NOWY CITROËN JUMPY
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Le Tone, ze swoim przebojem
„Joli Dragon”, okazał się w latach
90. odkryciem wśród reprezentantów French Touch. Zajmował
się muzyką przez piętnaście lat,
potem zaczął się zwracać w stronę
grafiki. Po 2011 roku wystawiał swoje prace między
innymi w Centrum Pompidou. Le Tone, wielbiciel
artystów budujących swoją sztukę kolorem, sam
ma raczej słabość do ilustracji w czerni i bieli.
Opowiada proste historie, szkicując je pisakiem
w swoich notesach.

1934

2014
Pojawia się CITROËN C4
CACTUS, wytyczający nowe
ścieżki w dziedzinie designu,
wyposażony w innowacyjne
panele ochronne AIRBUMP ®.

CITROËN rewolucjonizuje
świat motoryzacji za sprawą
modelu Traction Avant.
Samochód ten odznacza się
specyficznym rozwiązaniem
– napędem na przednie koła,
od którego bierze swoją
nazwę.

1919
Odczytaj smartfonem kod QR, aby
poznać wyjątkowe modele tworzące
historię Marki CITROËN od 1919
roku aż do dziś.
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Na rynku pojawia się pierwszy
samochód CITROËNA, Typ A.

1939
Premiera CITROËNA TUB, nowoczesnej
furgonetki z przesuwnymi bocznymi
drzwiami. Jej następcą będzie Typ H.

1948
CITROËN 2CV, zaprojektowany jako
„samochód, w którym znajdzie się miejsce
dla 4 osób i 50 kg bagażu, ekonomiczny,
bezpieczny i wygodny”.

1968
Nadchodzi epoka lekkich, zwinnych
samochodów, jak Ami 6 i Dyane. Warto
także pamiętać o CITROËNIE Méhari,
oryginalnym samochodzie do wszystkiego
i na każdą nawierzchnię.

1974
W latach 70. i 80. Marka nadal stawia
na zaawansowane technologie, wprowadzając na rynek modele CX, BX, AX,
a później XM – luksusowy model
z hydroaktywnym zawieszeniem łączącym
hydraulikę z inteligencją elektroniki.

2017
CITROËN jest bezkonkurencyjny: od 1993 do 1997 roku
króluje w Pucharze Świata w rajdach terenowych, pięciokrotnie
zwyciężając w kategorii Producentów i cztery razy w kategorii
Kierowców. Ma na koncie osiem tytułów Mistrza Świata
w kategorii Producentów WRC i dwa tytuły mistrzowskie
w WTCC.
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NOWY CITROËN JUMPY
GOTOWY NA WSZYSTKO
CITROËN BERLINGO

CITROËN JUMPY

GAMA SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH
Zarówno w mieście, jak i poza nim docenisz atuty, z których znane są samochody dostawcze
CITROËNA: komfortowe wnętrze i przyjemność jazdy.

CITROËN JUMPY COMBI
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GAMA

CITROËN JUMPER
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NOWY CITROËN JUMPY
MOCNE STRONY

TRZY DŁUGOŚCI,
W TYM WERSJA
KOMPAKTOWA

XS to unikatowa wersja o długości
zaledwie 4,60 metra,
ułatwiającej miejskie manewry.

MODUWORK

Konstrukcja pozwalająca przewozić
przedmioty o długości nawet 4 metrów.

S. 18 - 19

WYŚWIETLANIE INFORMACJI
W POLU WIDZENIA
DROGI
Technologia ułatwiająca życie i pracę.

S. 40 - 41

BEZDOTYKOWE OTWIERANIE
DRZWI PRZESUWNYCH
Można otworzyć i zamknąć drzwi,
nawet gdy obie ręce są zajęte.

S. 30 - 31

S. 12 -13

WYSOKOŚĆ
TYLKO
1,90 m

Dostęp do parkingów podziemnych*.
S. 16 -17

EFEKTYWNOŚĆ

Nowa platforma w połączeniu
z silnikami najnowszej generacji.
S. 48 - 49

KOMFORT MARKI CITROËN
Źródło dobrego samopoczucia.

