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Każ dy przed się bior ca z pew no ścią
znaj dzie naj od po wied niej szą dla sie bie
wer sję Ci troëna Jum pera. Do wy bo ru
są wer sje o trzech róż nych roz sta wach
osi. Ich ob ję tość ła dun ko wa wa ha się
od 8 m3 do 17 m3, dłu gość cał ko wi ta
osią ga 6,36 m, do pusz czal na ma sa
cał ko wi ta po jaz du mo że wy no sić na wet
4 to ny, a ładowność – 2 tony. Nie -
zbęd ne za tem bę dzie pra wo jaz dy na
sa mo cho dy cię ża ro we!
Po jem ność ła dun ko wa Ci troëna Jum -
pe ra jest po waż ną za le tą dla przed się -
bior ców, któ rzy chcą zop ty ma li zo wać

swo je in we sty cje. Do stęp ne w stan dar -
dzie dwu skrzy dło we tyl ne drzwi z czte -
ro punk to wą blo ka dą kry ją po jem ne
wnę trze i za pew nia ją ła twy za ła du -
nek – we wszyst kich wer sjach fur go nu
sze ro kość tyl nych drzwi jest ta ka sa ma
jak sze ro kość stre fy ła dun ko wej. 
Po nad to w Ci troënie Jum pe r są do dat -
ko we, bocz ne drzwi prze suw ne, so lid -
nie osa dzo ne na trzech pro wad ni cach,
umoż li wia ją ce ła twy do stęp do wnę -
trza. Dru gie bocz ne drzwi prze suw ne
do stęp ne są w opcji. W za leż no ści
od wer sji, sze ro kość skrzy deł drzwi

bocz nych wy no si od 1,075 m
do 1,250 m, a wy so kość od 1,485 m
do 1,755 m.

OPTYMALNE GABARYTY
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Przed się bior ca spę dza czę sto wię cej
cza su w tra sie niż w swo im biu rze.
Kom fort jaz dy sta je się za tem je go
pod sta wo wą po trze bą. Dla te go po świę -
co no du żo uwa gi swo bo dzie ru chu kie -
row cy, prze wi du jąc z przo du trzy sze ro -
kie sie dzi ska (w wer sji z sie dze niem
pa sa że ra dwu miej sco wym) lub dwa sie -
dze nia in dy wi du al ne. Kom fort za pew -
nia ją rów nież no wa tor skie rozwiązania
tech no lo gicz ne CI TROËNA. Dla bez -
pie czeń stwa pa sa że rów i uła twie nia
ma new rów, za mon to wa na z ty łu ka me -
ra prze ka zu je za po śred nic twem ekra -

nu ob raz prze strze ni za sa mo cho dem
(nie do stęp na w ga mie pol skiej). 
Ci troën Jum per mo że być miej scem
pra cy za rów no dla kie row cy, jak i pa sa -
że rów. Licz ne schow ki roz miesz czo no
więc w ca łej ka bi nie. Po za wie lo ma
schow ka mi w de sce roz dziel czej, 
Ci troën Jum per ma dwa za my ka ne
schow ki z przo du oraz do dat ko wą cen -
tral ną kon so lę ze schow ka mi za my ka -
ny mi na klucz, po my śla ny mi ja ko miej -
sce na lap to pa. Po jem ność schow ków
w drzwiach przed nich wy no si 9 li trów.
Łącz nie we wnę trzu Ci troëna Jum pe ra

znaj du je się po nad dzie sięć schow ków,
któ re uła twią co dzien ne użyt ko wa nie
sa mo cho du. Gniaz do 12 V w środ ko -
wej czę ści de ski roz dziel czej oraz do -
dat ko we gniaz do, usy tu owa ne w pra -
wej tyl nej czę ści stre fy ła dun ko wej,
umoż li wia ją pod łą cze nie te le fo nu ko -
mór ko we go lub in ne go urzą dze nia.
Sys tem na wi ga cji Gar min (z ofer ty ak -
ce so riów), przy ja zny, funk cjo nal ny i ła -
twy w ob słu dze, bę dzie cen ną po mo cą
w każ dej po dró ży. Za pew ni na wi ga cję
wi zu al ną i gło so wą, oszczę dza jąc kie -
row cy zbęd ne go stre su.

