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CITROËN SAMOCHODY DOSTAWCZE
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Dostępność wyposażenia przedstawionego w tej broszurze uzależniona jest od wybranej wersji 
samochodu.  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 Citroëna udzielane są w salonach sprzedaży oraz dostępne 
są na www.citroen.pl. 

CITROËN MA 
PROPOZYCJĘ DLA 
KAŻDEGO 
PROFESJONALISTY
-
Nasza fi rma oferuje bogatą gamę samochodów dostaw-
czych o nowoczesnym designie, z funkcjonalnym wyposaże-
niem i innowacyjnymi silnikami. Ambicją Marki jest zaspo-
kojenie potrzeb każdego ich użytkownika. Samochody 
dostawcze CITROËN towarzyszą w codziennej pracy, za-
dbaliśmy zatem szczególnie o to, by były wygodne, solidne 
i bezpieczne. Jeśli zdecydujesz się na CITROËNA, będziesz 
mógł liczyć na wsparcie wykwalifi kowanych doradców w na-
szych CENTRACH CITROËN BUSINESS.
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PYTANIA, NA KTÓRE 
WARTO ODPOWIEDZIEĆ, 
WYBIERAJĄC SAMOCHÓD 
DOSTAWCZY
-
CZEKA CIĘ TRANSPORT CIĘŻKICH, 
DUŻYCH ŁADUNKÓW? 
Dobrze jest na wstępie sprawdzić objętość użytkową i ładow-
ność każdego modelu, wybierając taki, który najlepiej będzie 
odpowiadał Twoim realnym potrzebom. 

JEŹDZISZ GŁÓWNIE PO MIEŚCIE
CZY POKONUJESZ DALEKIE TRASY?
Jeżeli przewozisz ciężkie ładunki, pokonując duże odległości – 
potrzebujesz samochodu dostawczego o sporej mocy. Jeśli 
natomiast poruszasz się głównie po mieście - wystarczy Ci bar-
dziej ekonomiczny pojazd.  

PRACUJESZ 
W WIĘKSZEJ GRUPIE?
Jeśli odpowiedź brzmi twierdząco lepiej wybrać samochód 
z trzyosobowym przednim siedzeniem, zamiast modelu z dwo-
ma pojedynczymi fotelami. W przypadku konieczności po-
mieszczenia liczniejszej ekipy oferujemy modele z przedłużoną 
kabiną, w której z tyłu mieszczą się dodatkowo trzy lub nawet 
cztery miejsca siedzące.

SAMOCHÓD MA BYĆ 
TWOIM MOBILNYM BIUREM? 
Specjalne wyposażenie biurowe pozwoli na załatwianie spraw 
fi rmowych w wygodnych warunkach – bez trudu utrzymasz 
w porządku potrzebne dokumenty. Będziesz mógł cieszyć się 
komfortem zapewnionym przez wyposażenie zarezerwowane 
dotąd dla samochodów osobowych.

SPIS TREŚCISSPPIISS TTRREŚŚCCII

Znajdź samochód, który najlepiej wesprze Cię w pracy.

CITROËN NEMO
 04-11

CITROËN BERLINGO
 12-21

CITROËN JUMPY
 22-29

NOWY CITROËN JUMPER
 30-43

SAMOCHODY ADAPTOWANE
 44-45

PORÓWNANIE MODELI
 46-47

CENTRA CITROËN BUSINESS
GWARANCJE I USŁUGI SERWISOWE

 50

FINANSOWANIE I UBEZPIECZENIA 
 51

Zeskanuj smartfonem kod i obejrzyj fi lm prezentujący 
gamę samochodów dostawczych Citroëna.

Gama_VU_52p_08_2014_PL.indd   3 13.08.2014   13:18



Gama_VU_PL_07.2014 strona 4

CITROËNA
NEMO 

1   MOŻLIWOŚĆ ZAŁADUNKU 
EUROPALETY

2   DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA 
DO 1,52 m

3   SZEROKIE BOCZNE DRZWI 
PRZESUWNE UŁATWIAJĄCE 
ZAŁADUNEK

-

1

2
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CITRO
ËN

 N
EM

O
DLACZEGO 
WARTO GO 
WYBRAĆ?
-
ŁATWOŚĆ MANEWROWANIA
I PARKOWANIA

ZDECYDOWANIE MIEJSKIE 
PRZEZNACZENIE

BOGACTWO DODATKOWYCH 
OPCJI I SPORA ŁADOWNOŚĆ

1 3
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Do 2,80 m3 
objętości 

ładunkowej

Do 1,523 m 
długości użytkowej

Kąt otwarcia drzwi 
do 180°

Do 614 kg 
ładowności

1,20 m wysokości 
użytkowej

Szerokość 
między nadkolami 

do 1,04 m

CITROËN NEMO
KOMPAKTOWY
SAMOCHÓD 
DOSTAWCZY

06
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NAJWAŻNIEJSZE ATUTY
STAŁA PRZESZKLONA PRZEGRODA
Sprawdza się, gdy chce się skutecznie 
wytłumić hałas pochodzący z części ba-
gażowej, a jednocześnie mieć możliwości 
doglądania ładunku.
NIEZWYKLE PRAKTYCZNE DRZWI 
BOCZNE
Duże boczne drzwi przesuwne ułatwiają 
załadunek niezależnie od okoliczności. 
Pozwalają maksymalnie wykorzystać do-
stępną przestrzeń komory bagażowej.
FOTEL PASAŻERA EXTENSO
Fotel pasażera typu Extenso całkowicie 
się składa, umożliwiając tym samym po-
większenie przestrzeni ładunkowej. Ob-
jętość użytkowa wynosi w takim układzie   
2,80 m3. Rozwiązanie to jest przydatne 
do transportu wysokich i delikatnych ła-
dunków.

07
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WSZYSTKIE PRZYCISKI
W ZASIĘGU RĘKI
Ergonomicznie rozplanowana konsola 
centralna zawiera przełączniki i wyświe-
tlacze wszystkich funkcji, także tych, któ-
re nie są bezpośrednio związane z prowa-
dzeniem pojazdu. 
W zależności od wybranej wersji samo-
chodu znajdziemy tu przyciski urucha-
miające radio CD MP3, Connecting Box 
(moduł z zestawem gło śno mó wiącym 
Blue  tooth*,  wejściem audio USB ), zamy-
kanie i otwieranie części ładunkowej, kli-
matyzację…

* Wymaga kompatybilnego telefonu komórkowego.

CITROËN NEMO, 
WYGODA
PROWADZENIA 
JAKO PRIORYTET

Każdego dnia przyjdzie Ci spędzać wiele godzin za 
kierownicą Citroëna Nemo, zarówno w mieście jak 
i w trasie. Dlatego szczególnie starannie zaprojek-
towano w tym modelu stanowisko prowadzenia 
i mechanizmy sterujące fotelem kierowcy. Poza 
seryjnym wyposażeniem, takim jak regulacja 
wzdłużna fotela, odchylane oparcie i zagłówek, 

w Pakiecie Komfort dostępna jest regulacja wyso-
kości siedziska i podparcia lędźwiowego. Z kolei 
kierownicę, można regulować w dwóch płaszczy-
znach (na wysokość i na głębokość). Przyjemność 
jazdy też jest ważna!

08
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INNE MOCNE STRONY
MOBILNE  BIURO
Wygodna ruchoma podstawka pozwala 
na umieszczenie dokumentów w forma-
cie A5 na wysokości wzroku kierowcy.
PRAKTYCZNE SCHOWKI
Głęboki zamykany schowek w desce roz-
dzielczej zmieści laptopa, kryjąc go przed 
niepowołanym wzrokiem. 
BEZPIECZEŃSTWO 
PRZEDE WSZYSTKIM
Bezpieczeństwo jest sprawą prioryteto-
wą, dlatego Citroën Nemo zaopatrzony 
jest w poduszkę powietrzną dla kierowcy 
i pasażera (opcja). Przednie refl ektory, 
umieszczone wysoko na błotnikach, są 
chronione w razie zderzenia. Natomiast 
refl ektory przeciwmgłowe zapewniają do-
skonałą widoczność w każdych okolicz-
nościach.