S. 24 - 25

* Nie dotyczy wersji XL.
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MOCNE STRONY

Aby obejrzeć filmy prezentujące
NOWEGO CITROËNA JUMPY,
zeskanuj kod za pomocą smartfonu.
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SPIS TREŚCI
S. 10 – DESIGN
S. 24 – KOMFORT
S. 38 – TECHNOLOGIE
S. 52 – ELEMENTY WYPOSAŻENIA
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SPIS TREŚCI
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NOWY
CITROËN JUMPY

ZAMIŁOWANIE
DO PRACY

NOWY CITROËN JUMPY, idealny
partner każdego profesjonalisty,
wyróżnia się niezwykłymi zaletami
użytkowymi. Został zaprojektowany
na bazie nowej platformy,
zmodernizowano jego design,
co widać choćby po imponująco
nowoczesnym przodzie.
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3 DŁUGOŚCI
Dzięki wykorzystaniu platformy modułowej najnowszej generacji
NOWY CITROËN JUMPY dostępny jest w trzech wersjach długości:
dwóch klasycznych, M (4,95 m) i XL (5,30 m), a także unikalnej,
niezwykle kompaktowej wersji XS o długości 4,60 metra.

5,30 m
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4,95 m

4,60 m
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NOWY
CITROËN JUMPY
WERSJA

KOMPAKTOWY I ZWROTNY
4,60 m

DO

DO

DO

3,30 m 1 400 kg 5,1 m3

NOWY CITROËN JUMPY w kompaktowej wersji
nadwozia o długości 4,60 metra, wyjątkowej w tym
segmencie samochodów, idealnie sprawdza się
w użytkowaniu miejskim. Manewry i jazda nim po
mieście nie stanowią większego problemu. Pomimo
kompaktowych wymiarów CITROËN JUMPY XS
zachowuje wszystkie atuty samochodu
dostawczego: 1400 kg ładowności użytkowej,
5,1 m3 objętości ładunkowej i 3,30 m długości
użytkowej (w wersjach z systemem Moduwork).
NOWY CITROËN JUMPY KOMBI jest również
dostępny w wersji długości XS, zapewniając
wygodne miejsce aż dziewięciu osobom.
Po wyjęciu tylnych siedzeń objętość użytkowa
części bagażowej wzrasta do 4,5 m3.
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SWOBODNY DOSTĘP
DO PARKINGÓW

1,90

OPTYMALNA
WYSOKOŚĆ

Wysokość NOWEGO CITROËNA JUMPY
wynosi 1,90 m. Pozwala to na swobodny
wjazd na podziemne parkingi w budynkach
mieszkalnych, centrach handlowych, itp.
Takie rozwiązanie to wielka zaleta samochodu
dostawczego.
* Wysokość furgonu w wersji XS i M
i modelu Kombi w wersji XS, M i XL.
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MODUWORK

WIĘKSZA POJEMNOŚĆ
I DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA DO 4 m

3

FRAGILE

DO

4m

Dzięki systemowi Moduwork NOWYM
CITROËNEM JUMPY można przewozić
przedmioty do 4 metrów długości.
Po złożeniu bocznego fotela pasażera
do pozycji pionowej przegroda łatwo się
otwiera, przy czym klapę zabezpieczającą
otwór można zamocować z boku. Podłoga
staje się idealnie płaska, co umożliwia
wygodne wsunięcie ładunku przez przegrodę,
dodatkowo zabezpieczoną siatką
zapobiegającą przesuwaniu bagażu.
Po opuszczeniu oparcia środkowego fotela
otrzymuje się stabilną, regulowaną podkładkę
do pisania, a kabina samochodu zmienia się
w mobilne biuro. Dodatkowo,
zautomatyzowana skrzynia biegów
gwarantuje wszystkim pasażerom NOWEGO
CITROËNA JUMPY optymalną przestrzeń na
nogi i komfort podróżowania.
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PRZESUWNE
DRZWI BOCZNE

SZEROKI DOSTĘP
1,40 m

NOWY CITROËN JUMPY może być wyposażony
w przesuwne drzwi boczne po jednej lub po dwóch
stronach. Drzwi otwierają się na szerokość 93 cm*,
co pozwala załadować europaletę. Można je otworzyć
klamką lub automatycznie, przesuwając stopę
pod tylnym zderzakiem, a także użyć przycisku
na pilocie lub na desce rozdzielczej.
* W wariantach długości M i XL.
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ŁATWY
ZAŁADUNEK

