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CITROËN HASZONGÉPJÁRMŰVEK 
BERLINGO/Ë-BERLINGO FURGON,  

JUMPY/Ë-JUMPY, JUMPER



2018
A Berlingo furgon méltán nyerte el 
az Év kishaszonjárműve díjat 
2019-ben. Két karosszéria méret 
(M és XL) és négy különböző 
felszereltség szint (Control, Club, 
Worker, Driver)  mellett, 
19 vezetés támogató berendezést  
is kínál. Ez utóbbiak közül is 
kiemelkedik a „Surround Rear 
Vision”, amely kiváló térlátást 
biztosít. Ezek alapján méltán 
referencia modell a professzionális 
ügyfeleknek.

Az elsőkerék-meghajtású úttörő 
2CV AU kisáruszállító gyorsan  

népszerű lett és az egész világon  
gyűjtött kultikus modellé vált.  

A praktikus, könnyű, robusztus  
és gazdaságos modellből  

1951 és 1978 között  
több mint 1,2 millió példány készült. 

1951

A 90-es években zenei sikereket  
elérő Le Tone 15 évet szentelt  
a zenének, majd fokozatosan tért át  
az illusztráció területére. Kreációival 
egészen a Pompidou Központig 
jutott. A színekkel bátran bánó 

művészeket preferáló Le Tone szívéhez a fekete-fehér is 
igen közel áll, amelyet egyszerű történetek 
elmeséléséhez használ. Ezeket filctollal rajzolja le  
kis füzetébe.

1934 1939 1948 19681955
A Citroën a Traction Avant-nal  
forradalmasította az autózást. A modell 
az egyik egyedi tulajdonságáról kapta  
a nevét: motorja az első kerekeit hajtja.

A Citroën bemutatta a modern koncepciójú 
Tuböt, amely oldalsó tolóajtóval rendelkezik. 
Utódja 1948-ban a Type H lett.

A 2 CV koncepciójának lényege  
az volt, hogy megbízható  
és gazdaságos legyen,  
és kényelmesen elférjen benne  
4 személy és 50 kg csomag.

Könnyű és agilis autók születtek 
ebben az időszakban, mint az Ami6 
és a Dyane, de ne felejtsük el  
a Méharit sem, ezt az eredeti autót, 
amely minden terepen és  
környezetben megállta a helyét.

Az 1955-ös autószalonon debütáló DS  
szokatlan, áramvonalas külsejével  
azonnal a figyelem középpontjába került. 
Az olasz Flaminio Bertoni tervezte  
futurisztikus modellt nem véletlenül  
szokták ufóhoz hasonlítani. 

A Citroën az autósportban is kiváló eredményekkel  
büszkélkedhet: 5 Rallye Raid konstruktőri világbajnoki cím  
1993 és 1997 között, 8 világbajnoki győzelem a WRC-ben  
(2003 és 2012 között) és zsinórban 3 a WTCC-ben (2014  
és 2016 között). A kihívásokat szerető, eredeti szellemű 
márka 2017-ben a WRC-be is visszatért és ismét az élre tört...

2017
Fedezze fel a Citroën  
legendás modelljeit  
1919-től napjainkig. 
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KÍNÁLAT

CITROËN BERLINGO ÉS Ë-BERLINGO FURGON,  
JUMPY, Ë-JUMPY, JUMPER

NEM ISMERNEK LEHETETLENT 

CITROËN HASZONGÉPJÁRMŰVEK  
Városban és országúton egyaránt megtapasztalhatja, milyen fontos a Citroën számára  
a kényelem és a jó közérzet.