09
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WYDAJNY 
I EKOLOGICZNY
SILNIK

CITROËN kolejny raz potwierdza swoją innowa-
cyjność i kreatywność technologiczną proponując 
silnik 1.3 HDi 75, w połączeniu z manualną  
skrzynią biegów.
Citroën Nemo jest również wyposażony we wska-
źnik przełożenia. Po analizie stylu prowadzenia 
wskaźnik ten sugeruje kierowcy najlepszy mo-
ment na zmianę biegu na wyższy lub niższy. 
Dzięki temu jazda jest bardziej ekonomiczna i, 
w konsekwencji, mniej szkodliwa dla środowiska.

* Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne są w punktach sprzedaży.
Podane wartości zużycia paliwa pochodzą z homologacji samochodów, które są zgodne z normami 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, obec-
ność bagażnika (nawet bez ładunku), intensywność użytkowania klimatyzacji lub ogrzewania, stan samochodu, mogą spowodować uzyskanie odmiennych wartości zużycia paliwa.

SILNIK CYKL MIEJSKI
(l/100 km)

CYKL POZAMIEJSKI
(l/100 km)

CYKL MIESZANY
(l/100 km)

EMISJA CO2 
W CYKLU 

MIESZANYM
(g/ 100 km)

1.3 HDi 75 5,7 3,8 4,5 119

ZUŻYCIE PALIWA 
I EMISJA CO2
(WG NORMY EURO 5)*

10
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Rouge Esuberante (M)

* Wartości dla Pakietu Terenowego

(M) − Metalizowany 

PRZYDATNE AKCESORIA
PAKOWNY DACH
Bagażnik dachowy Citroëna Nemo przy-
stosowany jest do przewożenia dużych 
ładunków o ciężarze do 150 kg. Specjal-
ny wałek załadowczy pozwala na wygod-
niejsze i łatwiejsze ułożenie bagażu.
HAK HOLOWNICZY
Hak holowniczy typu „łabędzia szyja” po-
zwala bezpiecznie holować przyczepę czy 
profesjonalny sprzęt.

TAPICERKI

Materiał Tresti i Iris Materiał Ancenis i Iris

 Rosso Speed

 Bleu Line

 Gris Garbato (M) Bleu Lucia (P) Mativoire (M) Blanc Banquise Gris Graphito (M)

KOLORY
NADWOZIA

Pół-kołpak 15” Kołpak 15" Obręcz aluminiowa 15"
Sprzedawana w Dziale 

Akcesoriów

KOŁA

11

Orange Corail Bleu Nocturne (M)
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CITROËNA
BERLINGO 

1   MOŻLIWOŚĆ ZAŁADUNKU
DWÓCH EUROPALET

2   3 MODUŁOWE MIEJSCA SIEDZĄCE 
Z PRZODU

3   TYLNE DRZWI O PROPORCJACH 
40/60 OTWIERAJĄCE SIĘ 
POD KĄTEM DO 180°

-

1

2
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CITRO
ËN

 BERLIN
G

O
DLACZEGO 
WARTO
GO WYBRAĆ?
-
SILNIKI I WYPOSAŻENIE 
DOSTOSOWANE DO POTRZEB 

NIEZAWODNOŚĆ NA DRODZE

ŁATWY TRANSPORT 
RÓŻNYCH ŁADUNKÓW 

WYGODNE BIURO NA KÓŁKACH

SOLIDNE NADWOZIE DZIĘKI 
WZMOCNIONYM ZDERZAKOM
I PRZETŁOCZONYM BŁOTNIKOM

3
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CITROËN BERLINGO
REKORDOWA 
ŁADOWNOŚĆ

„DETALE, KTÓRE 
UŁATWIAJĄ ŻYCIE”
MAŁGORZATA, 37 LAT, 
ARCHITEKT KRAJOBRAZU, 
POZNAŃ
„Furgonetka musi być przede 
wszystkim łatwa do załadowania. 
Codziennie przewożę worki z zie-
mią, rozmaite urządzenia i narzę-
dzia, ale też donice z roślinami, wa-
żące po kilkadziesiąt kilogramów 
każda.  
Niezależnie od tego, w jaki sposób 
zaparkowałam, zawsze mam łatwy 
dostęp do potrzebnych mi rzeczy. 
Istotna też jest ładowność. Mój 
Citroën Berlingo może przewieźć do 
830 kilogramów ładunków*.
I przychodzi mu to bez trudu, bo wy-
brałam silnik o dużej mocy. Dzięki 
Citroënowi Berlingo mogę skupić się 
na tym, na czym znam się najlepiej: 
na urządzaniu terenów zielonych.” 

* W zależności od silnika.

14

Do 4,10 m3 
objętości 

ładunkowej

Do 2 
europalet

Do 2,05 m 
długości 

użytkowej

Kąt otwarcia drzwi 
do 180°

Do 830 kg 
ładowności

1,25 m wysokości 
użytkowej

Szerokość 
między nadkolami 

do 1,23 m
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NAJWAŻNIEJSZE ATUTY 
PRZESUWNE 
DRZWI BOCZNE
Jedne lub dwoje przesuwnych drzwi bocz-
nych dla ułatwienia załadunku.  
SKŁADANE OPARCIE FOTELA 
PASAŻERA
Tworzy przydatny stolik z otworami na 
napoje. 
UCHYLNY DACH
W niezwykle prosty sposób można uchylić 
tylną część dachu, co pozwala przetrans-
portować wyjątkowo długie przedmioty. 
Praktyczne i pomysłowe roz wiązanie.
ELEMENTY OCHRONNE WNĘTRZA 
Z TWORZYWA 
Elementy z tworzywa, w które może być 
wyposażona część ładunkowa Citroëna 
Berlingo, mocne i łatwe do czyszczenia, 
mają na celu ochronę bagażnika i przewo-
żonych sprzętów. Są to panele boczne, na 
wnęki kół i część podłogowa, antypośli-
zgowa. 
ELEMENTY OCHRONNE WNĘTRZA 
Z DREWNA
Oferujemy także panele drewniane, które 
mogą skutecznie zabezpieczyć przestrzeń 
ładunkową przed uszkodzeniami, zapew-
niając transport towarów w optymalnych 
warunkach. W komplecie jest drewniana 
podłoga i dodatkowe panele boczne.

15
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BIURO NA KÓŁKACH
Z WYGODNYMI 
WARUNKAMI DO PRACY
Wielofunkcyjny środkowy fotel składa się 
bez trudu zamieniając się w stolik, zaś
w schowku pod siedziskiem z łatwością 
pomieszczą się wszystkie niezbędne doku-
menty. Tym samym kabina samochodu 
może stać się Twoim biurem, przydatnym 
w wielu profesjonalnych okoli cznościach. 

CITROËN BERLINGO
WYGODNA 
PRZESTRZEŃ DO PRACY

W Citroënie Berlingo wyposażonym w modułowe 
siedzenie pasażera Extenso zmieszczą się trzy 
osoby. Składa się ono płasko, co daje w efekcie 
wolne miejsce, w którym zmieszczą się kłopotli-
we, długie paczki czy przedmioty: deski, listwy, 
drabiny i rury… 
W tak wyposażonej kabinie znajduje się ponadto 

wiele pomysłowych, łatwo dostępnych schow-
ków. Dobrze pomyślany i dostosowany do po-
trzeb profesjonalistów Citroën Berlingo został 
zaprojektowany tak, by móc Ci towarzyszyć od 
rana do nocy.

16
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INNE MOCNE STRONY
RÓŻNE MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI
Fotel boczny składa sie do pozycji fotela 
kinowego (siedzisko podniesione do opar-
cia), dzięki czemu możliwy jest załadunek 
wysokich i delikatnych przedmiotów.
WIELE PRZEMYŚLANYCH
SCHOWKÓW
W Citroënie Berlingo pod kierownicą 
umieszczono schowek. Pod fotelem kie-
rowcy zaprojektowano pojemną szufl adę. 
W kabinie trzymiejscowej, pod środko-
wym siedziskiem znajduje się do datkowy 
schowek, o imponującej pojemności 7,5 
litra. Pomieści rozmaite przedmioty, chro-
niąc je przed wzrokiem niepowołanych 
osób.