W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY
DO

2,5 t

DO

4m

DO

6,6 m3

DO

235°

NOWY CITROËN JUMPY to wymarzony partner dla
klientów biznesowych, dla których pojemny samochód
użytkowy jest niezbędnym narzędziem pracy – zapewnia
do 6,6 m3 objętości użytkowej. W wersji XL tylne drzwi
dwuskrzydłowe otwierają się pod kątem 235°, co jest
wyjątkowo funkcjonalnym rozwiązaniem, zwłaszcza przy
małej ilości dostępnego miejsca wokół samochodu.
Przestrzeń ładunkowa może być wykończona płytą
drewnianą lub drewnianą powlekaną. Oferowana jest
też podłoga brzozowa o grubości 9 mm
z powłoką antypoślizgową, oraz z aluminiowymi
listwami progowymi. Dostępne są także zabezpieczenia
ścian oraz aluminiowe osłony nadkoli.
W przestrzeni ładunkowej umieszczono gniazdo 12 V.
Jeśli potrzebne są jeszcze większe możliwości
ładunkowe, gama haków holowniczych pozwala
bezpiecznie holować przyczepę do 2,5 tony*.
* W granicach Dopuszczalnej Masy Całkowitej (DMC).
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KOMFORT
CITROËNA
CITROËN przywiązuje wyjątkową wagę
do komfortu w kabinie. Przestronne wnętrze,
wygodne fotele i liczne, przemyślane elementy
wyposażenia zapewniają dobre samopoczucie
i wygodę zarówno kierowcy, jak i pasażerom.
Niezależnie od stanu nawierzchni NOWY
CITROËN JUMPY zapewnia nadzwyczajny
komfort jazdy dzięki specyficznej konstrukcji
zawieszenia i precyzji układu kierowniczego
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KOMFORT JAZDY
OPTYMALNA ERGONOMIA

Przednie fotele NOWEGO CITROËNA JUMPY
zaprojektowano dbając o ergonomię. Ich podwyższona pozycja pozwala kontrolować sytuację
na drodze, a możliwość regulacji wzdłużnej i kąta
nachylenia sprzyja wygodzie. Stopień przy progu
drzwi ułatwia wsiadanie do kabiny. Wyposażona
w szybę przegroda stała* zapewnia podróżnym
optymalne wyciszenie i komfort termiczny wnętrza.
Tak przyjazna, funkcjonalna przestrzeń jest wielkim
atutem, gdy często się podróżuje.
* opcja
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KOMFORT PRACY

MOBILNE BIURO

Kabina NOWEGO CITROËNA JUMPY została pomyślana
jako prawdziwe „biuro na kółkach”. Rozkładany stolik A4*
do pisania pozwala przeglądać dokumenty lub korzystać
z komputera. Uchwyt na tablet (o przekątnej do 11”)**,
pozwala na umieszczenie tego przydatnego w pracy
urządzenia przed deską rozdzielczą. Źródłem zasilania
dla tabletu może być gniazdo USB umieszczone w desce
rozdzielczej. W pobliżu uchwytu na napoje po stronie
kierowcy może być zamontowany uchwyt do smartfona**
ze zintegrowanym źródłem zasilania. Wszystkie cyfrowe
urządzenia w zasięgu ręki! NOWY CITROËN JUMPY
to niezawodny sprzymierzeniec w codziennej pracy.
* Dostępny w ramach systemu Moduwork.
** Dostępne w dziale akcesoriów.
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BEZDOTYKOWE OTWIERANIE
DRZWI PRZESUWNYCH
UNIKATOWE I INNOWACYJNE
FRAGILE

W jaki sposób otworzyć lub zamknąć drzwi samochodu,
mając obie ręce zajęte? Skorzystać z drzwi bocznych
sterowanych elektrycznie, dostępnych w NOWYM
CITROËNIE JUMPY. Można je odblokować i automatycznie
otworzyć, przesuwając stopą pod tylnym zderzakiem. Nie ma
potrzeby manewrowania klamką czy odstawiania na ziemię
trzymanych w rękach paczek. Ten sam gest umożliwi
zamknięcie drzwi i zablokowanie zamka. Genialnie proste
i jedyne w swoim rodzaju.
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WERSJA Z PRZEDŁUŻONĄ KABINĄ