WSZYSTKO DLA KOMFORTU
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Przed się bior ca ma wie le wy ma gań, ale
bez pie czeń stwo jest jed nym z waż niej -
szych. W Ci troënie Jum pe r są licz ne
roz wią za nia za pew nia ją ce bez pie czeń -
stwo czyn ne i bier ne. Du że reflek to ry
zo sta ły umiesz czo ne wy so ko nad sze ro -
kim zde rza kiem przed nim, aby sku tecz -
nie oświe tlać dro gę. Sa mo chód mo że
być wy po sa żo ny w świa tła prze ciw m gło -
we, wbu do wa ne w dol ną część zde rza -
ka. Lu ster ka bocz ne z po dwój ną opty ką
(sze ro ko kąt ne lu ster ko w dol nej czę ści)

za pew nia ją sze ro kie po le wi dze nia. Do -
dat ko wo moż na za mó wić elek trycz ne
ste ro wa nie lu ster ka mi, ich od mra ża -
niem i skła da niem, z prze łącz ni ka mi
wbu do wa ny mi w drzwi po stro nie kie -
row cy. Re gu la tor pręd ko ści (w opcji)*
po zwa la utrzy mać wy bra ną pręd kość
jaz dy bez ko niecz no ści na ci ska nia pe -
da łu przy spie sze nia. Dzię ki ogra nicz ni -
ko wi pręd ko ści (w opcji)* moż na za pro -
gra mo wać mak sy mal ną pręd kość 90
km/h lub 100 km/h. 

Aby zwięk szyć bez pie czeń stwo pod czas
za ła dun ku, Ci troën Jum per mo że być
wy po sa żo ny w wa łek za ła dow czy (z ofer -
ty ak ce so riów), któ ry uła twia umiesz cze -
nie dłu gich przed mio tów na ba gaż ni ku
da cho wym. Wa łek jest pro sty w użyt ko -
wa niu, a je go mon taż nie wy ma ga wier -
ce nia otwo rów w ka ro se rii. Bel ki da cho we
zo sta ły za pro jek to wa ne w ta ki spo sób,
aby umoż li wić bez piecz ny trans port ła -
dun ków. Są nie tyl ko ła twe w użyt ko wa -
niu, ale też har mo nij nie kom po nu ją się

ZAPEWNIONE BEZPIECZEŃSTWO
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ze sty li sty ką po jaz du. Ci troën Jum per
wy po sa żo ny jest w sys tem ABS za po bie -
ga ją cy blo ko wa niu się kół oraz BAS (sys -
tem wspo ma ga nia na głe go ha mo wa -
nia), zwięk sza ją cy ci śnie nie w ukła dzie
ha mul co wym w mo men cie sil ne go
i gwał tow ne go wci śnię cia pe da łu ha mul -
ca. Mo że też mieć ESP (Elec tro nic Sta -
bi li ty Pro gram), któ ry sta bi li zu je tor jaz dy
sa mo cho du na za krę tach. ASR (sys tem
an ty po śli zgo wy po łą czo ny z ESP) ogra -
ni cza ry zy ko po śli zgu kół, za rów no

przy ru sza niu, jak i przy zbyt gwał tow -
nym przy spie sza niu na śli skiej na -
wierzch ni. Sa mo chód ofe ro wa ny jest
z dwo ma czo ło wy mi po dusz ka mi po -
wietrz ny mi – dla kie row cy i pa sa że rów
(w opcji). Za dba no rów nież o bo ga te wy -
po sa że nie z za kre su bez pie czeń stwa
bier ne go. W ra zie na głe go ha mo wa nia
lub zde rze nia, sys tem bez wład no ścio wy
od ci na do pływ pa li wa i za si la nie elek -
trycz ne, ogra ni cza jąc ry zy ko za pa le nia
się po jaz du. Po nad to, sa mo chód wy po -

sa żo ny jest w elek tro nicz ną blo ka dę za -
pło nu. Mo że też mieć alarm an tyw ła -
ma nio wy, wy kry wa ją cy zmia nę po ło że -
nia po jaz du. Bez pie czeń stwo to spra wa
prio ry te to wa!

* Re gu la tor i ogra nicz nik pręd ko ści nie zwal nia ją 
kie row cy z za cho wa nia czuj no ści i obo wiąz ku 
prze strze ga nia ogra ni czeń pręd ko ści.
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6 PL

TECHNOLOGIA
I BEZPIECZEŃSTWO               W POSZANOWANIU ŚRODOWISKA

Aby po dróż prze bie ga ła z po czu ciem peł ne go bez pie czeń stwa, Jum per wy -
po sa żo ny zo stał w sys te my bez pie czeń stwa czyn ne go i bier ne go naj now szej
ge ne ra cji:

ABS: Sys tem wspo ma ga ją cy ha mo wa nie, któ ry w ra zie po trze by wy rów nu je
ci śnie nie w ukła dzie ha mul co wym, za po bie ga jąc blo ko wa niu się kół i umoż -
li wia jąc za cho wa nie kon tro li nad to rem jaz dy.