17
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NAWIGACJA NAJNOWSZEJ 
GENERACJI
System nawigacji eMy Way oferuje wiele 
zaawansowanych funkcji: zapewnia do-
stęp do odtwarzacza CD, kompatybilnego 
z plikami MP3, wyświetla kolorowe mapy 
w trybie z lotu ptaka, korzystając z danych 
kartografi cznych w obrębie całej Europy. 
Kolorowy, 7-calowy ekran 16/9 zapewnia 
doskonałą czytelność w każdej sytuacji. 

CITROËN BERLINGO,
KOMFORTOWE 
PROWADZENIE

Siadając za kierownicą Citroëna Berlingo odczu-
jesz wyjątkowy komfort tego miejsca. Możesz do-
pasować wysokość siedziska do swoich potrzeb. 
Kierownica regulowana jest w dwóch płaszczy-
znach, na wysokość i głębokość. Niezbędne 
schowki i przełączniki sterujące są w zasięgu ręki, 
czy to będzie klimatyzacja, czy też regulator pręd-
kości z ogranicznikiem. 
Dodatkowym udogodnieniem może być system 
eMy Way, nawigacja satelitarna najnowszej gene-
racji. Dzięki niemu będziesz mógł także swobod-

nie korzystać z plików odtwarzacza MP3, podłą-
czonego do systemu audio samochodu. W każdej 
chwili będziesz mógł posłuchać ulubionych utwo-
rów muzycznych. Zestaw głośnomówiący Blue-
tooth* zapewni Ci wygodę i bezpieczeństwo 
w trakcie rozmów telefonicznych przeprowadza-
nych w  czasie jazdy.

18
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OPTYMALNIE
ZAGOSPODAROWANE 
WNĘTRZE 
DOPRACOWANE DETALE
Nad głową kierowcy usytuowano obszer-
ną półkę, ciągnącą się przez całą szero-
kość kabiny. Mieści ona z łatwością do-
kumenty formatu A4. 
BEZPIECZEŃSTWO: KONTROLA
PRĘDKOŚCI
Poza programowanym regulatorem pręd-
kości z ogranicznikiem w modelach z sil-
nikami HDi, Citroën Berlingo może mieć 
ogranicznik prędkości z czterema zapro-
gramowanymi przez serwis CITROËNA 
wartościami. 
SYSTEM GRIP CONTROL:
ZAPOBIEGA POŚLIZGOM
Ten udoskonalony system antypoślizgo-
wy zapewnia kontrolę nad torem jazdy 
dzięki opcji wyboru specyfi cznej na-
wierzchni (błota, śniegu, piasku…). Tym 
samym umożliwia optymalne przyspie-
szanie w zależności od aktualnej przy-
czepności.
ZAWSZE W ŁĄCZNOŚCI
Moduł Connecting Box z zestawem gło-
śnomówiącym Bluetooth* oraz wejścia-
mi USB i jack, umożliwia podłączenie 
własnego odtwarzacza MP3 lub pendri-
ve’a.

*  Wymaga kompatybilnego telefonu 
komórkowego.

19
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SILNIKI: 
SZACUNEK 
DO ŚRODOWISKA

CITROËN od dawna stosuje rozwiązania przyja-
zne dla środowiska naturalnego, nie rezygnując 
jednocześnie z mechanizmów wpływających na 
przyjemność jazdy. W ramach tej proekologicz-
nej strategii opracowano specjalne technologie. 
W odpowiedzi na obowiązujące normy emisji 
spalin EURO 5 w Citroënie Berlingo stosuje się 
silnik benzynowy 1.6 VTi 95 oraz dwa silniki 
diesla: 1.6 HDi 75 i 1.6  HDi 90. Współpracuje 
z nimi manualna 5-biegowa skrzynia biegów. 
Wszystkie silniki HDi wyposażone są w fi ltr czą-

stek stałych (FAP), który niszczy w procesie spala-
nia szkodliwe cząstki sadzy.  Są zatem przyjazne 
dla środowiska naturalnego.

* Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne są w punktach sprzedaży.
Podane wartości zużycia paliwa pochodzą z homologacji samochodów, które są zgodne z normami 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, obec-
ność bagażnika (nawet bez ładunku), intensywność użytkowania klimatyzacji lub ogrzewania, stan samochodu, mogą spowodować uzyskanie odmiennych wartości zużycia paliwa. 

ZUŻYCIE PALIWA 
I EMISJA CO2
(WG NORMY EURO 5)*

SILNIK CYKL MIEJSKI
(l/100 km)

CYKL POZAMIEJSKI
(l/100 km)

CYKL MIESZANY
(l/100 km)

EMISJA CO2 
W CYKLU 

MIESZANYM
(g/100 km)

1.6 VTi 95 9,6 5,7 7,1 164

1.6 HDi 75 5,9 4,8 5,2 136

1.6 HDi 90 6,0 5,0 5,4 140

1.6 HDi 90 LONG 6,3 5,2 5,5 143

20
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1505

1810

**Furgon L1/Furgon L2

1100
586/603**

2112

1554

     3000/
3250**

*szerokość użytkowa drzwi tylnych min./maks. **Furgon L1/Furgon L2

     1800/
2050

1100/1250*2728925 727/975**

4380/4628**

** Furgon L1/Furgon L2 *** w zależności od wersji i opcji

1148

1812/1834***

650

(M) − Metalizowany, (P) − Perłowy 

PRZYDATNE AKCESORIA
BAGAŻNIK DACHOWY
Bagażnik dachowy proponowany do 
Citroëna Berlingo wytrzymuje obciążenie 
do 150 kilogramów, świetnie zatem na-
daje się do przewożenia ciężkich i dużych 
przedmiotów. Wałek załadowczy w znacz-
nym stopniu ułatwia właściwe rozmiesz-
czanie na nim ładunku.
HOLOWANIE
Hak holowniczy typu „łabędzia szyja” po-
zwala bezpiecznie holować przyczepę czy 
profesjonalny sprzęt. 
KRATA OCHRONNA
NA TYLNE SZYBY
Niezbędna osłona, zabezpieczająca przed 
groźnym przesunięciem się ładunku.

 Gris Shark (P)  Blanc Banquise  Rouge Ardent  Gris Aluminium (M)  Noir Onyx

KOLORY
NADWOZIA

Kołpak Féroé 15"

KOŁA 

Materiał Gazyban szary
/Gazy szary/

Sprint szary Bise 

TAPICERKI

21
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CITROËNA
JUMPY 

1   MOŻLIWOŚĆ ZAŁADUNKU
TRZECH EUROPALET

2   OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA 
OD 5 DO 7 m3

3   PRÓG BAGAŻNIKA 
O WYSOKOŚCI 45 cm 
POMOCNY PRZY ZAŁADUNKU 
CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW 

4   WYSOKOŚĆ 1,90 m*
UŁATWIAJĄCA
PARKOWANIE
W MIEŚCIE

* w zależności od wersji

-

1

2
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CITRO
ËN

 JU
M

PY
DLACZEGO 
WARTO
GO WYBRAĆ?
-
KOMFORT JAZDY 
SAMOCHODU 
OSOBOWEGO

MOŻE POMIEŚCIĆ 
DO TRZECH OSÓB 

WYCISZONE WNĘTRZE 

3

4
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TOMASZ, 33 LATA, STOLARZ 
Z BRANIEWA
„Transport moich wyrobów to za-
wsze dosyć nerwowy moment: cza-
sem tygodnie pracy idą na marne 
z powodu zbyt mocnego hamowania 
lub zbyt ostro wziętego zakrętu. Po-
trzebowałem furgonetki, w której 
wytwarzane przeze mnie meble 
będą całkowicie bezpieczne. Dlate-
go wybrałem Citroëna Jumpy. Dzięki 
pneumatycznemu zawieszeniu próg 
bagażowy może być na tyle niski, że 
bez cienia ryzyka załaduję nawet 

bardzo duże i ciężkie przedmioty. 
Kiedy już się znajdują w przestrzeni 
bagażowej, mogę je przyczepić do 
ośmiu punktów mocowania. Antypo-
ślizgowe wykończenie podłogi gwa-
rantuje mi zaś, że ładunek nie bę-
dzie się bezładnie przesuwał.   
Tylne zawieszenie pneumatyczne 
po maga mi też zmniejszyć wysokość 
mojego Citroëna Jumpy, dzięki cze-
mu jestem w stanie zaparkować na-
wet w stosunkowo niskim garażu.”

