Új CITROËN ë-Jumpy 100% ëlectric
Érvényes 2021.10.01-től a következő árlista közléséig

8ÉV GARANCIA

a nagyfeszültségű akkumulátorra,

max. 160 000 KM-ig 70% töltőkapacitás erejéig

*Minden 2019 10. 01. után készletlistáról történő vagy gyártásból megrendelt, minden belföldi székhelyű jogi személy részére új autóként értékesített Citroën Berlingo, Jumpy,
vagy Jumper tehergépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +2 év kiterjesztett CarGarantie Promóciós Economy garanciát adunk ajándékba. A
CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl, az autó első tulajdonosának történő átadásától számított
2+2 évig vagy 200 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó), további feltételek teljesülése esetén érvényes, CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft által nyújtott
kiterjesztett szerződéses jótállás és a szerződéses gyári jótálláshoz képest a CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződésben megjelölt korlátozott szolgáltatásokat
tartalmazza. Az akció visszavonásig érvényes, egyedi flottamegrendelésekre és flotta2 kategóriára nem vonatkozik. . A gyári szerződéses jótállás keretében nyújtott szolgáltatások
kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben és a Szerviz- és Garanciafüzetben foglalt feltételek és körülmények teljesülnek, míg a CarGarantie
Promóciós Economy garancia szerződés keretében nyújtott szolgáltatások kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a CarGarantie Promóciós Economy garancia
szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. Az akkumulátorra vonatkozó gyári garancia 8 év/160 000km (amelyik előbb teljesül), melyre nem
vonatkozik CarGarantie Promóciós Economy garancia.A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft.
fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért keresse fel a www.Citroën.hu oldalt vagy érdeklődjön az akcióban részt vevő
márkakereskedéseknél.

2021 októberi gyártástól érvényes típuskódok
Modell

Motor
(cm3)

Gyári típuskód

Össztömeg
(kg)*

Hasznos teher
(kg)*

Nettó ár (Ft)

Bruttó ár (Ft)

ZÁRT FURGON
CLUB
Club L1 - 50 kWH-ás akkumulátor100 kW-os elektromos

2CK0F1NESFB0A0F0

2840

1002

10 850 000

13 779 500

Club L2 - 50 kWH-ás akkumulátor100 kW-os elektromos

2CK0F2NESFB0A0F0

2875

1001

11 050 000

14 033 500

Club L2 - 75 kWH-ás akkumulátor100 kW-os elektromos

2CK0F2NEZFB0A0F0

3025

1000

13 110 000

16 649 700

Club L3 - 50 kWH-ás akkumulátor100 kW-os elektromos

2CK0F3NESFB0A0F0

2905

1003

11 250 000

14 287 500

Club L3 - 75 kWH-ás akkumulátor100 kW-os elektromos

2CK0F3NEZFB0A0F0

3055

1002

13 310 000

16 903 700

*Tájékoztató értékek az alap járműtípusokra vonatkozóan. A valós értékek eltérhetnek a fent jelzett adatoktól. A terhelhetőséget számos dolog
befolyásolhatja, mint pl. az autó felszereltsége.
A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű
tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, előfordulhat, hogy már nem aktuálisak
vagy elírást tartalmaznak, ezekért a C Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok,
felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Citroën
márkakereskedői hálózattal.

Új CITROËN ë-Jumpy 100% ëlectric felszereltség lista
Érvényes 2021.10.01-től a következő árlista közléséig
2021. októberi gyártástól érvényes felszereltség

CLUB
Nettó ár (Ft)

FELSZERELTSÉG

Bruttó ár (Ft)

BIZTONSÁG

D403

LI01

ZHCM
UE05
PR06

4 tárcsafék
ABS, elektronikus fékerőelosztó, ESP kipörgésgátló és dombsegéd
Biztonsági csomag I.: Kamera alapú vészfékező rendszer,távolság figyelő, távolságtartó tempomat, érintőképernyős
rádió (WLX9) és ködfényszóró
Biztonsági csomag II.: AFIL" sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (hang és vizuális jelzés), automata távolsági
fényszóró, fáradtság figyelő rendszer (kamera alapú) és közúti tábla felismerő rendszer, sebesség korlát ajánló
Biztonsági kormányoszlop
GRIP CONTROL intelligens kipörgés gátló, 17"-os acél keréktárcsák dísztárcsával
Keréknyomás ellenörző rendszer
Ködfényszóró
Léptetőkódos indításgátló
Pirotechnikai övfeszítők elöl överő-határolóval (szélső ülések)
Vezető- és utasoldali légzsák
Elektromos kézifék