CITROËN BERLINGO FURGON

CITROËN Ë-BERLINGO FURGON

CITROËN C3 PROFI CITROËN BERLINGO FURGON

CITROËN JUMPER

CITROËN JUMPY

CITROËN Ë- JUMPY KOMBI

T ISZTÁN ELEKTROMOS

CITROËN Ë- JUMPYCITROËN Ë-BERLINGO 
FURGON
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TARTALOM 
8. oldal – CITROËN BERLINGO ÉS Ë-BERLINGO FURGON 

30. oldal – CITROËN JUMPY/Ë-JUMPY

54. oldal – CITROËN JUMPER

68. oldal – SZÍN- ÉS MOTORVÁLASZTÉK

70. oldal – MÉRETEK  

A katalógusban szereplő járművek extra felszereltségeket is tartalmazhatnak.  A kiadvány egy minden technológiai lehetőséget felvonultató, teljesen felszerelt Citroën Berlingo Furgon, 
Citroën Jumpy és Citroën Jumper modellt mutat be. Az EU különböző országaiban forgalomba kerülő Citroën gépjárművek specifikációja azonban eltérhet egymástól. 
A szériafelszerelések és a rendelkezésre álló extrák részletes listáját a www.citroen.hu weboldal „Árlista” és „Műszaki adatlap” menüpontjai alól letölthető dokumentumokban találja. 
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CITROËN BERLINGO  
ÉS Ë-BERLINGO 
FURGON

CITROËN BERLINGO FURGON8 9



CITROËN BERLINGO FURGON 
A 10 LEGFONTOSABB ÜTŐKÁRTYA

CITROËN BERLINGO FURGON

2 HOSSZMÉRET 
4,40 m (M)  
és 4,75 m (XL).
16. OLDAL

AKÁR 4,40 M3 
RAKODÓKAPACITÁS
3,30 m3-től (M) 
4,40 m3-ig (XL).
14–15. OLDAL 

EXTENSO ® FÜLKE
Szabadon variálható  
mozgó iroda.
18. OLDAL

DRIVER & WORKER 
Két változat a különböző használati 
feltételekhez.
12–13. OLDAL 

DUPLAKABINOS  
VÁLTOZAT
5 személy is elfér benne.
17. OLDAL

SURROUND REAR VISION 
TECHNOLÓGIA
Az autó teljes környezete  

látható.
20. OLDAL

21. OLDAL

MODERN
TECHNOLÓGIA 

Az ügyfelekkel és a kollégákkal való  
folyamatos kapcsolattartás érdekében.

22–29.OLDAL

100% ELEKTROMOS
VÁLTOZATBAN IS 

Az akár 275 km-es* hatótávnak 
köszönhetően valós alternatívát kínál 

a környezetbarát vállalkozásoknak.

* WLTP érték

19 VEZETÉSSEGÍTŐ 
RENDSZER

Köztük lejtmenet-szabályozóval kiegészülő  
Grip Control és elektromos rögzítőfék.

20. OLDAL

69. OLDAL

HATÉKONY  
MOTOROK 

Új EAT8  
automata sebességváltó. 

ÚJ 
GENERÁCIÓS

MOTOROK

PURETECH  
ÉS BLUEHDi 130
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„WORKER” 
FELSZERELTSÉG
A „Worker” névre hallgató verzió a különböző 
építkezések keretében építési alapanyagok és 
munkaerő szállítására szakosodott cégeket célozza 
meg. Különleges ismertetőjegyei a variálható 
háromszemélyes Extenso® fülke  
és a lejtmenet-szabályozóval kiegészülő Grip Control 
jóvoltából optimalizált meghajtás. A robusztus jármű 
további sajátosságai a nagy kerekek, a megemelt 
hasmagasság, a motor alatt elhelyezett védőlemez,  
a nagyobb hasznos terhelés (1000 kg),  
valamint a raktérben biztosított erősebb fényű  
világítás és a 10 rögzítőgyűrű. 