ASR: Elek tro nicz ny układ prze ciw po śli zgo wy przy ru sza niu po zwa la za cho -
wać mo to ry kę i opty mal ną re ak cję po jaz du w sy tu acji, gdy ru sza on na pod -
ło żu o sła bej przy czep no ści. W chwi li, gdy czuj ni ki za in sta lo wa ne w ko łach
re je stru ją po ślizg, urzą dze nie zmniej sza mo ment na pę do wy prze ka zy wa ny
na od po wied nie ko ła.

BAS: Sys tem wspo ma ga nia na głe go ha mo wa nia. W mo men cie szyb kie go
wci śnię cia pe da łu ha mul ca zwięk sza ci śnie nie w ukła dzie ha mul co wym i mak -
sy mal nie skra ca dro gę ha mo wa nia. Au to ma tycz nie uru cha mia świa tła awa ryj -
ne, aby ostrzec sa mo cho dy ja dą ce z ty łu.

ESP: In te li gent ny sys tem elek tro nicz ny, któ ry w przy pad ku utra ty przy czep -
no ści na za krę cie i w gra ni cach praw fi zy ki, sta bi li zu je wy bra ny przez kie row -
cę tor jaz dy sa mo cho du, od dzia łu jąc na ha mul ce i/lub przy spie sze nie. 

Ogra nicz nik i re gu la tor pręd ko ści: Pierw sze urzą dze nie umoż li wia kie -
row cy wy bór i za pro gra mo wa nie mak sy mal nej pręd ko ści, któ rej nie chce prze -
kro czyć. Za pro gra mo wa na pręd kość mo że być prze kro czo na wy łącz nie
w mo men cie wci śnię cia do opo ru pe da łu przy spie sze nia. Dru gie za pew nia
moż li wość jaz dy ze sta łą pręd ko ścią bez po trze by na ci ska nia na pe dał przy -
spie sze nia i nie za leż nie od profilu dro gi. Re gu la tor wy łą cza się au to ma tycz -
nie po wci śnię ciu pe da łu ha mul ca, sprzę gła lub ręcz nie, za po mo cą prze -
łącz ni ka.

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

Typ Wersja Silniki Cykl miejski
(l/100 km)

Cykl pozamiejski
(l/100 km)

Cykl mieszany
(l/100 km)

Emisja CO2
w cyklu mieszanym 

(g/km)
L1H1 30 2.2 HDi 110 9,5 6,4 7,5 199

L2H1 33 2.2 HDi 110 9,7 6,6 7,7 203

L2H2 33 i 35
2.2 HDi 110 9,7 6,6 7,7 203

2.2 HDi 130 9,3 6,5 7,5 199

L3H2

33 i 35
2.2 HDi 110 9,7 6,6 7,7 203

2.2 HDi 130 10,7 7,5 8,7 229

35
2.2 HDi 150 10,7 7,5 8,7 229

3.0 HDi 180 11,0 7,1 8,5 224

35 +

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

L3H3 35

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

L4H2

35 +

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

40 +

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

L4H3 35 +

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

* 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.

Po jaz dy Ci troën sprze da wa ne są na te ry to rium Unii Eu ro pej skiej i mo gą róż nić się wer sja mi ofe ro wa ne go wy po sa -
że nia w po szcze gól nych kra jach. Szcze gó ło we in for ma cje na te mat wer sji wy po sa że nia po szcze gól nych mo de li
z ga my Ci troën za war te są we wkład ce „Pa ra me try tech nicz ne i waż niej sze ele men ty wy po sa że nia” za łą czo nej do
ka ta lo gu oraz udzie la ne są w sa lo nach sprze da ży Ci troëna.

Katalog_Jumper_0214_02_2014  22.02.2014  15:58  Strona 6



7 PL

Blanc Banquise Bleu Line Bleu Lago Azzuro (M) Jaune Carioca

Gris Aluminium (M)Rouge Tiziano Beige Golden White (M) Bleu Impérial

Rouge Profond (P)

