynosi od 1,075 m
do 1,250 m, a wysokość od 1,485 m
do 1,755 m.
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WSZYSTKO DLA KOMFORTU
Przedsiębiorca spędza często więcej
czasu w trasie niż w swoim biurze.
Komfort jazdy staje się zatem jego
podstawową potrzebą. Dlatego poświęcono dużo uwagi swobodzie ruchu kierowcy, przewidując z przodu trzy szerokie siedziska (w wersji z siedzeniem
pasażera dwumiejscowym) lub dwa siedzenia indywidualne. Komfort zapewniają również nowatorskie rozwiązania
technologiczne CITROËNA. Dla bezpieczeństwa pasażerów i ułatwienia
manewrów, zamontowana z tyłu kamera przekazuje za pośrednictwem ekra-

nu obraz przestrzeni za samochodem
(niedostępna w gamie polskiej).
Citroën Jumper może być miejscem
pracy zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów. Liczne schowki rozmieszczono
więc w całej kabinie. Poza wieloma
schowkami w desce rozdzielczej,
Citroën Jumper ma dwa zamykane
schowki z przodu oraz dodatkową centralną konsolę ze schowkami zamykanymi na klucz, pomyślanymi jako miejsce na laptopa. Pojemność schowków
w drzwiach przednich wynosi 9 litrów.
Łącznie we wnętrzu Citroëna Jumpera

znajduje się ponad dziesięć schowków,
które ułatwią codzienne użytkowanie
samochodu. Gniazdo 12 V w środkowej części deski rozdzielczej oraz dodatkowe gniazdo, usytuowane w prawej tylnej części strefy ładunkowej,
umożliwiają podłączenie telefonu komórkowego lub innego urządzenia.
System nawigacji Garmin (z oferty akcesoriów), przyjazny, funkcjonalny i łatwy w obsłudze, będzie cenną pomocą
w każdej podróży. Zapewni nawigację
wizualną i głosową, oszczędzając kierowcy zbędnego stresu.
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ZAPEWNIONE BEZPIECZEŃSTWO
Przedsiębiorca ma wiele wymagań, ale
bezpieczeństwo jest jednym z ważniejszych. W Citroënie Jumper są liczne
rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo czynne i bierne. Duże reﬂektory
zostały umieszczone wysoko nad szerokim zderzakiem przednim, aby skutecznie oświetlać drogę. Samochód może
być wyposażony w światła przeciwmgłowe, wbudowane w dolną część zderzaka. Lusterka boczne z podwójną optyką
(szerokokątne lusterko w dolnej części)

zapewniają szerokie pole widzenia. Dodatkowo można zamówić elektryczne
sterowanie lusterkami, ich odmrażaniem i składaniem, z przełącznikami
wbudowanymi w drzwi po stronie kierowcy. Regulator prędkości (w opcji)*
pozwala utrzymać wybraną prędkość
jazdy bez konieczności naciskania pedału przyspieszenia. Dzięki ogranicznikowi prędkości (w opcji)* można zaprogramować maksymalną prędkość 90
km/h lub 100 km/h.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas
załadunku, Citroën Jumper może być
wyposażony w wałek załadowczy (z oferty akcesoriów), który ułatwia umieszczenie długich przedmiotów na bagażniku
dachowym. Wałek jest prosty w użytkowaniu, a jego montaż nie wymaga wiercenia otworów w karoserii. Belki dachowe
zostały zaprojektowane w taki sposób,
aby umożliwić bezpieczny transport ładunków. Są nie tylko łatwe w użytkowaniu, ale też harmonijnie komponują się
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ze stylistyką pojazdu. Citroën Jumper
wyposażony jest w system ABS zapobiegający blokowaniu się kół oraz BAS (system wspomagania nagłego hamowania), zwiększający ciśnienie w układzie
hamulcowym w momencie silnego
i gwałtownego wciśnięcia pedału hamulca. Może też mieć ESP (Electronic Stability Program), który stabilizuje tor jazdy
samochodu na zakrętach. ASR (system
antypoślizgowy połączony z ESP) ogranicza ryzyko poślizgu kół, zarówno

przy ruszaniu, jak i przy zbyt gwałtownym przyspieszaniu na śliskiej nawierzchni. Samochód oferowany jest
z dwoma czołowymi poduszkami powietrznymi – dla kierowcy i pasażerów
(w opcji). Zadbano również o bogate wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa
biernego. W razie nagłego hamowania
lub zderzenia, system bezwładnościowy
odcina dopływ paliwa i zasilanie elektryczne, ograniczając ryzyko zapalenia
się pojazdu. Ponadto, samochód wypo-

sażony jest w elektroniczną blokadę zapłonu. Może też mieć alarm antywłamaniowy, wykrywający zmianę położenia pojazdu. Bezpieczeństwo to sprawa
priorytetowa!