S
S
375 000

476 250

290 000

368 300

S
180 000
50 000
42 000
S
S
S
S

228 600
63 500
53 340

KÉNYELEM / KAROSSZÉRIA

WO06
RE07
WZ07

VI01
VG07
VG14

RE01

UB01
UB03
NA01
WO05
UB07

12 V-os csatlakozó a műszerfalon
12V-os csatlakozó a raktérben
180 fokban, két oldalra nyíló hátsó lemezelt ajtók
2 személyes MODUWORK modulárius üléspad (OVFX-műbőr/szövet kárpittal)
4 irányban állítható kormány
Állítható magasságú vezetőülés, deréktámasszal és könyöklővel
Üvegezett, felfelé nyíló hátsó ajtó
Automata klímaberendezés
Baloldali tolóajtó
Belső levegőkeringetés
Szekvenciális elektromos ablakemelők
Elektromos és fűthető tükrök
Fedelzeti számítógép
Fix oldalablakok a 2. és 3. sorban, üvegezett, két oldalra nyíló hátsó ajtók ablaktörlővel és ablakfűtéssel (L2/L3-as
hosszúsághoz rendelhető)
Fix oldalablakok a 2. sorban (L2-es és L3-as hosszúsághoz rendelhető)
Jobb oldali fix üveg a tolóajtón (PC19 opcióval nem rendelhető)
Jobb oldali tolóajtó
Kiegészítő hangszigetelés (műszerfal, kabin tető és padló, sárvédő szárny)
Kilátás csomag: esőérzékelős ablaktörlők, automata fényszórók és belső visszapillantó tükör
Központi zár
Lemezelt kabinelválasztás
Manuális klímaberendezés
Műszercsoport: 3,5" színes mátrix kijelző
e-Toggle váltókapcsoló
Menetmódválasztó kapcsoló (ECO, NORMAL, POWER módok)
Műszerfalról állítható fényszórómagasság
Rakérvilágítás, rakomány rögzítő fülek 6 db (L1 és L2), 8 db (L3)
Szervokormány
Színezett üvegek
Távirányító a központizárhoz, külön zárható utas- és raktér
Tempomat és sebességhatároló
Tolatóradar
Tolatóradar és első parkoló radar, elektromosan behajtódó külső tükrök, holttér figyelő rendszer és ködfényszórók
Ülésfűtés és oldallégzsák
Üvegezett két oldalra nyíló hátsó ajtók, ablaktörlővel és ablakfűtéssel
Visio park I.: Első parkoló radar, tolatóradar, tolatókamera, elektromosan behajtódó külső tükrök, holttér figyelő
rendszer, ködfényszórók, érintőképernyős rádió (WLX9)
* elég a lábfejet határozottan elhúzni a hátsó lökhárító sarka alatt, nem szükséges a kilincshez érni
S: széria

S
S
S
S
S
S
60 000
105 000
130 000
S
S
S
S

76 200
133 350
165 100

155 000

196 850

67 000
50 000
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
285 000
106 000
75 000

85 090
63 500

361 950
134 620
95 250

480 000

609 600

Új CITROËN ë-Jumpy 100% ëlectric felszereltség lista
Érvényes 2021.10.01-től a következő árlista közléséig

CLUB
Nettó ár (Ft)

Bruttó ár (Ft)

AUDIO
WLZ0
WLX9

WLX7

S

Rádió, Bluetooth kihangosító és USB csatlakozó
Érintőképernyős rádió Mirror Screen funkcióval (Apple CarPlayTM* és AndroidAutoTM* protokolokkal kompatibilis) ,
Bluetooth kihangosító, USB csatlakozó és DAB
Navigáció, érintőképernyős rádió Mirror Screen funkcióval (Apple CarPlayTM* és AndroidAutoTM* protokolokkal
kompatibilis), Bluetooth kihangosító, USB csatlakozó és DAB