BEZPIECZNY TRANSPORT 
KAŻDEGO, NAWET 
DELIKATNEGO ŁADUNKU

Do 7 m3 objętości 
ładunkowej

Do 2,58 m długości 
użytkowej

Kąt otwarcia drzwi 
do 180°

Do 1 161 kg 
ładowności

Do 1,75 m 
wysokości 
użytkowej

Szerokość 
między nadkolami 

do 1,24 m
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NAJWAŻNIEJSZE ATUTY
PRZYDATNE WYPOSAŻENIE
I ARANŻACJE
Wnętrze przestrzeni ładunkowej mogą 
ochronić drewniane elementy osłaniają-
ce podłogę, boki i drzwi – gładkie lub
z powłoką antypoślizgową. Zabezpiecza-
ją przed zabrudzeniem, zadrapaniami 
czy uderzeniami.
Solidne uchwyty mocujące umieszczone 
w zagłębieniach, pozwalają przymoco-
wać ładunek do podłogi bagażnika. Kra-
wędzie drzwi zabezpieczone są alumi-
niowymi listwami.
TYLNE REGULOWANE 
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE
Tylne regulowane zawieszenie pneuma-
tyczne pozwala obniżyć próg załadunku
z 56 do 45 centymetrów.
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INNOWACYJNE 
TECHNOLOGIE
W ZASIĘGU RĘKI
Deska rozdzielcza – ergonomiczna i czy-
telna – ułatwia szybki dostęp do wszyst-
kich przełączników i wskaźników. System 
nawigacji eMy Way udostępnia ujęcia 
okolicy planowanej trasy w trybie z lotu 
ptaka, widoczne na 7-calowym ekranie. 
Również dzięki temu ekranowi oraz prze-
łącznikom na kierownicy możesz swo-
bodnie korzystać z plików zapisanych
w odtwarzaczu MP3, podłączonym do 
systemu audio samochodu – w kabinie 
może rozbrzmiewać Twoja ulubiona mu-
zyka. Równie przydany moduł Connec-
ting Box obejmuje zestaw głośnomówią-
cy Bluetooth* oraz wejście USB i jack. 

* Wymaga kompatybilnego telefonu komórkowego.

CITROËN JUMPY
POŁĄCZENIE 
PRZYJEMNEGO
Z POŻYTECZNYM

Projektując Citroëna Jumpy mieliśmy na uwadze przede 
wszystkim komfort jazdy, czerpaliśmy więc inspirację 
z udogodnień charakterystycznych dla samochodów 
osobowych. 
Elementem uzyskanego komfortu jest świetna widocz-
ność i odpowiednie doświetlenie wnętrza samochodu – 
duża część płaszczyzn nadwozia Citroëna Jumpy jest 
przeszklona, szyby są duże, a przednia mocno pochylo-
na. Dopracowaliśmy także kwestię optymalnej tempera-
tury dzięki funkcjonalnej klimatyzacji.

26

MOCNY SAMOCHÓD DO 
PRZEWOZU CIĘŻKICH 
ŁADUNKÓW
MARCIN, 45 LAT, 
PRZEDSIĘBIORCA BUDOWLANY 
Z MIŃSKA MAZOWIECKIEGO:
„Jeżdżę zwykle po drewno do tartaku 
w Bieszczadach. Wybrałem silnik, 2.0 
HDi 125, niezbędny by przewozić ła-
dunki po górskich drogach. Citroën 
Jumpy świetnie sprawuje się przy pod-
jazdach pod górę, co nie jest bez zna-
czenia, kiedy się transportuje 500 kg 
desek. W mieście jeździ się nim cicho 
i płynnie.”
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INNE MOCNE STRONY
IZOLUJĄCA PRZEGRODA
Solidna przegroda oddzielająca prze-
strzeń ładunkową od kabiny pasażerskiej, 
od strony pasażerów pokryta jest dywano-
wą wykładziną. Posiada także wbudowa-
ną szeroką szybę. Zapewnia odpowiednie 
wyciszenie i komfort termiczny. 
SIEDZENIE PASAŻERA 
DWUMIEJSCOWE,
W wyposażeniu standardowym monto-
wane jest dwumiejscowe siedzenie pasa-
żera. Dostępne jest także, jako opcja 
bezpłatna, siedzenie pasażera indywidu-
alne.
DUŻE LUSTERKA BOCZNE
Z SYSTEMEM PODWÓJNEJ OPTYKI
Duże lusterka boczne zapewniają wyjąt-
kową widoczność dzięki układowi po-
dwójnej optyki. W dolnej części mają 
wbudowane lusterka szerokokątne, dzię-
ki czemu kierowca lepiej kontroluje ob-
szar z tyłu pojazdu. 
RADAR PARKOWANIA TYŁEM
Radar parkowania tyłem to rozwiązanie 
dostępne na zamówienie, w zależności 
od wersji samochodu. Sygnalizuje on 
niewidoczną dla kierowcy przeszkodę, 
znajdującą się za samochodem.

27
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CITROËN JUMPY 
MOCNE,
EKONOMICZNE
SILNIKI

Citroën Jumpy, Twoja fi rmowa wizytówka, może 
być wyposażony w jeden z trzech silników Diesla, 
zgodnych z obowiązującymi normami emisji spa-
lin. Silniki te charakteryzują się dużą mocą, nie-
zawodnością i oszczędnością w zużyciu paliwa; 
ich działanie jest przyjazne dla środowiska natu-
ralnego. Silnik 1.6 HDi 90 wyróżnia płynna 
zmiana przełożeń, zapewniająca przyjemność 
jazdy, którą na pewno docenisz, poruszając się 
po mieście. Silnik 2.0 HDi 125 o dobrych osią-
gach i małym zużyciu paliwa, jest najlepszy do 
jazdy po mieście, jak i poza nim.

* Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne są w punktach sprzedaży.
Podane wartości zużycia paliwa pochodzą z homologacji samochodów, które są zgodne z normami 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, obec-
ność bagażnika (nawet bez ładunku), intensywność użytkowania klimatyzacji lub ogrzewania, stan samochodu, mogą spowodować uzyskanie odmiennych wartości zużycia paliwa.

ZUŻYCIE PALIWA 
I EMISJA CO2
(WG NORMY EURO 5)*

SILNIK CYKL MIEJSKI
(l/100 km)

CYKL POZAMIEJSKI
(l/100 km)

CYKL MIESZANY
(l/100 km)

EMISJA CO2 
W CYKLU 

MIESZANYM 
(g/ 100 km)

1.6 HDi 90 7,9 6,2 6,7 177

2.0 HDi 95 8,1 6,6 7,1 186

2.0 HDi 125 od 7,6 do 8,1 od 5,8 do 6,6 od 6,4 do 7,1 od 168 do 186

28
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PRZYDATNE AKCESORIA
HAK HOLOWNICZY
Hak holowniczy typu „łabędzia szyja” po-
zwala bezpiecznie holować przyczepę czy 
profesjonalny sprzęt.
PAKOWNY DACH
Bagażnik dachowy można obciążyć mak-
symalnie do 100 kg, świetnie zatem na-
daje się do przewożenia ciężkich i dużych 
przedmiotów. Wałek załadowczy i drabin-
ka ułatwiają właściwe rozmieszczenie na 
nim ładunku, a owiewka zmniejsza hałas 
aerodynamiczny.