MIEŚCI DO 6 OSÓB

6

DO

DO

2,30 m 1 185 kg

DO

4 m3

Nie musisz już wybierać między transportem osób i ładunków:
wersje z przedłużoną kabiną* mogą pomieścić do 6 osób, przy
zachowaniu objętości użytkowej 4 m3. Przestrzeń pod fotelem
pasażera z przodu pozwala przewieźć przedmioty o długości
do 2,30 m. W wersji z przedłużoną kabiną Komfort Plus
pasażerowie z tyłu cieszą się wyjątkowym komfortem jazdy
i obszernym schowkiem o pojemności 73 l pod siedzeniami.
Modułowa konstrukcja NOWEGO CITROËNA JUMPY w wersji
z przedłużoną kabiną i składanymi siedzeniami daje jeszcze więcej
możliwości konfiguracji: w normalnym układzie w kabinie może
wygodnie podróżować sześć osób. Przy złożonych fotelach
objętość użytkowa wzrasta do 5,5 m3.

1
* Dla długości M i XL.

CITROËN JUMPY
Z PRZEDŁUŻONĄ KABINĄ
KOMFORT

2

CITROËN JUMPY
Z PRZEDŁUŻONĄ
KABINĄ EKO

3
CITROËN JUMPY
Z PRZEDŁUŻONĄ KABINĄ
KOMFORT PLUS
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NOWY CITROËN
JUMPY COMBI
POMIEŚCI DO 9 OSÓB

9

34 KOMFORT

NOWY CITROËN JUMPY KOMBI
to wersja najczęściej wykorzystywana przez firmy
trudniące się profesjonalnym przewozem
pasażerów. Modele Kombi od długości XS
do długości XL mogą pomieścić do dziewięciu
osób, razem z bagażami.
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NOWY CITROËN
JUMPY COMBI
UŁATWIONY DOSTĘP

2

Modułowa platforma najnowszej generacji, systemy
wspomagające prowadzenie i wyposażenie
podnoszące komfort jazdy sprawiły, że CITROËN
JUMPY KOMBI uzyskał maksymalną ocenę i pięć
gwiazdek w testach Euro NCAP.
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NOWY CITROËN JUMPY KOMBI to funkcjonalna konstrukcja i styl symbolizujący energię. Dzięki
wielu możliwym konfiguracjom składania foteli jego wnętrze łatwo przekształcić w zależności od
potrzeb użytkowników. Można wyjąć wszystkie tylne siedzenia i uzyskać objętość użytkową 4,5 m3
w wersji o długości XS i do 6 m3 w wersji o długości XL. Siedzenia w drugim rzędzie składa się
jednym ruchem ręki, ułatwiając dostęp do trzeciego rzędu.
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GOTOWY
NA WSZYSTKO

MOCNY I POJEMNY

DO

DO

DO

DO

4 m 1400 kg 6,6 m3 2,5 t
NOWY CITROËN JUMPY jest dostępny w wielu
wersjach, dzięki czemu można wybrać model
ściśle odpowiadający indywidualnym potrzebom.
Jego długość użytkowa może wynosić do 4 m,
wysokość użytkowa do 1,40 m, objętość
użytkowa do 6,6 m3, a ładowność użytkowa
do 1400 kg. Samochód może zostać
wyposażony w Grip Control – system
optymalizujący skuteczność napędu i ułatwiający
jazdę w trudnych warunkach trakcyjnych.
W wersji z Pakietem Terenowym dodatkowo
podwyższono prześwit i dodano osłonę
pod silnikiem.
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GRIP CONTROL
Dzięki systemowi Grip Control NOWY
CITROËN JUMPY sprawdzi się na każdej drodze. Grip Control optymalizuje
obroty kół, aby zagwarantować jak najlepsze przyspieszenie zależnie od aktualnej przyczepności. Pokrętłem na
desce rozdzielczej można wybrać jeden
z dostępnych trybów jazdy: Śnieg,
Błoto, Piasek, ESP off, ESP standard.
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NAJNOWSZE
TECHNOLOGIE