(M): Metalizowany, (P): Perłowy

Ci troën Jum per do stęp ny jest w wie lu
wer sjach. Bez pro ble mu moż na wy brać
ta ką, któ ra bę dzie naj le piej pa so wa ła
do pro wa dzo nej dzia łal no ści. Za sto so -
wa ne w tym mo de lu sil ni ki Die sla za -
pew nia ją do sko na łą rów no wa gę po mię -
dzy mo cą, osią ga mi, oszczęd nym
cha rak te rem i nie za wod no ścią. 
Do wy bo ru są czte ry sil ni ki:
– 2.2 HDi o mo cy 110 KM z sys te -
mem wtry sku pod wy so kim ci śnie niem
ze wspól nej szy ny wtry sko wej (Com -

mon Ra il), za pew nia ją cy kom fort użyt -
ko wa nia szcze gól nie cen ny w mie ście.
– 2.2 HDi 130 i 2.2 HDi 150 za pew -
nia ją ce do sko na łe osią gi oraz ni ski po -
ziom zu ży cia pa li wa pod czas użyt ko wa -
nia w cy klu mie sza nym.
– 3.0 HDi o mo cy 180 KM prze zna -
czo ny dla kie row ców ocze ku ją cych du -
żej mo cy, wy so kie go mak sy mal ne go
mo men tu ob ro to we go i do brych przy -
spie szeń.

Du ży wy bór ko lo rów ka ro se rii po zwo li
każ de mu wy brać sa mo chód od po wia -
da ją cy je go gu sto wi.

CI TROËN JUMPER NA MIARĘ

Materiał Tédéo niebieski / Narbonnais

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE
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CITROËN: SERWIS

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.

• 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. Kompletne mycie samochodu po przeglądzie, wewnątrz i na zewnątrz.
6. Program pomocy drogowej Citroën Assistance Rozszerzony.

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

• 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.

AUTOMOBILES CITROËN: Spół ka ak cyj na o ka pi ta le wy no szą -
cym 159 000 000 eu ro, z sie dzi bą pod ad re sem: 6, rue Fruc -
ti dor, 75017 Pa ris 17, nu mer wpi su do Re je stru Han dlo we go:
RCS Pa ris 642 050 199.
Ni niej szy do ku ment do ty czy wy łącz nie po jaz dów sprze da wa nych
na te ry to rium Unii Eu ro pej skiej. Da ne na te mat mo de li i ich pa -
ra me trów od no szą się do wer sji obo wią zu ją cej w mo men cie wy da -
nia ka ta lo gu i nie mo gą być trak to wa ne ja ko po sta no wie nia

umow ne. Ci troën za strze ga so bie pra wo wpro wa dza nia bez
uprze dze nia zmian pa ra me trów przed sta wio nych mo de li, bez
obo wiąz ku ak tu ali za cji ni niej sze go ka ta lo gu. Sa mo cho dy Ci troën
pod le ga ją re cy klin go wi i od zy sko wi zgod nie z usta wą o re cy klin gu
po jaz dów wy co fa nych z eks plo ata cji oraz in ny mi prze pi sa mi do ty -
czą cy mi wy mo gów ochro ny śro do wi ska, a ma te ria ły uzy ska ne
w dro dze re cy klin gu są wy ko rzy sty wa ne w pro duk cji sprze da wa -
nych wy ro bów. De mon ta żu sa mo cho dów i ich zu ży tych czę ści do -

ko nu je się zgod nie z prze pi sa mi o od pa dach. Mar ka Ci troën za -
pew nia roz wój w za kre sie moż li wo ści osią ga nia przez po jaz dy wy -
ma ga ne go prze pi sa mi ochro ny śro do wi ska po zio mu od zy sku i re -
cy klin gu. Przed sta wio ne ko lo ry nad wo zia, ta pi ce rek i in nych
ele men tów sa mo cho du są przy bli żo ne, gdyż tech ni ki dru ku nie
po zwa la ją na wier ną re pro duk cję barw. Je że li po mi mo sta rań za -
pew nio nych w cza sie przy go to wa nia ka ta lo gu stwier dzą Pań stwo,
że za wie ra on ja ki kol wiek błąd pro si my o kon takt. Wszel kie in for -

ma cje są udzie la ne przez dział ob słu gi klien ta Ci troëna pod nu -
me rem te le fo nu + 48 (22) 458 46 85 oraz są do stęp ne
pod ad re sem in ter ne to wym: www.ci tro en.pl. In for ma cje na te mat
ser wi su są udzie la ne przez sa lo ny sprze da ży sie ci w Pol sce. 
Ci troën As si stan ce: 800 12 07 07 (po łą cze nie bez płat ne na te -
re nie ca łe go kra ju, tyl ko dla te le fo nów sta cjo nar nych) lub
+ 48 664 12 07 07 (po łą cze nie dla te le fo nów ko mór ko wych
i sta cjo nar nych, płat ne zgod nie z cen ni kiem ope ra to ra).
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