 Blanc Banquise  Noir Onyx  Bleu Line  Gris Fer (P) Bleu Impérial

 Rouge Ardent  Gris Aluminium (M)

KOLORY
NADWOZIA

Materiał Transcodage/
Omni 

TAPICERKI

29

(M) − Metalizowany, (P) − Perłowy

 *Zawieszenie tylne pneumatyczne. **+ 8 mm z radarem parkowania tyłem.
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NOWEGO CITROËNA
JUMPER 

1   TYLNE REGULOWANE 
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE 
UŁATWIA ZAŁADUNEK

2   OBJĘTOŚĆ UŻYTKOWA 
DO 17 m3

3   ŁADOWNOŚĆ 
DO 1 540 kg

-

1

2

3
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N
O

W
Y CITRO

ËN
 JU

M
PER

WIELE WERSJI NADWOZIA, 
TRZY RÓŻNE WYSOKOŚCI 
I CZTERY DŁUGOŚCI 
DO WYBORU 

PRZEDNI NAPĘD I MOCNE 
SILNIKI UMOŻLIWIAJĄCE 
PRZEWÓZ CIĘŻKICH 
ŁADUNKÓW

DLACZEGO 
WARTO
GO WYBRAĆ?
-
NOWOCZESNA, MASYWNA 
SYLWETKA

DWOJE PRZESUWNYCH 
DRZWI BOCZNYCH
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NOWY 
CITROËN JUMPER, 
JESZCZE BARDZIEJ 
WYTRZYMAŁY 
I PRAKTYCZNY

32

• Przed wprowadzeniem do sprzedaży przetestowany na dystansie
4 milionów kilometrów.

• Parametry wytrzymałościowe drzwi: 500 000 cykli otwarcia-
zamknięcia drzwi przednich, bocznych przesuwnych i tylnych, 
symulujące 10 lat użytkowania w ekstremalnych warunkach. 

EKSTREMALNA WYTRZYMAŁOŚĆEKSTREMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ
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ODŚWIEŻONE LINIE
MASYWNA SYLWETKA
Nowy Citroën Jumper, zaopatrzony w mocne 
refl ektory LED, jest łatwy do odróżnienia od in-
nych samochodów dostawczych. Model ten 
emanuje energią i nowoczesnością. Szeroka 
przednia szyba zapewnia kierowcy doskonałą 
widoczność. Wzmocnione zderzaki imponują 
rozmiarami, skuteczniej chroniąc nadwozie. 
Światła i kierunkowskazy są duże, lepiej widocz-
ne, zarówno z tyłu jak i po bokach.

POMOCNY W PRACY
Przestrzeń ładunkowa wyznaczona prostopa-
dłymi liniami pozwala na jej optymalne wyko-
rzystanie. Także drzwi pomyślane są tak, by 
ułatwiały załadunek i rozładunek.

33

•   Zoptymalizowana objętość 
ładunkowa

•  Charakterystyczna identyfi kacja 
świetlna

•  Większe, masywniejsze zderzaki

•  Lepiej widoczne światła 
kierunkowskazów

•  Nowa konstrukcja amortyzatorów

•  Nowy kształt wlotów powietrza

NOWOŚCINOWOŚCI
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DECYDUJĄ POTRZEBY
PAWEŁ, 37 LAT, 
PRZEDSIĘBIORCA Z KALISZA:  
„Jumper to samochód dostawczy szyty 
na miarę. To określenie, którego użył 
mój doradca z Citroëna, kiedy postano-
wiłem kupić nowego dostawczaka. Za-
leżało mi na tym, żeby miał odpowied-
nie wymiary zewnętrzne – a zwłaszcza, 

żeby nie był za długi, muszę bowiem 
często parkować gdzie się da. 
Zdecydowałem się też na dwoje drzwi 
przesuwnych, niezbędnych przy pracy 
na budowie; ułatwiają załadunek. Wy-
brałem najsilniejszy silnik ze wszystkich 
dostępnych, mogę teraz bez obaw prze-
wozić ładunki o wadze około dwóch 
ton.”

NOWY 
CITROËN JUMPER 
SAMOCHÓD 
DOSTAWCZY 
SZYTY NA MIARĘ

Do 17 m3 objętości 
ładunkowej

Do 4,07 m długości 
użytkowej

Kąt otwarcia drzwi 
do 270°

Do 1,54 t 
ładowności

Do 2,16 m 
wysokości 
użytkowej

Szerokość 
między nadkolami 

do 1,42 m
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INNE MOCNE STRONY
NISKI PRÓG ZAŁADUNKU
Nowy Citroën Jumper może mieć tylne 
zawieszenie pneumatyczne, za sprawą 
którego możesz obniżyć próg załadunku 
o 6 do 7 centymetrów i bezproblemowo 
załadować samochód.
PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA
Dwuskrzydłowe drzwi tylne otwierają się 
pod kątem od 96 do 180 stopni, co uła-
twia załadunek; zaopatrzono je w pomy-
słową, czteropunktową blokadę. W opcji 
dostępne są też drzwi, których kąt rozwar-
cia wynosi do 270°. Po otwarciu, skrzydła 
tych drzwi można zablokować, mocując je 
za pomocą specjalnych zawiasów do bo-
ków samochodu. Wzmocniona przegroda 
osłania kierowcę i pasażerów przed hała-
sem i przesunięciem ła dunku.
PODWÓJNE BOCZNE DRZWI
Załadunek może być jeszcze łatwiejszy 
przy dwojgu drzwi bocznych przesuw-
nych (drugie drzwi dostępne jako opcja). 
Zależnie 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. 

35

•  1,42 m między nadkolami,
1,87 m między ścianami bocznymi

•  Drzwi tylne do 2,03 m wysokości

REKORDOWE WYMIARYREKORDOWE WYMIARY
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NOWOCZESNE
I FUNKCJONALNE CENTRUM 
DOWODZENIA
Nowoczesny design sprawia, że kabina 
pasażerska Nowego Citroëna Jumpera 
jest przestronna i estetyczna. Kierownica 
robi wrażenie solidnej i poręcznej. Na de-
sce rozdzielczej wszystkie przełączniki ste-
rujące poszczególnymi funkcjami roz-
mieszczone są w optymalnie wygodnym 
układzie. Nowy Citroën Jumper pozwala 
na połączenie pracy z przyjemnością jaz-
dy, gdyż może być wyposażony w kompu-
ter pokładowy, system audio CD MP3, 
czy zestaw głośnomówiący Bluetooth*. 
Gniazdo 12 V w środkowej części deski 
rozdzielczej umożliwia podłączenie ko-
mórki czy innego sprzętu przenośnego. 
* Wymaga kompatybilnego telefonu komórkowego.

NOWY 
CITROËN JUMPER,
KOMFORT NA CO DZIEŃ

Witaj w nowym biurze! Profesjonalista spędza 
dziś więcej czasu w trasie, niż za biurkiem. Kom-
fort jazdy staje się jego podstawową potrzebą, 
a Nowy Citroën Jumper ją zaspokaja. Wnętrze 
kabiny pasażerskiej jest wyjątkowo dopracowane: 
ergonomiczne i przestronne, sprzyja dobremu 
samopoczucia i wygodzie. Z przodu przewidziano 

