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MAIS CONFORTO, 
MAIS SEGURANÇA
Com capacidade para 11 passageiros (10 + motorista), o Citroën Jumpy Minibus 
é a melhor opção para o transporte de pessoas. Amplo espaço interno, conforto 
e qualidade no acabamento. Tudo pensado para facilitar a sua rotina e a dos 
seus passageiros. 

CITROËN JUMPY MINIBUS
MUITO MAIS PARA 
O SEU NEGÓCIO.

TETO ALTO 
Com teto elevado na parte traseira,  

o Jumpy Minibus oferece muito mais conforto 
para os seus passageiros.

MUITO MAIS COM 
MENOS CONSUMO  
Com motor 1.6 Diesel BlueHDi de 115 cv,  
que garante baixo consumo, o Jumpy Minibus
possui o motor mais econômico da categoria.

11 LUGARES 
Com 3 fileiras de bancos, a versão  
Minibus do Citroën Jumpy transporta  
até 10 passageiros, além do motorista. 

VIDA A BORDO
Conforto e estrutura para o dia a dia,  

com ar-condicionado, vidros, travas  
e retrovisores elétricos. 

ESSENCIAIS2

BANCOS RECLINÁVEIS
O Citroën Jumpy Minibus conta com 

1ª e 2ª fileiras de bancos reclináveis em até 18°.

Com teto elevado na parte traseira, 
o Jumpy Minibus oferece muito mais conforto 

Conforto e estrutura para o dia a dia, 
com ar-condicionado, vidros, travas 

Com teto elevado na parte traseira, 
o Jumpy Minibus oferece muito mais conforto 

Conforto e estrutura para o dia a dia, 
com ar-condicionado, vidros, travas 



EQUIPADO PARA 
FAZER O SEU 
NEGÓCIO 
ACONTECER

CARACTERÍSTICAS 3

MOTOR 
A DIESEL 
Motor 1.6 Diesel Turbo de 115 cv e câmbio manual 
de 6 marchas, o mais econômico da categoria.

TACÓGRAFO 
DIGITAL 
Obrigatório, conforme a legislação de trânsito,  
o tacógrafo retém dados importantes a respeito  
do percurso, velocidades médias e tempo de 
trajetos percorridos. Muito mais segurança para 
você e seus passageiros. 

CONFORTÁVEL
PARA O
DIA A DIA

AR-CONDICIONADO 
TRASEIRO

CINTO DE 
TRÊS PONTOS

ASSISTENTE PARA 
PARTIDA EM RAMPAS

SEGURANÇA 
A BORDO

TECNOLOGIA E 
CONFORTO NA 
CONDUÇÃOCom 4 difusores e 3 módulos de velocidade, 

ofereça todo o conforto do ar-condicionado
traseiro para seus passageiros. 

Um diferencial na categoria, o Citroën Jumpy 
Minibus possui cintos de segurança de 3 pontos
para todos os 11 lugares. 

O Hill Assist é um sistema que mantém o veículo 
parado por alguns segundos em ladeiras, para 
facilitar manobras. Evita a prática conhecida como 
“rampa de mão”, em que se utiliza o freio de mão 
para mover o carro em ladeiras. 

O modelo Jumpy Minibus conta com martelos 
de segurança, conforme a legislação brasileira.

Com indicador de troca de marcha (GSI), 
limitador e regulador de velocidade,  
o Citroën Jumpy Minibus oferece muito  
mais conforto e tecnologia na condução.

CONFORTO 
E VIDA A BORDO 
O Jumpy Minibus possui a estrutura perfeita para 
suas atividades diárias, como ar-condicionado, 
vidros, travas e retrovisores elétricos. 

Imagens meramente ilustrativas.
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CONHEÇA AS DIMENSÕES 
DO CITROËN JUMPY MINIBUS

As especificações técnicas e disponibilidade das cores por versão dos veículos podem ser alteradas sem aviso prévio. Imagens meramente 
ilustrativas. Alguns equipamentos e acessórios apresentados são ilustrativos e opcionais. Consulte disponibilidade no site www.citroen.com.br 
ou em um concessionário autorizado Citroën. As cores reproduzidas podem apresentar variações em relação às cores reais do veículo. Consulte 
o manual do veículo.