160 000

203 200

300 000

381 000

MEGJELENÉS

ZHCJ
0MM0
0ME0

PD22

PD69
ER25

VH04

16"-os acél keréktárcsa, 215/65 R16-os méretű gumiabroncsok
"Spyke" dísztárcsa
17"-os acél keréktárcsa "Pentagon" dísztárcsával, 215/60 R17 gumiabroncsok
Metálfényezés
Flottafényezés
Oldalsó védőelemek
Pack Look*** XS és M hosszúsághoz: színre fújt első és hátsó lökhárítók, színrefújt kilincsek, LED-es nappali
menetfény, ködfényszórók
Pack Look** L3hosszúsághoz: színre fújt első és hátsó lökhárítók, színrefújt kilincsek, LED-es nappali menetfény,
ködfényszórók
Belső megjelenés csomag: krómhatású díszítés a szellőzők és rádió körül, ezüst hatású műszerfal díszítés, króm
hatású belső kilincsek, zárt kesztyűtartó
Teljes értékű pótkerék
Multifunkciós bőrkormány

S
S
99 000
130 000
360 000
S
213 000
213 000

125 730
165 100
457 200

270 510
270 510

70 000

88 900

S
65 000

82 550

SPECIÁLIS OPCIÓK
CZ02
PX37
PX35

Emelt hasznos terhelhetőség / + 200 kg (kizárólag 50kwh akkumulátorhoz)
Komfort üvegezett elválasztófal: hang és hőszigetelt
Üvegezett elválasztófal
Zárt, lemez elválasztófal
Zárt, lemez elválasztófal csapóajtóval

99 000
70 000
35 000
S

125 730
88 900
44 450

TÖLTÉS
LZ02
LZ04
NG39
NG40

7kW -os fedélzeti töltő (1 fázisú)
11kW-os fedélzeti töltő (3 fázisú)
Type 2 / EF töltőkábel (1,8 kW 8A)
Töltőkábel megerősített Green Up hálózati csatlakozóaljzathoz (3,2 kW 14A)

S
165 000
S
60 000

209 550
76 200

KITERJESZTETT GARANCIA
0

0

Elvi SMART 3 fázisú, 22kWh fali töltőberendezés

286 000

363 220

3x32A, 22kWh töltőkábel Type-2 csatlakozóval

90 000

114 300

2+2 év / 200 000 km Economy garancia

TARTOZÉK - TÖLTÉS

S: széria
A tartozékok elérhetőségével kapcsolatban kérjük érdeklődjön Márkakereskedő partnereinknél.
*KIZÁRÓLAG az Apple CarPlayTM, illetve az Android Auto TM által hitelesített alkalmazások működnek majd a jármű leállított állapotában és menet közben, esettől függően. Menet közben az érintett alkalmazások
egyes funkcióit letiltja a rendszer. Az Ön okostelefonján elérhető egyes tartalmakhoz elő kell fizetni az Apple CarPlayTM vagy az Android Auto TM által hitelesített, azonos alkalmazást . A Mirror Screen funkció
eszközökkel, vagy az Apple CarPlayTM-mel (iOS-es telefonok) illetve az Android Auto-val (androidos telefonok) működik, amennyiben ön rendelkezik a szolgáltatóhoz való internethozzáférést is tartalmazó
telefonelőfizetéssel. Az Apple CarPlay TM az Apple Inc. védjegye, amely az USA-ban és más országokban van bejegyezve. Az Android Auto a Google Inc. védjegye.
**A CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl, az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 2+2 évig vagy 200 000 km-ig
(amelyiket előbb eléri az autó), további feltételek teljesülése esetén érvényes, CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft által nyújtott kiterjesztett szerződéses jótállás és a szerződéses gyári jótálláshoz képest a
CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződésben megjelölt korlátozott szolgáltatásokat tartalmazza. Az akció visszavonásig érvényes, egyedi flottamegrendelésekre és flotta2 kategóriára nem vonatkozik. . A
gyári szerződéses jótállás keretében nyújtott szolgáltatások kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben és a Szerviz- és Garanciafüzetben foglalt feltételek és körülmények teljesülnek, míg
a CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződés keretében nyújtott szolgáltatások kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződésben foglalt feltételek és
körülmények egyidejűleg teljesülnek. Az akkumulátorra vonatkozó gyári garancia 8 év/160 000km (amelyik előbb teljesül), melyre nem vonatkozik CarGarantie Promóciós Economy garancia.A kép illusztráció. A
tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért keresse fel a
www.Citroën.hu oldalt vagy érdeklődjön az akcióban részt vevő márkakereskedéseknél.
*** flotta színeknél nem elérhető

A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának
megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak,
ezekért a C Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok, felszereltségek, technikai adatok, árak és
egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Citroën márkakereskedői hálózattal.