trzy miejsca siedzące. Szeroka przednia szyba po-
zwala uzyskać doskonałą widoczność i właściwe 
doświetlenie kabiny. Komfort akustyczny, zapew-
nia solidna przegroda, która izoluje i gwarantuje 
skuteczne wytłumienie kabiny.
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STWORZONY DO PRACY
PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ
Nowy Citroën Jumper ma z przodu trzy 
szerokie wygodne siedzenia, idealne na 
długie trasy. 
PRAWDZIWE BIURO
W górnej części konsoli centralnej znajdu-
je się podstawka pod dokumenty o regu-
lowanej wysokości, na której możliwe jest 
zamocowanie i unieruchomienie doku-
mentów. Złożenie centralnego oparcia 
daje w efekcie podkładkę, mogącą służyć 
za biurko. 
ERGONOMICZNE I BEZPIECZNE 
SCHOWKI
Porządek w biurze pozwala skuteczniej 
pracować, Nowy Citroën Jumper oferuje 
zatem liczne, pomysłowe schowki. Sze-
roka i pojemna półka nad głową kierow-
cy pomieści wszystkie potrzebne doku-
menty. Deska rozdzielcza obfi tuje wręcz
w schowki na potrzebne drobiazgi. 
Samochód ma także dwa zamykane 
schowki z przodu oraz dodatkową cen-
tralną konsolę ze schowkami zamykany-
mi na klucz, pomyślanymi jako miejsce 
na laptopa. 
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KONSOLA CENTRALNA 
ERGONOMIA I ŁĄCZNOŚĆ
Na konsoli centralnej może znajdować 
się 5-calowy tablet dotykowy. Umożliwia 
obsługę funkcji, czyniących z Nowego 
Citroëna Jumpera centrum łączności. 
Nawigacja satelitarna pomoże Ci dotrzeć 
do celu, posłuchasz także radia, płyt CD 
czy też muzyki ze smartfona lub odtwa-
rzacza MP3. Prowadzenie stanie się bez-
pieczniejsze dzięki funkcji odczytywania 
SMS-ów - kolejnej, która poprawia łącz-
ność ze światem.

NOWY
CITROËN JUMPER,
PRAKTYCZNY I PEWNY

Nowy Citroën Jumper wyróżnia się osiągami, 
komfortem wnętrza i rozwiązaniami zapewniają-
cymi bezpieczeństwo jazdy. Ponieważ ma być na-
rzędziem codziennej pracy – przystosowany jest 
do jazdy po różnych trasach, również tych trud-
niejszych. Dostępny jako opcja „Alarm niezamie-
rzonego przekroczenia linii (AFIL)” pomaga wal-
czyć z zasypianiem za kierownicą, a nawet ze 
zwykłą utratą uwagi. Samochód ma także system 
kontroli ciśnienia w ogumieniu – czujniki umiesz-
czone w każdym z czterech kół stale mierzą ci-
śnienie w oponach. Jeśli jedna z nich zostanie 

uszkodzona, czujniki wychwycą ten fakt i przeka-
żą tę informację kierowcy. Przydatny może się 
także okazać Inteligentny System Kontroli Trak-
cji, dzięki któremu jazda na każdej nawierzchni – 
nawet na śniegu – będzie bezpieczna. W trasie 
regulator i ogranicznik prędkości oraz światła 
do jazdy dziennej LED podnoszą komfort jazdy. 
W mieście, Nowego Citroëna Jumpera można 
łatwo zaparkować, dzięki zamontowanej z tyłu 
kamerze i radarowi parkowania tyłem.
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BEZPIECZEŃSTWO
PRZEDE WSZYSTKIM
KAMERA COFANIA
Zamontowana z tyłu kamera przekazuje 
za pośrednictwem 5-calowego tabletu do-
tykowego obraz przestrzeni za samocho-
dem. Obraz ten pojawia się, gdy kierowca 
włączy bieg wsteczny lub tylne drzwi dwu-
skrzydłowe zostaną otwarte – umożliwia-
jąc kontrolę załadunku. 
PRĘDKOŚĆ POD KONTROLĄ
Regulator i ogranicznik prędkości automa-
tycznie utrzymuje stałą prędkość, nieza-
leżnie od profilu drogi. Kierowca może 
w każdej chwili zmienić za programowany 
limit. 
BEZPIECZNY START
Inteligentny System Kontroli Trakcji po-
prawia trzymanie się drogi w zależności od 
aktualnej przyczepności. System wspoma-
gania zjazdu ze wzniesienia HDC (Hill De-
scent Control), ogranicza ryzyko i utrzy-
muje stałą prędkość zjazdu do 30 km/h.
DUŻE LUSTERKA BOCZNE Z SYSTE-
MEM PODWÓJNEJ OPTYKI
Duże lusterka boczne zapewniają wyjątko-
wą widoczność dzięki układowi podwójnej 
optyki. W dolnej części mają wbudowane 
lusterko szerokokątne, dzięki czemu kie-
rowca lepiej kontroluje obszar z tyłu pojaz-
du. Jako opcja dostępne jest elektryczne 
sterowanie i składanie lusterek, jak rów-
nież ich podgrzewanie.
PRZEDNIE REFLEKTORY
Duże refl ektory z diodami LED umieszczo-
ne zostały wysoko, nad szerokim przed-
nim zderzakiem, aby skutecznie oświetlać 
drogę. Samochód może być także wypo-
sażony w światła przeciwmgłowe, wbudo-
wane w dolną część zderzaka.
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NOWY
CITROËN JUMPER,
WIĘKSZA  
KABINA PASAŻERSKA

W Nowym Citroënie Jumper możliwa jest taka 
adaptacja przestrzeni ładunkowej, która pozwala 
na umieszczenie trzech dodatkowych foteli pa-
sażerskich. Jest to rozwiązanie autorstwa fi rmy 
Gruau. W przestrzeni pod siedziskami pozostaje 
spora wnęka, w której zmieszczą się nawet długie 
ładunki. Zależnie od wybranej wersji samochodu, 
dostępne są też duże, otwierane tylne okna, przy-
pominające te z samochodów osobowych.

FURGONETKA, KTÓRĄ 
MOŻNA PRZEWIEŹĆ 
ZARÓWNO SPRZĘT 
JAK I PRACOWNIKÓW.
BARTOSZ, 57 LAT, 
PRZEDSIĘBIORCA Z MŁAWY:
„Jeżdżąc na teren budowy przewożę nie 
tylko potrzebny sprzęt, ale i pracowników. 
Dlatego wybrałem rozszerzoną kabinę,
w której wraz z kierowcą mieści się sześć 
osób. Pod siedzeniami mogę przewieźć do-
datkowe narzędzia lub bagaże pracowni-
ków. Odkąd mam Nowego Citroëna Jum-
per zabieramy się zwykle do pracy jedną 
furgonetką. Dwukrotnie obniżyłem koszty 
transportu i możemy wszyscy sprawniej 
działać.”
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WERSJE NOWEGO CITROËNA 
JUMPER 
Nowy Citroën Jumper ma reprezentować 
Twoją fi rmę, ale przede wszystkim służyć 
jej potrzebom. Proponujemy pięć wersji 
tego modelu, a każda przewidziana do 
innych celów.

➀ FURGON BLASZANY

➁ RAMA DO ZABUDOWY

➂  RAMA DO ZABUDOWY 
Z PODWÓJNĄ KABINĄ

➃ PLATFORMA DO ZABUDOWY

➄ OSOBOWY

➅ SKRZYNIA Z KABINĄ*

➆ SKRZYNIA Z PODWÓJNĄ KABINĄ*

➇ WYWROTKA*

* przykłady zabudowy na rynku polskim

3

1

2

4

5

7

8

6
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NOWY
CITROËN JUMPER,
WYDAJNE I EKONOMICZNE
SILNIKI

Zastosowane w tym modelu silniki diesel wyróż-
niają się mocą i osiągami. Ponadto są niezawod-
ne, ekonomiczne i ekologiczne (zgodne z norma-
mi emisji spalin EURO 5). Spełniają wymogi 
różnych profesji i branż w zakresie obciążenia 
oraz częstotliwości przejazdów. Do wyboru są 
cztery silniki wysokoprężne. 2.2 HDi 110 z syste-
mem wtrysku pod wysokim ciśnieniem (Common 
Rail), zapewnia komfort użytkowania szczególnie 
cenny w mieście. 2.2 HDi 130 i 2.2 HDi 150 
uzyskują doskonałe osiągi przy niskim poziomie 
zużycia paliwa podczas użytkowania w cyklu mie-

szanym. Ostatni z silników, 3.0 HDi 180 prze-
znaczony jest dla kierowców oczekujących dużej 
mocy, wysokiego maksymalnego momentu obro-
towego i dobrych przyspieszeń. 