No trânsito, dê sentido à vida. 
Setembro/20190800 011 8088

citroen.com.br professional.citroen.com.br

ESPECIFICAÇÕES E CORES 4

DIÂMETRO DE GIRO 
(MEIO-FIO): 12.400 MM 

DIMENSÕES DA CABINE DE PASSAGEIROS 
VOLUME ÚTIL: 9,0 M³
LARGURA: 1.636 MM

LARGURA ENTRE CAIXAS DE RODA: 1.258 MM
VOLUME DO PORTA-MALAS (BAGAGEIRO): ATÉ 1.300 LITROS COM A 3ª FILEIRA DE BANCOS REBATIDA 

DIMENSÕES DO ACESSO À CABINE DE PASSAGEIROS 
LARGURA DA ENTRADA DA PORTA TRASEIRA BIPARTIDA: 1.282 MM 

ALTURA DA ENTRADA DA PORTA TRASEIRA: 1.220 MM 
LARGURA DA PORTA LATERAL DESLIZANTE: 935 MM 
ALTURA DA PORTA LATERAL DESLIZANTE: 1.241 MM
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1.153 mm881 mm 3.275 mm
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CITROËN JUMPY MINIBUS
MUITO MAIS COMODIDADE 
PARA SEUS PASSAGEIROS.

PORTA LATERAL  
DESLIZANTE  

Com a porta lateral deslizante  
e o 1º banco rebatível, o acesso  

dos passageiros fica muito mais fácil. 

SEGURANÇA
TECNOLÓGICA

Seguro para motorista e passageiros,  
o Jumpy Minibus possui sistema ESP  

de controle de estabilidade e airbag duplo. 

MAIS DE 1.300 LITROS PARA 
BAGAGEM 
Com o rebatimento da 3ª fileira de bancos, 
o Citroën Jumpy MInibus oferece o espaço ideal
para o transporte de bagagens dos passageiros. 



SERVIÇOS5

CITROËN JUMPY MINIBUS 
CONTA COM OS MELHORES SERVIÇOS.

REVISÃO NO MESMO DIA 
Prioridade no agendamento e 
entrega no mesmo dia, ou a 
próxima revisão será gratuita. 

REVISÃO PREÇO FIXO 
Respeito ao preço divulgado ou 
você não pagará pelo serviço.

VEÍCULO RESERVA 
Para sua comodidade, caso 
seu veículo permaneça mais 
de 4 dias em reparo.

FACILIDADE NO 
PAGAMENTO 
Pagamento em até 4 vezes 
sem juros no cartão para todos 
os serviços e peças.

8 ANOS 
DE ASSISTÊNCIA 24H 
Serviço de reboque gratuito 
durante 8 anos.

Saiba mais sobre a linha profissional 
da Citroën em professional.citroen.com.br



FICHA TÉCNICA6

JUMPY MINIBUS
AM 2019/2020
MOTOR
Motor 1.6 Turbo Diesel BlueHDi
Número de cilindros e válvulas 4 cilindros e 8 válvulas
Cilindrada 1.560 cm³
Alimentação Injeção direta de combustível
Potência máxima 115 cv a 3.500 rpm (diesel)
Torque máximo 30 kgfm a 1.750 rpm (diesel)
Tipo de emissão (regulamentação de emissões) Proconve L6 (equivalente à Euro 6)
DISPOSITIVO ANTIPOLUIÇÃO
AdBlue (ureia) Ureia AdBlue, catalisador redutor seletivo (SCR) e filtro particulado (FAP)
DESEMPENHO
Velocidade máxima (em circuito) 160 km/h
Aceleração de 0 a 100 km/h (combustível S10) 15,6 segundos
TRANSMISSÃO
Câmbio Manual de 6 marchas
Tração Dianteira
Marchas 6 frente e 1 ré
DIREÇÃO
Sistema de direção Eletro-hidráulica
SUSPENSÃO

Suspensão dianteira Independente, pseudo McPherson, com molas helicoidais,  
amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

Suspensão traseira Independente, com braços inferiores triangulares,  
molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora

FREIOS
Sistema dianteiro Discos ventilados
Sistema traseiro Discos sólidos
Auxílio à frenagem Sistema de freio ABS
PNEUS E RODAS
Medida dos pneus 215/65 R16 - 104/106 T
Rodas Roda de aço 16"
Estepe Roda de aço 16" (homogêneo)
COMBUSTÍVEL
Combustível Diesel (S10)
Tanque 69 litros
PESOS
Peso vazio em ordem de marcha 1.995 kg
Carga útil (incluindo condutor, passageiros e bagagens) 1.224 kg
Peso bruto total 3.219 kg
Peso admissível eixo dianteiro 1.422 kg
Peso admissível eixo traseiro 1.797 kg
DIMENSÕES DO VEÍCULO
Comprimento 5.309 mm
Largura 1.920 mm
Largura com espelhos 2.204 mm
Altura 2.285 mm
Entre-eixo 3.275 mm
Balanço (dianteiro/traseiro) 881 mm/1.153 mm
Diâmetro de giro (meio-fio) 12.400 mm
DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA
Volume útil (área da zona de carga) 6,1 m³
Comprimento máximo (chão da zona de carga) 2.862 mm
Largura 1.636 mm
Largura (entre caixas de roda) 1.258 mm
Altura da zona de carga 1.397 mm
DIMENSÕES DA CABINE DE PASSAGEIROS
Volume útil (área da cabine) 9,0 m³
Comprimento máximo 2.862 mm
Largura 1.636 mm
Largura (entre caixas de roda) 1.258 mm
Altura da cabine 1.585 mm
Volume do porta-malas (bagageiro) Até 1.300 litros (bancos da 3ª fileira rebatidos)

DIMENSÕES DOS ACESSOS À CABINE
Largura da entrada da porta traseira bipartida 1.282 mm
Altura da porta traseira 1.220 mm
Largura da porta lateral deslizante 935 mm
Altura da porta lateral deslizante 1.241 mm
LUGARES
Número de passageiros 1 condutor + 10 passageiros (11 lugares)
SEGURANÇA E TECNOLOGIA
ABS S
Airbag duplo frontal com 3 pontos de proteção S
ESP - Controle de estabilidade com botão de controle no painel S
GSI - Indicador de troca de marcha S
Hill Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa S
Indicador de ausência de afivelamento dos cintos de segurança S
Indicador de manutenção do veículo S
Indicador de abastecimento de ureia (AdBlue) S
Faróis halógenos com regulagem interna de altura do facho S
Faróis de neblina S
Luz diurna de segurança - Day running lights (DRL) S
Protetor de cárter S
Piscas laterais na cor branca S
Indicador de fadiga - Coffee Cup Alert S
Terceira luz de freio e faixas reflexivas obrigatórias S
Tacógrafo digital S
Martelinhos de segurança para vidros em caso de acidente S
CONFORTO E VIDA A BORDO
Ar quente S
Ar-condicionado (cabine do motorista) S
Ar-condicionado com 4 difusores (cabine de passageiros) S
Controle de velocidade do ar da cabine de passageiros individual com 3 velocidades S
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista, passageiro e banco central) S
Apoio de braço para o motorista S
Antena no teto S
Banco do motorista com reclinação e regulagem de altura S
Bancos revestidos de tecido S
Botão de travamento das portas dianteiras no painel S
Cintos de segurança retráteis de três pontos e regulagem de altura - motorista  
e passageiro dianteiro S

Cintos de segurança retráteis de três pontos - banco central S
Cintos de segurança retráteis de três pontos - bancos dos passageiros S
Chave tipo canivete com telecomando S
Computador de bordo S
Compartimento para objetos nas portas e no painel S
Direção com regulagem de altura e de profundidade S
Função One Touch - Abertura e fechamento dos vidros dianteiros com um toque S
Guarda-volumes no banco central (25 litros) S
Luz interna na cabine com temporizador S
Limitador de velocidade S
Cruise control - Piloto automático S
Para-sóis biarticulados S
Porta-luvas com tampa S
Retrovisores externos com regulagem elétrica S
Rádio AM/FM/MP3 com entrada USB e Bluetooth S
Tomada 12V no painel S
Travamento seletivo das portas traseira e lateral S
Vidros elétricos dianteiros S
CABINE DOS PASSAGEIROS
Três fileiras de bancos com disposição de lugares 3-2-3 S
Bancos da 3ª fileira rebatíveis S
Bancos reclináveis da 1ª e 2ª fileiras em até 18° com ajustes individuais S
Rebatimento do 1º banco de passageiros da 1ª fileira - Acesso porta lateral S
2 luzes internas no teto S
Porta lateral deslizante do lado do passageiro com alça de acesso S
Portas traseiras com abertura de até 180o S
Teto elevado S
CORES
Branco Banquise (pintura sólida) S 




