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CITROËN JUMPY MULTISPACE



Niezależnie od tego, z której strony na niego patrzymy, CITROËN JUMPY 
MULTISPACE przedstawia się imponująco. Jego sylwetka odznacza się 
energią i siłą. Z przodu samochód ma chromowaną kratę wlotu powietrza, 
rozciągającą się aż do charakterystycznych re�ektorów, stanowiących 
jego identy�kację świetlną. Z boku, linię drzwi podkreślają szerokie listwy 
ochronne. 

CITROËN JUMPY MULTISPACE, funkcjonalny i elegancki, zaprasza do 
odkrywania nowych horyzontów.

Samochody Citroën, które sprzedawane są w Unii Europejskiej, mogą różnić się 
wersjami wyposażenia oferowanego w poszczególnych krajach. Szczegółowe 
informacje na temat dostępnych wersji uzyskać można w salonach sprzedaży oraz 
na stronie www.citroen.pl.

DESIGN DESIGN

LONDRES

PARIS

ROME

BRUXELLES

PODRÓŻUJ
BEZ OGRANICZEŃ

MOSCOU
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KOMFORT KOMFORT

Po d  w z g l ę d em w y go d y,  C I T RO ËN J U M P Y 
MULTISPACE nie ustępuje w niczym samochodom 
osobowym. Wszystko jest w nim podporządkowane 
przyjemności użytkowania. Odczuciom tym sprzyja 
komfortowa kabina: mocno nachylona przednia szyba 
i szerokie okna boczne gwarantują rozległe widoki oraz 
znakomite doświetlenie wnętrza. Kompaktowa i ergo- 
nomiczna deska rozdzielcza zapewnia łatwy dostęp do 
wszystkich przełączników, mieszcząc jednocześnie wiele 
pojemnych, dobrze pomyślanych schowków.

CZAS NA  
PRZYJEMNOŚĆ

W CITROËN JUMPY MULTISPACE codzienne 
obowiązki – zarówno profesjonalne jak i prywatne – 
wykonuje się z przyjemnością, w prawdziwie kom- 
fortowych warunkach.

CITROËN JUMPY MULTISPACE ma system kli - 
matyzacji przeznaczony specjalnie dla pasażerów 
jadących z tyłu (w wyposażeniu seryjnym lub w opcji). 
Dzięki zestawowi głośnomówiącemu Bluetooth* można 
swobodnie i bezpiecznie rozmawiać przez telefon. 
System nawigacji satelitarnej eMyWay (oferowany 
w opcji) umożliwia obserwację trasy z perspektywy 

lotniczej, a jego 7-calowy ekran pozwala na swobodne 
przeglądanie plików odtwarzacza muzycznego. Sys- 
temem audio CD RDS MP3 można sterować z kie- 
rownicy. Dodatkowe lusterko służy kierowcy do nadzoru 
tylnego siedzenia bez konieczności odwracania głowy.
* wymaga kompatybilnego telefonu komórkowego
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MODUŁOWOŚĆ MODUŁOWOŚĆ

ZMIANY WEDŁUG POTRZEB 

Wszystkie fotele odznaczają się 
jakością z najwyższej półki. 
Świetnie wypro�lowane i kom- 
fortowe, zapewniają doskonałe 
trzymanie.

CITROËN JUMPY MULTISPACE z ośmioma fote- 
lami może mieć rozwiązanie umożliwiające łatwy 
dostęp do trzech foteli z ostatniego rzędu. Podłogę 
przy drzwiach tak wyposażonego samochodu po- 
krywa specjalny, wzmocniony dywanik.

Układ wnętrza wszechstronnego CITROËNA JUMPY MULTISPACE 
można łatwo zmieniać w zależności od potrzeb. Pozostawiając na 
przykład 5 foteli znacznie powiększa się bagażnik, a dzięki 
odpowiedniemu złożeniu jednego z nich uzyskuje się praktyczny stolik. 