* Wszystkie informacje dotyczące silników mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dostępne są w punktach sprzedaży.
Podane wartości zużycia paliwa pochodzą z homologacji samochodów, które są zgodne z normami 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, obec-
ność bagażnika (nawet bez ładunku), intensywność użytkowania klimatyzacji lub ogrzewania, stan samochodu, mogą spowodować uzyskanie odmiennych wartości zużycia paliwa. 

ZUŻYCIE PALIWA 
I EMISJA CO2
(WG NORMY EURO 5)*

     

SILNIK CYKL MIEJSKI
(l/100 km)

CYKL POZAMIEJSKI
(l/100 km)

CYKL MIESZANY
(l/100 km)

EMISJA CO2 
W CYKLU 

MIESZANYM
(g/km)

2.2 HDi 110 od 8,5 do 9,5 od 5,8 do 6,4 od 6,8 do 7,5 od 180 do 199

2.2 HDi 130 od 8,5 do 9,3 od 5,8 do 6,5 od 6,8 do 7,5 od 180 do 199

2.2 HDi 150 od 8,5 do 9,3 od 5,8 do 6,5 od 6,8 do 7,5 od 180 do 199

3.0 HDi 180 od 10,1 do 11,0 od 6,7 do 7,2 od 8,0 do 8,6 od 209 do 226

42
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(M) − Metalizowany, (P) − Perłowy

 Gris Graphito (M) Bleu Impérial  Gris Aluminium (M)  Rouge Profond (P)

Materiał Darko/Twill 
Black 

TAPICERKAKOŁA

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

 Rouge Tiziano  Beige Golden White (M)

KOLORY
NADWOZIA

43

Pół-kołpak Kołpak 15" Obręcz aluminiowa 15“ Obręcz aluminiowa 16“ Kołpak 16“

PRZYDATNE AKCESORIA
PAKOWNY DACH
Nowy Citroën Jumper jest funkcjonalny 
w pełnym tego słowa znaczeniu. Kolej-
nym na to dowodem jest praktyczny ba-
gażnik dachowy z wałkiem załadunko-
wym. Dostępny jest w wersji długiej lub 
krótkiej. Wytrzymuje obciążenie do 150 
kg. Bagażnik jest nie tylko bezpieczny, ale 
też harmonijnie komponuje się ze stylisty-
ką samochodu. 
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SAMOCHODY ADAPTOWANE CITROËNA
ROZWIĄZANIA NA MIARĘ

Marka Citroën proponuje ga-
mę godnych zaufania, wytrzy-
małych samochodów adapto-
wanych. Bez trudu wybierzesz 
spośród nich wariant odpo-
wiadający potrzebom Twojej 
branży. Wszystkie samocho-
dy z tej gamy wyposażone są 
w silniki HDi, spełniające eu-
ropejskie normy emisji spalin 
EURO 5.

IZOTERMY 
I CHŁODNIE
CITROËN oferuje izotermy
i chłodnie bazujące na mode-
lach Nemo, Berlingo, Jumpy 
i Jumper, którymi można 
przewozić łatwo psujące się 
towary.  
Ich pojemność wynosi od 
1,35 metra sześciennego do 
16,3 metrów sześciennych, 
co zaspakaja potrzeby dystry-
butorów artykułów żywno-
ściowych czy przedsiębiorców 
związanych z gastronomią.

44

HANDEL 
I USŁUGI
CITROËN proponuje szeroki wachlarz 
innowacyjnych rozwiązań i technologii 
w samochodach dostawczych mogą-
cych służyć jako przewoźne sklepy. 
Samochody te wyposażone są w spe-
cyfi czne urządzenia i mogą pełnić 
funkcję piekarni, sklepu rybnego, wę-
dliniarskiego, pizzerii, czy baru. 
Rozwiązania adaptacyjne stosowane 
w modelach Nemo, Berlingo, Jumpy 
i Jumper mogą się sprawdzić w kom-
paktowych i praktycznych furgonet-
kach stosowanych w sektorze robót 
budowlanych, w pogotowiu technicz-
nym, fi rmach holowniczych, w usłu-
gach pogrzebowych i innych branżach 
usługowych, wymagających specjali-
stycznej bazy transportowej.
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INNE  
RODZAJE ADAPTACJI
CITROËN zapewnia rozwią-
zania na miarę, stosownie do 
potrzeb: możemy przebudo-
wać samochód osobowy na 
pojazd do nauki jazdy.
W punktach sprzedaży 
CITROËNA Nasi doradcy 
wesprą Cię w poszukiwaniu 
wersji samochodu najlepiej 
dostosowanej do Twoich po-
trzeb.

BUDOWNICTWO 
 I ROBOTY BUDOWLANE
Do przewozu masywnych ła-
dunków, nawet tych najcięż-
szych – w mieście i poza nim 
– CITROËN proponuje gamę 
wywrotek, skrzyń, furgonów 
opartych na modelach Berlin-
go, Jumpy i Jumper.

SAMOCHODY 
CIĘŻAROWE 
CITROËN oferuje rozmaite 
warianty większych samocho-
dów ciężarowych, opartych na 
wersjach Rama do zabudowy 
i Platforma do zabudowy. To 
obszerne pojazdy o pojemno-
ści użytkowej do 22,5 metra 
sześciennego. Klienci fi rmy 
mogą wybrać rozwiązania 
techniczne i wyposażenie kie-
rując się konkretnymi, czekają-
cymi ich zadaniami, zgodnie 
ze specyfi ką prowadzonej 
działalności.

Zd
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WYPOSAŻENIE (1)

x – standardowe
o – opcjonalne (2)

46

VAN x x x x o o o o x x o x o o o

VAN x x x x o o o o x x x x o o o

VAN x x x x o o o x o o o o o o o

VAN x x x x o o x x o o o

PACK x x x x o o x o x x x x o o o x

PACK LONG x x x x o o x o x x x x o o o x

(1) Niepełna lista.
(2) W zależności od wersji.

CITROËN
BERLINGO

CITROËN
JUMPY

CITROËN
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NOWY
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OBJĘTOŚCI I WYMIARY

47

M
 K
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RO

W
CY

8 do 17 1 155 do 1945 2,67 do 4,07 1,87 1,662 do 2,168 4,963 do 6,363  do 2,77 2,254 do 2,764 1,075 do 1,250 1,485 do 1,755 1,562 1,52 do 2,03

2,8* 614 1,523 do 1,473 1,181 3,864/3,881** 2,019 1,721 do 0,644 1,041 do 1,14 do 1,067

3,3 do 4,1* 552 do 830 1,8 do 1,620 do 1,250 4,38 2,112 1,812 do 1,834 0,650 1,100 do 1,250 1,100

3,3 do 4,1* 552 do 830 1,8 do 1,620 do 1,250 4,38 2,112 1,812 do 1,834 0,650 1,100 do 1,250 1,100

3,7 do 4,1* 675 do 680 2,05 do 1,620 do 1,250 4,628 2,112 1,812 do 1,834 0,650 1,100 do 1,250 1,100

5 do 7 956 do 1161 2,254 do 2,584 do 1,60 1,449 do 1,750 4,805 do 5,135 2,194 1,895* do 2,276 0,924 1,293 do 1,301 1,237 1,272 do 1,630

* Ze złożonym fotelem 
pasażera Extenso.

* Fotel pasażera Extenso 
złożony.

** Wartości dla wersji 
z Pakietem Terenowym.

 * Zawieszenie tylne 
pneumatyczne.
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NEMO, BERLINGO, 
JUMPY LUB JUMPER: 
KTÓRY Z TYCH 
MODELI NAJLEPIEJ 
ODPOWIADA 
TWOIM 
POTRZEBOM?