„DRIVER” 
FELSZERELTSÉG

A „Driver” változat azoknak a cégeknek készült, 
amelyek munkatársai sokat vannak úton vagy 

városon belül sorozatos szállításokat bonyolítanak. 
Ez a verzió a kényelemre helyezi a hangsúlyt: 

állítható deréktámasszal rendelkező vezetőüléssel, 
a szegmensben egyedülálló akusztikai komforttal 

és olyan vezetéssegítő funkciókkal rendelkezik, 
mint a különleges Surround Rear Vision rendszer, 

az elektromos rögzítőfék, tempomat és 8”-os 
érintőképernyő Mirror Screen funkcióval. 

CITROËN BERLINGO FURGON

 100% ELEKTROMOS VÁLTOZAT ESETÉN IS ELÉRHETŐ 
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AKÁR 1000 KG 
HASZNOS TEHER 
A Citroën Berlingo Furgon rakodókapacitása  
3,30 m³-től (M) 3,90 m³-ig (XL) terjed (Extenso® fülke 
esetén 3,80–4,40 m³). A hasznos terhelés  
a választott modelltől függően 650 kg és 1 tonna 
között változik. A 180°-ban nyíló, 3:2 arányban 
osztott hátsó szárnyasajtónak és a hátsó kerékdobok 
közötti távolságnak köszönhetően 2 EURO raklap is 
kényelmesen elfér benne. Egyedülálló módon 
túlterhelésjelzővel is felszerelhető, mely figyelmeztet  
a megengedett hasznos terhelés túllépésére. 

RAKODÓKAPACITÁS 

ERŐSEBB FÉNYŰ VILÁGÍTÁS RÖGZÍTŐGYŰRŰK 

„RAKTÉR” CSOMAG*

TÚLTERHELÉSJELZŐ

Hosszú tárgyak szállításakor 2 lehetőség közül 
választhat: vagy az Extenso® fülke* csapóajtaját vagy  
a zsiráftető* névre hallgató nagyméretű tetőnyílást veheti  
igénybe. Az 1 vagy 2 oldalsó tolóajtó* jóvoltából  
a rakomány be- és kirakodásakor kellően széles nyílás áll 
rendelkezésre, bárhol is parkol az autó. A nagyobb 
kényelem érdekében a „Raktér” csomag* erősebb fényű 
LED-es világítást, egy 12 voltos csatlakozót és – a padlón 
kialakított, szériában kínált 6 rögzítőgyűrűn felül –  
4 középmagasságban elhelyezett rögzítőgyűrűt foglal 
magában.

* felszereltségtől függően opció

A MINDENNAPOKAT 
MEGKÖNNYÍTŐ 
FELSZERELÉSEK 

CITROËN BERLINGO FURGON

* opció

BERLINGO FURGON Ë-BERLINGO FURGON

AKÁR

4,40 m3
AKÁR

1000 kg
AKÁR

800 kg 1,24 m

AKÁR

3,44 m
AKÁR

1,5t
AKÁR

750 kg
2 EURO  
RAKLAP

 100% ELEKTROMOS VÁLTOZAT ESETÉN IS ELÉRHETŐ 
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A Citroën Berlingo Furgon kétféle hosszméretben 
rendelhető: üzleti tevékenysége és szükségletei 
függvényében választhat a 4,40 m-es sztenderd (M) 
és 4,75 m-es hosszú (XL) változat között. 

2 HOSSZMÉRET 
MINDEN IGÉNYHEZ 
ALKALMAZKODIK

M

XL

M 4,40 m

XL 4,75 m

1

2

3

CITROËN BERLINGO FURGON

DUPLAKABINOS  
VÁLTOZAT*
AKÁR 5 SZEMÉLY IS ELFÉR BENNE 
Csapatmunka esetén a variálható duplakabin jelenti  
az ideális megoldást.

1    Az XL méret esetén rendelkezésre álló duplakabinos változat  
a szegmensben egyedülálló térdteret és így kivételes komfortot 
biztosít a hátsó utasoknak.