Citroën stawia na funkcjonalne rozwiązania, dlatego model JUMPY 
MULTISPACE wyposażono w rozmieszczone w wielu miejscach gniazdka 
12 V. Siedzenia boczne mają natomiast mocowania Iso�x, dostosowane 
do wszystkich rodzajów homologowanych fotelików dziecięcych.
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SCHOWKI TECHNOLOGIE

ŻYCIE W PODRÓŻY BEZPIECZEŃSTWO  
JAKO PRIORYTET

CITROËN JUMPY MULTISPACE zapro- 
jektowany został z myślą o zapewnieniu 
pasażerom przyjemnej podróży. Przemyślany 
układ foteli sprawia, że każdy pasażer ma 
doskonałą widoczność, nawet jeśli w samo- 
chodzie znajduje się osiem czy dziewięć osób. 

Bardzo duże szyby boczne pozwalają po- 
dziwiać mijane krajobrazy. W obszernym 
bagażniku zmieszczą się bagaże wszystkich 
pasażerów. Przyjemność podróżowania – to 
jeden z największych atutów tego modelu.

W CITROËNIE JUMPY MULTISPACE 
poziom bezpieczeństwa czynnego i bier-
nego jest bardzo wysoki. Zapewnia je 
ABS, współpracujący z systemem wspo-
magania nagłego hamowania (BAS), 
montowany jako wyposażenie fabryczne 
inteligentny system elektroniczny ESP, 

  .icśokdęrp kinzcinargo i rotaluger eżkat a
Częścią wyposażenia samochodu może 
być także system kontroli ciśnienia w ogu-
mieniu. Zamontowane w kołach czujniki 
mierzą ciśnienie w oponach, co pozwala 
zidenty�kować uszkodzone koło. 
Informacja o zbyt małym ciśnieniu lub 
uszkodzeniu opony dociera niezwykle 
szybko do kierowcy: wyświetlana jest na 
ekranie wielofunkcyjnym lub na ekranie 
nawigacji. Innym pomocnym systemem 
jest Grip Control (niedostępny w gamie 
polskiej), optymalizujący obroty kół  
w zależności od nawierzchni. Specjalny 
przełącznik umiejscowiony na desce roz- 
dzielczej pozwala na wybór jednego  
z czterech trybów: standard, błoto, piasek 
lub śnieg. Bezpieczeństwo bierne 
pasażerów zapewnia pochłaniająca 

energię struktura nadwozia, niwelująca 
skutk i  ewentualnego zderzenia. 
Przyczyniają się też do niego poduszki 
powietrzne: dwie poduszki przednie  
i cztery boczne (w zależności od wersji). 
Pasy bezpieczeństwa CITROËNA JUMPY 
MULTISPACE wyposażone są w na- 
pinacze pirotechniczne i ograniczniki siły 
napięcia. W niektórych wersjach samo-
chodu korzystać można ze Wspomagania 
parkowania (czujniki tył), sygnalizującego 
mało widoczne przeszkody za samocho-
dem. W ofercie akcesoriów dostępny jest 
moduł Wi-Fi, dzięki któremu w czasie 
podróży nie trzeba tracić łączności ze 
światem, co również jest elementem 
poprawiającym bezpieczeństwo.
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OSIĄGI OSIĄGI

DYNAMICZNY
SILNIK
CITROËN JUMPY MULTISPACE oferowany jest 
z silnikiem diesel 2.0 HDi 160, zapewniającym 
doskonałe osiągi, łatwe prowadzenie i bezpieczną 
jazdę. Jednostka ta współpracuje z 6-przełożeniową 
skrzynią biegów.

Silnik 2.0 HDi 160, dobrany po kątem prze- 
znaczenia samochodu, gwarantuje doskonałą 
równowagę pomiędzy mocą silnika i osiągami 
a oszczędnym zużyciem paliwa i bezpieczną, 
przyjazną dla środowiska naturalnego jazdą. 
Wyposażony jest w �ltr cząstek stałych, stworzony 
z myślą o normach ekologicznych.