WYŚWIETLANIE INFORMACJI
W POLU WIDZENIA DROGI,
EKRAN DOTYKOWY 7”.
Kolorowy wyświetlacz informacji w polu
widzenia drogi umożliwia kierowcy skupienie się
na sytuacji na drodze. Na przezroczystej płytce
wyświetlane są najistotniejsze informacje
związane z prowadzeniem (prędkość, wartości
zadane regulatora i ogranicznika prędkości,
wskazówki nawigacji oraz ostrzeżenia o ryzyku
kolizji). To nowość w samochodach z tego
segmentu. NOWY CITROËN JUMPY jest
także wyposażony w ekran dotykowy 7”,
pozwalający sterować funkcjami multimedialnymi. Zależnie od wybranej wersji,
na desce rozdzielczej i w schowku na rękawiczki
dostępne są gniazda 12 V, USB i jack.

LICZNE SCHOWKI
W kabinie rozmieszczono liczne, pomysłowe schowki,
pomagające utrzymać porządek i zachować wszelkie potrzebne
przedmioty w zasięgu ręki. W drzwiach są obszerne kieszenie
mogące pomieścić 1,5 litrową butelkę, pod siedzeniem
pasażera z przodu znajduje się pojemna szuflada. Schowek
na rękawiczki jest klimatyzowany i zamykany, obok znajduje
się łatwo dostępna wnęka. Zaprojektowano także obszerny
schowek nad deską rozdzielczą.
40 TECHNOLOGIE
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W ŁĄCZNOŚCI
ZE ŚWIATEM
EKRAN DOTYKOWY 7”

NOWY CITROËN JUMPY KOMBI jest wyposażony w najnowocześniejsze technologie ułatwiające
prowadzenie. Nowy system nawigacji 3D CITROËN Connect Navi informuje o warunkach ruchu
na drodze w czasie rzeczywistym. Może być sterowany za pośrednictwem komend głosowych
lub ekranu dotykowego 7”, podobnie jak telefon i funkcje multimedialne. Funkcja Mirror Screen*
pozwala na bezpieczne korzystanie z aplikacji zainstalowanych w smartfonie. Działa w oparciu
o technologie Apple CarPlayTM, Mirrorlink® i Android Auto**. System wspomagający parkowanie,
Top Rear Vision, przesyła na ekran dotykowy obraz z lotu ptaka strefy za pojazdem. Gdy samochód
zbliża się do przeszkody, system wykonuje automatycznie zbliżenie tej strefy, aby łatwiej było ocenić
ilość wolnego miejsca. Usługa CITROËN Connect Box to innowacyjna oferta, w skład której wchodzą
bezpłatne, dostępne w samochodzie dzięki karcie SIM usługi Połączenia Alarmowego z Lokalizacją
i Połączenia Assistance z Lokalizacją. W razie wypadku lub awarii zapewniają identyfikację i lokalizację
samochodu oraz szybką pomoc. NOWY CITROËN JUMPY KOMBI ma także inne funkcje ułatwiające
profesjonalistom zarządzanie flotą.
* Wymaga kompatybilnego telefonu.
** Dostępna od końca 2017 roku.

TOP REAR VISION
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CITROËN CONNECT BOX

MIRROR SCREEN

ALARM STREFY NIEBEZPIECZNE
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BEZPIECZEŃSTWO
I SYSTEMY
WSPOMAGAJĄCE
PROWADZENIE

AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE
ŚWIATEŁ

SYSTEM MONITOROWANIA
OGRANICZEŃ PRĘDKOŚCI

MONITORING
KONCENTRACJI KIEROWCY

ALARM NIEZAMIERZONEGO
PRZEKROCZENIA LINII (AFIL)

Funkcja ta zapewnia automatyczne przełączanie świateł
drogowych i mijania w zależności od natężenia ruchu
drogowego, gdy wykryte zostaną pojazdy nadjeżdżające
z przeciwka. System jest aktywny w nocy przy prędkościach
powyżej 25 km/h i wyłącza się przy prędkościach poniżej
15 km/h.

Funkcja pozwala odczytywać ograniczenia prędkości
i wyświetlać je kierowcy, informując o dopuszczalnej prędkości.
Po zidentyfikowaniu znaku drogowego kamera przekazuje
sygnał kierowcy. Może on zaakceptować sugestię ograniczenia
prędkości, naciskając przycisk na desce rozdzielczej.