48
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SKORZYSTAJ Z POMOCY 
NASZYCH DORADCÓW
Teraz, CITROËN zaprasza Cię do swoich CEN-
TRÓW CITROËN BUSINESS na spotkanie 
z jednym z Doradców Sprzedaży dla Firm, spe-
cjalistów od samochodów dostawczych. Nieza-
leżnie od cha rakteru Twojej pracy, na pewno 
będziemy w stanie zaoferować samochód do-

DLA KAŻDEGO
PROFESJONALISTY ODPOWIEDNI 
SAMOCHÓD DOSTAWCZY
Na stronach tego katalogu staraliśmy się odpo-
wiedzieć na pytania, pojawiające się podczas  
wyboru samochodu dostawczego odpowiadają-
cego potrzebom użytkownika.

stawczy spełniający Twoje wymagania. Nasi eks-
perci są do dyspozycji – opracują najlepsze roz-
wiązanie dla Twojej fi rmy i pomogą przy 
ustaleniu najkorzystniejszego systemu fi nanso-
wania zakupu.
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CENTRA CITROËN BUSINESS
DEDYKOWANI DORADCY SPRZEDAŻY DLA FIRM
W CENTRACH CITROËN BUSINESS pracują dla Państwa nasi Doradcy Sprzeda-
ży dla Firm. Są to osoby o wysokich kwalifi kacjach zawodowych. Przeszkolone, aby 
zapewnić najwyższy poziom obsługi. Ich kwalifi kacje są na bieżąco weryfi kowane.

Możecie być pewni, że Państwa Doradca jest do dyspozycji nie tylko w CENTRUM 
CITROËN BUSINESS, ale też odwiedzi Państwa, aby na miejscu, jeszcze lepiej 
zidentyfi kować potrzeby fi rmy i służyć wszelką pomocą.

DEFINIUJEMY TWOJE POTRZEBY W ZAKRESIE:
1   Doboru odpowiednich modeli samochodów
2   Pomocy w budowie fi rmowej fl oty
3   Przeprowadzenia procesu zakupu 

Adresy i dane kontaktowe znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej www.citroen.pl
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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

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
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 pozo-
staje 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.

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 hamul-
cowy, 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 : 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 te-
rytorium Unii Europejskiej. Dane na temat modeli i ich para metrów od-
noszą się do wersji obowiązującej w momencie wydania katalogu i nie 
mogą być traktowane jako postanowienia umowne. Citroën zastrzega 
sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów przed-
stawionych modeli, bez obowiązku aktu alizacji 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 uzy-
skane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawa-
nych 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 re produkcję barw. Jeżeli 

pomimo starań zapewnionych w czasie przygotowania katalogu stwier-
dzą Państwo, że zawiera on jakikolwiek błąd prosimy o kontakt. Wszelkie 
informacje są udzielane przez dział obsługi klienta Citroëna pod nume-
rem telefonu + 48 (22) 458 46 85 oraz są dostępne pod adresem in-
ternetowym: 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 ko-
mórkowych i stacjonarnych, płatne zgodnie z cennikiem operatora).

GWARANCJE I USŁUGI SERWISOWE
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FINANSOWANIE I UBEZPIECZENIA

OFERTA KREDYTOWA:
1/  Minimum formalności przy ubieganiu się 

o kredyt – procedura uproszczona już od 
10% wpłaty własnej.

2/  Elastyczny okres kredytowania od 6 do 96 
miesięcy.

3/  Oszczędność czasu – wszelkie formalności 
w jednym miejscu.

4/  Szybka reakcja – wniosek kredytowy 
zostanie rozpatrzony w godzinę.

OFERTA LEASINGOWA:
1/   Minimum formalności – procedura 

uproszczona od 10% wpłaty własnej.
3/   Wszystkie formalności (kupno samocho-

du, jego fi nansowanie oraz ubezpiecze-
nie) dopełniane w Salonie Citroëna.

4/   Kwoty wykupu od 1% do 35% w zależ-
ności od okresu leasingu.

5/   Czas trwania umowy  od 24 do 60 
miesięcy.

6/   Wpłata własna od 0% do 45% wartości 
początkowej pojazdu.

7/   Po zakończeniu okresu trwania umowy 
możliwość wykupu pojazdu.

8/   Dopasowanie miesięcznego czynszu do 
indywidualnych potrzeb poprzez zmianę  
wysokości wpłaty własnej oraz kwoty 
wykupu.

9/   Brak dodatkowych opłat za rozłożenie 
na raty ceny kontraktu serwisowego.

10/   Pomoc w likwidacji szkód w pakiecie 
fi rmowym ubezpieczenia komunikacyjne-
go.

EASY BUSINESS RENTAL:
Easy Business Rental to komfortowy produkt 
fi nansowy, łączący zalety podatkowe leasingu 
operacyjnego z niską ratą miesięczną i szero-
kim wachlarzem usług serwisowych. 
Easy Business Rental to:
1/  Finansowanie oparte na leasingu operacyj-

nym.
2/ Wpłata własna już od 0%.

3/  Niskie miesięczne raty oraz brak ryzyka 
związanego z utratą wartości pojazdu 
i jego odsprzedażą – wysoka wartość 
wykupu pojazdu gwarantowana przez 
Dealera (gwarancja wykupu dotyczy 
wybranych modeli).

4/  Niewielkie koszty miesięczne (fi nansowa-
ne jest realne zużycie pojazdu, a nie jego 
cała wartość).

OFERTA UBEZPIECZENIOWA:
Wybierając produkty Citroën Bank lub Citroën 
Business możecie Państwo skorzystać z szero-
kiego wachlarza produktów ubezpieczenio-
wych:
1/ Pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych:
a)  Ubezpieczenia jednoroczne lub wieloletnie 

(na cały okres leasingu).
b)  Dopasowanie zakresu do indywidualnych 

potrzeb.
c)  Gwarancja napraw w Autoryzowanych 

Stacjach Obsługi.
d) Brak udziałów własnych.
2/  Ubezpieczenie Spłaty Kredytu lub 

Leasingu:
a)  Gwarancja wypłaty świadczenia na 

wypadek zdarzenia, o charakterze 
zdrowotnym, objętego zakresem 
ubezpieczenia.

3/ Ubezpieczenie Straty Finansowej:
a)  Dodatkowe odszkodowanie wypłacane 

w przypadku szkody całkowitej lub 
kradzieży niwelujące spadek wartości 
pojazdu.

4/ Ubezpieczenie Ochrony Prawnej:
a)  Pomoc prawna w przypadkach objętych 

zakresem, bez konieczności angażowania 
własnych środków.

5/  Ubezpieczenie Assistance (tylko dla 
klientów korzystających z leasingu):

a)  Pakiet usług zapewniających pomoc 
w przypadku awarii lub uszkodzenia 
pojazdu.

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY
CITROËN BUSINESS LEASE:
Citroën Business Lease to produkt przezna-
czony dla klientów fl otowych, łączący fi nanso-
wanie klasycznym leasingiem operacyjnym 
z zarządzaniem fl otą. 

W ramach Citroën Business Lease 
zapewniamy:
1/ Finansowanie  Państwa fl oty pojazdów.
2/  Zarządzanie ubezpieczeniami oraz 

likwidację szkód komunikacyjnych.
3/  Serwisowanie samochodów, wymianę 

i składowanie opon.
4/  Assistance, czyli pełna mobilność Państwa 

fl oty samochodów.
5/  Raportowanie dotyczące parku pojazdów 

zgodnie z Państwa życzeniem.

Niniejsze propozycje nie stanowią oferty w ro-
zumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego. 
Szczegóły oferty, jak i informacje o pozostałych 
dostępnych produktach leasingowych, kredyto-
wych oraz ubezpieczeniowych znajdą Państwo 
u Autoryzowanego Dystrybutora Citroën.
Produkty kredytowe na samochody Citroën ofe-
rowane są przez Banque PSA Finance S.A. Od-
dział w Polsce, a produkty leasingowe przez 
PSA Finance Polska Sp. z o.o. Obydwie instytu-
cje wchodzą w skład Grupy PSA Peugeot 
Citroën, która oferuje usługi fi nansowe w 23 
krajach świata. Banque PSA Finance S.A. Od-
dział w Polsce oraz PSA Finance Polska Sp. 
z o.o. łączą w sobie międzynarodowe doświad-
czenie ze znajomością polskich realiów prawno 
– fi nansowych, co pozwala oferować produkty 
kredytowe i leasingowe odpowiadające najbar-
dziej wymagającym klientom.
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