* Regulator i ogranicznik prędkości nie zwalniają
kierowcy z zachowania czujności i obowiązku
przestrzegania ograniczeń prędkości.
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TECHNOLOGIA
I BEZPIECZEŃSTWO
Aby podróż przebiegała z poczuciem pełnego bezpieczeństwa, Jumper wyposażony został w systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego najnowszej
generacji:
ABS: System wspomagający hamowanie, który w razie potrzeby wyrównuje
ciśnienie w układzie hamulcowym, zapobiegając blokowaniu się kół i umożliwiając zachowanie kontroli nad torem jazdy.
ASR: Elektroniczny układ przeciwpoślizgowy przy ruszaniu pozwala zachować motorykę i optymalną reakcję pojazdu w sytuacji, gdy rusza on na podłożu o słabej przyczepności. W chwili, gdy czujniki zainstalowane w kołach
rejestrują poślizg, urządzenie zmniejsza moment napędowy przekazywany
na odpowiednie koła.
BAS: System wspomagania nagłego hamowania. W momencie szybkiego
wciśnięcia pedału hamulca zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym i maksymalnie skraca drogę hamowania. Automatycznie uruchamia światła awaryjne, aby ostrzec samochody jadące z tyłu.

W POSZANOWANIU ŚRODOWISKA
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2 (wg normy EURO 5)*

Emisja CO2
w cyklu mieszanym
(g/km)

2.2 HDi 110

9,5

6,4

7,5

199

2.2 HDi 110

9,7

6,6

7,7

203

2.2 HDi 110

9,7

6,6

7,7

203

2.2 HDi 130

9,3

6,5

7,5

199

2.2 HDi 110

9,7

6,6

7,7

203

2.2 HDi 130

10,7

7,5

8,7

229

2.2 HDi 150

10,7

7,5

8,7

229

3.0 HDi 180

11,0

7,1

8,5

224

2.2 HDi 130

10,7

7,5

8,7

229

2.2 HDi 150

10,7

7,5

8,7

229

3.0 HDi 180

10,9

7,0

8,4

222

2.2 HDi 130

10,7

7,5

8,7

229

2.2 HDi 150

10,7

7,5

8,7

229

3.0 HDi 180

11,0

7,1

8,5

224

2.2 HDi 130

10,7

7,5

8,7

229

2.2 HDi 150

10,7

7,5

8,7

229

3.0 HDi 180

10,9

7,0

8,4

222

2.2 HDi 130

10,7

7,5

8,7

229

2.2 HDi 150

10,7

7,5

8,7

229

3.0 HDi 180

10,9

7,0

8,4

222

2.2 HDi 130

10,7

7,5

8,7

229

2.2 HDi 150

10,7

7,5

8,7

229

3.0 HDi 180

10,9

7,0

8,4

222

L1H1

30

L2H1

33

L2H2

33 i 35

33 i 35

L3H2

35

35 +

L3H3

35

35 +
L4H2

L4H3

6 PL

Cykl mieszany
(l/100 km)

Silniki

40 +

Pojazdy Citroën sprzedawane są na terytorium Unii Europejskiej i mogą różnić się wersjami oferowanego wyposażenia w poszczególnych krajach. Szczegółowe informacje na temat wersji wyposażenia poszczególnych modeli
z gamy Citroën zawarte są we wkładce „Parametry techniczne i ważniejsze elementy wyposażenia” załączonej do
katalogu oraz udzielane są w salonach sprzedaży Citroëna.

Cykl pozamiejski
(l/100 km)

Wersja

ESP: Inteligentny system elektroniczny, który w przypadku utraty przyczepności na zakręcie i w granicach praw fizyki, stabilizuje wybrany przez kierowcę tor jazdy samochodu, oddziałując na hamulce i/lub przyspieszenie.
Ogranicznik i regulator prędkości: Pierwsze urządzenie umożliwia kierowcy wybór i zaprogramowanie maksymalnej prędkości, której nie chce przekroczyć. Zaprogramowana prędkość może być przekroczona wyłącznie
w momencie wciśnięcia do oporu pedału przyspieszenia. Drugie zapewnia
możliwość jazdy ze stałą prędkością bez potrzeby naciskania na pedał przyspieszenia i niezależnie od profilu drogi. Regulator wyłącza się automatycznie po wciśnięciu pedału hamulca, sprzęgła lub ręcznie, za pomocą przełącznika.

Cykl miejski
(l/100 km)

Typ

35 +

* Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie.
Podane wartości spalania pochodzą z homologacji samochodów, które zgodne są z obowiązującymi w Europie normami dla konstruktorów samochodów. Wartości te uzyskane zostały w ściśle
określonych warunkach (temperatura, ciężar, parametry hamowni itp.) i przy spokojnej jeździe. Realne warunki użytkowania samochodu takie jak: warunki atmosferyczne, obciążenie, styl jazdy,
ciśnienie w oponach, obecność bagażnika, intensywność użytkowania klimatyzacji lub ogrzewania mogą spowodować uzyskanie odmiennych wartości spalania.
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WYMIARY ZEWNĘTRZNE