  

2.0
 HDi 16

0 
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WYPOSAŻENIE WYPOSAŻENIE

CITROËN JUMPY MULTISPACE SEDUCTION : STANDARD +  
białe tarcze zegarów – czujnik ciśnienia w ogumieniu – lusterko 
wewnętrzne do obserwacji siedzących z tyłu – drzwi dwuskrzydłowe 
przeszklone tylne (z ogrzewaną tylną szybą) – gniazdko 12 V w 3. 
rzędzie – klimatyzacja manualna – koła stalowe 16” – komputer 
pokładowy – lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane – 
ławka 2-miejscowa w 2. rzędzie z indywidualnymi oparciami pochylanymi 
w 3 pozycjach + fotel Easy Entry: kładzione oparcia, składanie w kopertę, 
możliwość demontażu – ławka 2-miejscowa w 3. rzędzie z indy- 
widualnymi oparciami pochylanymi w 3 pozycjach + podłokietniki + fotel 
Easy Entry: kładzione oparcia, składanie w kopertę, możliwość 
demontażu – oświetlenie bagażnika – poduszka powietrzna pasażera 
podwójna – półka przednia podsu�towa zamykana – re�ektory 
przeciwmgłowe – wykładzina podłogowa.

CITROËN JUMPY MULTISPACE EXCLUSIVE : SEDUCTION +  
ogrzewanie Webasto – drugie drzwi boczne przesuwane (lewe) – klapa 
tylna z wycieraczką i ogrzewaną szybą – Klimatyzacja automatyczna 
dwustrefowa – obręcze kół ze stopów lekkich 16” – panel su�towy z 6 
nawiewami w części pasażerskiej + 1 nawiew dolny w 3. rzędzie – koło 
kierownicy pokryte skórą – lusterka boczne w kolorze nadwozia składane 
elektrycznie – Pakiet Look pełny (klamki zewnętrzne w kolorze szaro-
srebrnym, listwy boczne w kolorze nadwozia, zderzaki całkowicie 
lakierowane w kolorze nadwozia) – podłokietniki w 2. rzędzie – 
Wspomaganie parkowania (czujniki tył) – radio CD + 4 głośniki – szyba 
przednia atermiczna – szyby dodatkowo przyciemniane – zwijana roleta 
przestrzeni bagażowej.

PODSTAWOWE
WYPOSAŻENIE

CITROËN JUMPY
MULTISPACE

Brun Hickory

Gris Aluminium (M)Beige Golden White (M)

Blanc Banquise

Noir Onyx*

Gris Fer (M)*

Gris Aster (M) Bleu Impérial*

* niedostępne dla wersji Exclusive
(M): metalizowany, (P): perłowy

CITROËN JUMPY MULTISPACE EXCLUSIVE  
9-miejscowy 
dostępny jest w wersji L1 i L2, 
z silnikiem 2.0 HDi 160.

CITROËN JUMPY MULTISPACE SEDUCTION  
9-miejscowy  
dostępny jest w wersji L2,  
z silnikiem 2.0 HDi 160.

Obręcz ze stopów lekkich Vivace 16”
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Welur Jocaste/Misteco 
tonacja ciemna



14 PL 15 PL
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TECHNOLOGIA 
I BEZPIECZEŃSTWO

W POSZANOWANIU 
ŚRODOWISKA

WYMIARY

Aby podróż przebiegała z poczuciem pełnego bezpieczeństwa, CITROËN 
JUMPY MULTISPACE 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 umo- 
żliwiając 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 odpowied-
nie koła. 

BAS (franc. AFU): System wspomagania nagłego hamowania. W momen-
cie szybkiego wciśnięcia pedału hamulca zwiększa ciśnienie w układzie hamul-
cowym i maksymalnie skraca drogę hamowania. Automatycznie uruchamia 
światła awaryjne, aby ostrzec samochody jadące z tyłu. 

EBD (franc. REF): Elektroniczny rozdzielacz siły hamowania wykorzystuje 
czujniki systemu ABS, aby optymalnie rozdzielić siłę hamowania na tylne koła, 
oddzielnie na prawe i lewe koło.