System za pomocą wielofunkcyjnej kamery umieszczonej
w górnej części przedniej szyby monitoruje zachowanie
kierowcy. Jeśli czujność kierowcy spadnie, zostanie on o tym
poinformowany odpowiednim sygnałem wizualnym
i dźwiękowym.

System zgłasza kierowcy przekroczenie białej linii bez
włączonego kierunkowskazu. Wykorzystano przy tym
technologię rozpoznawania linii (ciągłej lub przerywanej)
na podstawie cyfrowego zapisu wideo. Niezamierzone
przekroczenie białej linii jest sygnalizowane kierowcy
alarmem dźwiękowym lub wizualnym.
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WYŚWIETLANIE INFORMACJI
W POLU WIDZENIA DROGI

AKTYWNY
REGULATOR PRĘDKOŚCI

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
HAMOWANIA

SYSTEM KONTROLI
MARTWEGO POLA

Funkcja ta pozwala kierowcy skupić się na sytuacji na drodze,
przy zachowaniu w polu widzenia najistotniejszych informacji
związanych z prowadzeniem, wyświetlanych w kolorze na
przezroczystej płytce (prędkość aktualna i zalecana, wartości
zadane regulatora/ogranicznika prędkości, wskazówki nawigacji
oraz alarm ryzyka kolizji). To nowość w samochodach z tego
segmentu.

Aktywny regulator prędkości dostosowuje prędkość jazdy
do prędkości samochodu jadącego z przodu. To automatyczny
system, który może zmniejszyć prędkość nawet do 20 km/h
jedynie poprzez sterowanie przyspieszeniem. Pozwala
kierowcy uniknąć aktywnego hamowania. System wyjątkowo
przydatny w warunkach ruchu drogowego o średnim
natężeniu, na przykład na autostradzie.

System zamiast kierowcy uruchamia hamulec, aby
zminimalizować obrażenia wszystkich użytkowników
samochodu. Analizuje dane z zamontowanej na przedniej
szybie kamery w następujących przypadkach:
– przy prędkości 0-30 km/h: zapobiega kolizjom z obiektami
ruchomymi, nieruchomymi lub pieszymi;
– przy prędkości ponad 30 km/h: redukuje prędkość przed
zderzeniem.

System za pośrednictwem piktogramów na bocznych
lusterkach ostrzega kierowcę o obecności innego pojazdu
w martwym polu widzenia.
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SILNIKI

DYNAMICZNE I PRZYJAZNE
DLA ŚRODOWISKA
W NOWYM CITROËNIE JUMPY zastosowano silniki
wysokoprężne z technologią BlueHDi o mocy od 95
do 180 KM. Te silniki Diesla najnowszej generacji,
są zgodne z europejską normą Euro 6. Pozwalają
na ograniczenie kosztów eksploatacji poprzez zużycie
paliwa i emisję CO2 na poziomie „best in class” w tym
segmencie (zużycie paliwa 5,1 l/100 km i emisja CO2
133 g/km w modelach z silnikiem BlueHDi 115 S&S).
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CITROËN JUMPY
PLATFORMA

ADAPTACJE DOPASOWANE
DO KONKRETNYCH POTRZEB
CHŁODNIA

AMBULANS
W bogatej ofercie samochodów dostawczych wykorzystujących
konstrukcję NOWEGO CITROËNA JUMPY są modyfikacje wersji
Platforma, Furgon i Kombi. Z pewnością znajdziesz adaptację
odpowiadającą specyficznym potrzebom Twojej pracy.
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SAMOCHÓD DLA SŁUŻB
MUNDUROWYCH
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Ogranicznik
prędkości

52 ELEMENTY WYPOSAŻENIA
CITROËN JUMPY FURGON COMFORT
¿
¿
¿

CITROËN JUMPY FURGON CLUB
¿
¿
¿

CITROËN JUMPY KOMBI
¿
¿
¿

CITROËN JUMPY PLATFORMA DO ZABUDOWY
¿
¿
¿

NOIR ONYX

BLANC BANQUISE
ROUGE ARDENT
BLEU IMPÉRIAL

¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿

Wykończen
ie kolorystyc
zne deski ro
zdzielczej dw
ukolorowe
Felgi stalow
e szare 16“
z czarnymi
pół kołpakam
i

ORANGE TOURMALINE (M)

Bluetooth

GRIS PLATINIUM (M)