Materiał Tédéo niebieski / Narbonnais

CITROËN JUMPER NA MIARĘ
Citroën Jumper dostępny jest w wielu
wersjach. Bez problemu można wybrać
taką, która będzie najlepiej pasowała
do prowadzonej działalności. Zastosowane w tym modelu silniki Diesla zapewniają doskonałą równowagę pomiędzy mocą, osiągami, oszczędnym
charakterem i niezawodnością.
Do wyboru są cztery silniki:
– 2.2 HDi o mocy 110 KM z systemem wtrysku pod wysokim ciśnieniem
ze wspólnej szyny wtryskowej (Com-

mon Rail), zapewniający komfort użytkowania szczególnie cenny w mieście.
– 2.2 HDi 130 i 2.2 HDi 150 zapewniające doskonałe osiągi oraz niski poziom zużycia paliwa podczas użytkowania w cyklu mieszanym.
– 3.0 HDi o mocy 180 KM przeznaczony dla kierowców oczekujących dużej mocy, wysokiego maksymalnego
momentu obrotowego i dobrych przyspieszeń.

Duży wybór kolorów karoserii pozwoli
każdemu wybrać samochód odpowiadający jego gustowi.

Blanc Banquise

Bleu Line

Bleu Lago Azzuro (M)

Rouge Profond (P)

Rouge Tiziano

Beige Golden White (M)

Bleu Impérial

Gris Aluminium (M)

Jaune Carioca

(M): Metalizowany, (P): Perłowy

7 PL
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www.citroen.pl

CITROËN: SERWIS

• KONTRAKT REALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych,
elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z książką serwisową
i gwarancyjną.
3. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

• GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA
Swoim zakresem obejmuje bezpłatne naprawy samochodu w przypadku jego
usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz hydraulicznych.
Dodatkowo umożliwia skorzystanie z Programu pomocy drogowej Citroën
Assistance.

• GWARANCJA NA LAKIER
3 lata dla samochodów osobowych
2 lata dla samochodów dostawczych
• CITROËN CHRONO SERVICE
Usługi serwisowe wykonywane w kilka godzin i bez konieczności umawiania
się. Dotyczą następujących dziedzin: przegląd okresowy, wymiana oleju,
coroczna kontrola samochodu, akumulator, opony, układ hamulcowy, układ
wydechowy, amortyzatory, klimatyzacja, oświetlenie oraz montaż akcesoriów.
• SAMOCHÓD ZASTĘPCZY CITROËNA
Proste i niedrogie rozwiązanie, pomocne gdy samochód zostaje
unieruchomiony w Serwisie CITROËNA.

• GWARANCJA ANTYPERFORACYJNA
12 lat dla samochodów osobowych
5 lat dla samochodów dostawczych

Projekt:

– Wydanie:

• KONTRAKT FREEDRIVE PLUS
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną.

1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych,
elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z książką serwisową
i gwarancyjną.
3. Bezpłatna wymiana części eksploatacyjnych, czyli części zamiennych
i płynów podlegających zużyciu eksploatacyjnemu wraz z kosztem tych
produktów.
4. Samochód zastępczy na czas, kiedy samochód pozostaje w serwisie
na przegląd przewidziany w planie przeglądów.
5. Kompletne mycie samochodu po przeglądzie, wewnątrz i na zewnątrz.
6. Program pomocy drogowej Citroën Assistance Rozszerzony.

– Wydrukowano w UE 02/2014

DODATKOWE KONTRAKTY CITROËNA
• KONTRAKT ESSENTIALDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 7 lat wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych,
elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
2. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

AUTOMOBILES CITROËN: Spółka akcyjna o kapitale wynoszącym 159 000 000 euro, z siedzibą pod adresem: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17, numer wpisu do Rejestru Handlowego:
RCS Paris 642 050 199.
Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie pojazdów sprzedawanych
na terytorium Unii Europejskiej. Dane na temat modeli i ich parametrów odnoszą się do wersji obowiązującej w momencie wydania katalogu i nie mogą być traktowane jako postanowienia

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

umowne. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez
uprzedzenia zmian parametrów przedstawionych modeli, bez
obowiązku aktualizacji niniejszego katalogu. Samochody Citroën
podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane
w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części do-

konuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Marka Citroën zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągania przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Przedstawione kolory nadwozia, tapicerek i innych
elementów samochodu są przybliżone, gdyż techniki druku nie
pozwalają na wierną reprodukcję barw. Jeżeli pomimo starań zapewnionych w czasie przygotowania katalogu stwierdzą Państwo,
że zawiera on jakikolwiek błąd prosimy o kontakt. Wszelkie infor-

macje są udzielane przez dział obsługi klienta Citroëna pod numerem telefonu + 48 (22) 458 46 85 oraz są dostępne
pod adresem internetowym: www.citroen.pl. Informacje na temat
serwisu są udzielane przez salony sprzedaży sieci w Polsce.
Citroën Assistance: 800 12 07 07 (połączenie bezpłatne na terenie całego kraju, tylko dla telefonów stacjonarnych) lub
+ 48 664 12 07 07 (połączenie dla telefonów komórkowych
i stacjonarnych, płatne zgodnie z cennikiem operatora).