ESP: Inteligentny system elektroniczny, który w przypadku utraty przyczepności 
na zakręcie i w granicach praw �zyki, stabilizuje wybrany przez kierowcę tor jazdy 
samochodu, oddziałując na hamulce lub przyspieszenie. 

Ogranicznik prędkości: Urządzenie to umożliwia kierowcy wybór i zaprogra-
mowanie maksymalnej prędkości, której nie chce przekroczyć. Zaprogramo-
wana prędkość może być przekroczona wyłącznie w momencie wciśnięcia do 
oporu pedału przyspieszenia.

Regulator prędkości: Urządzenie to zapewnia możliwość jazdy ze stałą 
prędkością bez potrzeby naciskania na pedał przyspieszenia i niezależnie od 
pro�lu drogi. Regulator wyłącza się automatycznie po wciśnięciu pedału ha-
mulca, sprzęgła lub ręcznie, za pomocą przełącznika.

CITROËN: 
SERWIS

DODATKOWE KONTRAKTY CITROËNA:
Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami kontraktów w sieci Citroën.

• 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.

• 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.

• 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. Mycie kompletne wewnątrz i na zewnątrz samochodu po przeglądzie.
6. Program pomocy drogowej Citroën Assistance Rozszerzony.

• GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA
Swym zakresem obejmuje bezpłatne naprawy samochodu w przypadku jego usterek mecha- 
nicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz hydraulicznych. Dodatkowo umożliwia skorzysta-
nie z Programu pomocy drogowej Citroën Assistance.

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

• GWARANCJA NA LAKIER
3 lata dla samochodów osobowych
2 lata dla samochodów dostawczych

AUTOMOBILES CITROËN: Spółka akcyjna o ka- 
pitale 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 

umowne. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadza-
nia bez uprzedzenia zmian parametrów przedstawio-
nych 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 ma- 
teriały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzys-
tywane w produkcj i sprzedawanych wyrobów. 
Demontażu samochodów i ich zużytych części doko-

nuje 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 ele-
mentów 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 informacje są udzie-

lane przez dział obsługi klienta Citroëna pod nume-
rem telefonu + 48 (22) 458 46 85 oraz są do- 
stępne 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 sta- 
cjonarnych, płatne zgodnie z cennikiem operatora).

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

Wersja Silnik
Cykl 

miejski 
(l/100 km)

Cykl 
pozamiejski 
(l/100 km)

Cykl 
mieszany 

(l/100 km)

Emisja CO2  
w cyklu 

mieszanym 
(g/km)

Multispace L1 2.0 HDi 160 7,6 6,0 6,6 172

Multispace L2 2.0 HDI 160 7,6 6,0 6,6 172

* Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne są na 
www.citroen.pl.
Podane wartości zużycia paliwa pochodzą z homologacji samochodów, które są zgodne z nor- 
mami obowiązującymi konstruktorów samochodów i dotyczącymi wszystkich samochodów sprzedawanych 
w Europie. Wartości te uzyskane zostały w ściśle określonych warunkach (temperatura, ciężar, parametry 
hamowni itp.) i przy spokojnej jeździe. Realne natężenie ruchu na drodze, warunki atmosferyczne, obciążenie 
samochodu, styl jazdy, ciśnienie w oponach, obecność bagażnika (nawet bez ładunku), intensyw- 
ność użytkowania klimatyzacji lub ogrzewania, stan samochodu, mogą spowodować uzyskanie odmiennych 
wartości zużycia paliwa.
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1895

3000 (L1/3122 (L2)
4805 (L1)**/5135 (L2)**

975830 (L1)**/1038 (L2)**

916

411 411 374

978 1035

* zawieszenie tylne pneumatyczne
** + 8 mm ze Wspomaganiem parkowania (czujniki tył)



www.citroen.pl

POZNAJ CAŁĄ GAMĘ I CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËNA
na naszej stronie internetowej www.citroen.pl Lis
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