System audi
o MP3 (RD
6) +

BRUN RICH OAK (M)

Instalacja do
montażu ra
dia

SABLE (M)

Szyby bocz
ne sterowan
e elektryczni
e
Drzwi boczne
przesuwne
prawe sterow
ane manua
lnie
Drzwi tylne
dwuskrzydłow
e pełne blas
zane symet
ryczne
Przegroda st
ała blaszana
(za 1 rzędem
)
Uchwyty do
mocowania
ładunku
Klimatyzacja
manualna

zmienny/re
gulator pręd
kości
Poduszka be
zpieczeństwa
kierowcy i pa
sażera z moż
liwością odłą
Monitoring
czenia
koncentracji
kierowcy (licz
nik czasu)
Czujnik ciśni
enia w ogum
ieniu pośred
ni
Pasy bezpie
czeństwa trz
ypunktowe
dla foteli 1-g
o rzędu
Poduszki bo
czne dla 1-sz
ego rzędu sie
dzeń
Odcięcie pa
liwa w przypa
dku uderze
nia
Reflektory pr
zednie ze św
iatłami dzie
nnymi
Lusterka bo
czne sterow
ane manua
lnie z sondą
temperatury
Lusterka bo
czne sterow
ane elektrycz
nie z sondą
temperatury
Fotel kierowc
y z regulacją
w odcinku lę
wzdłużną, na
dźwiowym i
pochylenia wysokość,
oparcia
Centralny za
mek

ASSIST

PODSTAWOWE
WYPOSAŻENIE
ASR, ESP,
HILL

ABS, AFU,
ESP,

KOLORY NADWOZIA
WYKOŃCZENIE I WNĘTRZA

GRIS ALUMINIUM (M)

SKÓRA EKOLOGICZNA/ MATERIAŁ MICA

SKÓRA EKOLOGICZNA CARLA

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

MATERIAŁ MICA
MATERIAŁ SILICA

KOŁPAKI I OBRĘCZE

PÓŁ KOŁPAK 16”
PÓŁ KOŁPAK 17”

KOŁPAK 17” PENTAGON
OBRĘCZ ALUMINIOWA 17”
CURVE

KOŁPAK 16” SPYKE

¿

(M): Metalizowany
Samochody Citroën, które sprzedawane są w Unii Europejskiej, mogą różnić się wersjami wyposażenia oferowanego w poszczególnych krajach. Zaprezentowane i opisane w katalogu elementy
wyposażenia występują w zależności od poziomu wyposażenia lub jako opcja. Szczegółowe informacje uzyskać można w salonach sprzedaży oraz na stronie www.citroen.pl.
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WYMIARY

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 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych, elektrycznych,
elektronicznych i hydraulicznych.
2. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

1627
1920
881

2204

• KONTRAKT EASYDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1627
1. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane
zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Program pomocy drogowej Citroën
Assistance.
1920

ueur : 4609(1) / 4959(2) / 5309(3)

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

Rozstaw osi : 2925(1) / 3275(2)(3)
Empattement

881

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

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

CITROËN
I TY

1627
1920
2204

(1) XS – (2) M – (3) XL.
(4) Maksymalnie 1940 z Pakietem Terenowym.
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• KONTRAKT REALDRIVE
2204
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych, elektrycznych,
elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Program pomocy drogowej Citroën Assistance.

1600

• GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA
Swym zakresem obejmuje bezpłatne naprawy samochodu w przypadku jego usterek
mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz hydraulicznych. Dodatkowo umożliwia
skorzystanie 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.

TRANSPARENTNOŚĆ
ABY ZYSKAĆ
TWOJE ZAUFANIE

opinie klientów

citroen-advisor.pl

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

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

• KONTRAKT FREEDRIVE
Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km.
Czas trwania: maksymalnie do 8 lat, wliczając gwarancję umowną.
1. Bezpłatna naprawa samochodu w przypadku usterek mechanicznych, elektrycznych,
elektronicznych i hydraulicznych.
2. Bezpłatne przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Bezpłatne części zużywające się eksploatacyjnie.
4. Bezpłatnie pojazd zastępczy na czas przeglądu.
5. 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
1600
wydania katalogu i nie mogą być traktowane jako

postanowienia 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

dokonuje 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 informacje są udzie-

lane 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).
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