2    Az első utasülés és a hátsó szélső ülés elrejtésével  
hosszú tárgyak is kényelmesen szállíthatók benne. 

3    A raktérfogat növelése érdekében a teljes második üléssor 
elrejthető, és a rácsos válaszfal egészen az első ülésekig tolható. 
Az első utasülés elrejtésével pedig maximális raktérfogat 
és rakodóhossz biztosítható. 

Magyarországon hivatalosan nem forgalmazott változat. Az adózási szabályok  
alapján 8703 VTSZ alá kerül besorolásra, így regisztrációs adó és áfa köteles.  
A részeletekről érdeklődjön a Citroën márkakereskedésekben.

 100% ELEKTROMOS VÁLTOZAT ESETÉN IS ELÉRHETŐ 
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CITROËN BERLINGO FURGON

A Citroën Berlingo Furgonba beépített  
számtalan zajelnyelő kiváló akusztikus  
komfortot biztosít

A Citroën Berlingo Furgon minden körülmények 
között kiválóan tompítja az út egyenetlenségeit.  
Az optimális menetkényelem a magas vezetési 
pozícióból, a kényelmes felfüggesztésből, a kiváló 
hangszigetelésből és az ergonomikus ülésekből fakad. 
Az állítható magasságú, deréktámasszal és saját 
könyöklővel ellátott vezetőülésnél* külön figyelmet 
fordítottak arra, hogy a magasabb termetűek számára 
is kényelmes vezetési pozíciót biztosítson.  
Opciós felszerelésként ülésfűtés is kérhető.

*  felszereltségtől függően széria vagy opció

FEDÉLZETI 
KÉNYELEM 

A háromszemélyes Extenso® fülke azoknak a 
szakembereknek készült, akik csapatban dolgoznak, 
és egyszerre többen utaznak.

2 A középső ülés háttámlájának lehajtásával a vezetőfülke  
állítható írólappal ellátott, mozgó irodává alakítható.*3

A szélső utasülés felhajtásával a kényes tárgyak szállítása is  
megoldott: ezzel a megoldással a hasznos raktérfogat  
M méret esetén 3,3 m3-ről 3,8 m3-re, XL méretnél pedig  
3,9 m3-ről 4,4 m3-re nő.

4

A szélső utasülés elrejtésével M méret esetén 3,09 m, XL méretnél pedig 3,44 m hosszú tárgyak szállíthatók.1

EXTENSO® 

FÜLKE*
GAZDAGON VARIÁLHATÓ 
HÁROMSZEMÉLYES

* felszereltségtől függően opció

 100% ELEKTROMOS
             VÁLTOZAT ESETÉN IS ELÉRHETŐ 
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CITROËN BERLINGO FURGON

A Citroën 3D navigációs rendszeren* a média-, telefon-  
és navigációs funkciók hangvezérléssel (kizárólag angol  
és francia nyelven kommunikál) működtethetők.  
A Mirror Screen funkció jóvoltából a gépjárműre csatlakoztatott 
okostelefon vezetés közben is használható alkalmazásai a 8” 
érintőképernyőről* biztonságosan vezérelhetők.  
Praktikus funkció a vezeték nélküli okostelefon-töltés*. 

MODERN 
TECHNOLÓGIA 

A korral lépést tartva a Citroën Berlingo Furgon  
a nyugodtabb és biztonságosabb vezetés érdekében  
a szegmensben egyedülálló módon 19 vezetéssegítő 
funkciót kínál, köztük olyan rendszerekkel, mint a sávtartó 
asszisztens, a fényszóróasszisztens vagy a kibővített 
táblaolvasó rendszer sebességkorlát-ajánlással.

19 BIZTONSÁGI ÉS 
VEZETÉSSEGÍTŐ 
TECHNOLÓGIA*

+ SURROUND REAR VISION RENDSZER**
A Citroën Berlingo Furgon kínálatában szereplő  
Surround Rear Vision rendszer vezetés és manőverezés 
közben egyaránt jobb látási viszonyokat biztosít.  
A rendszer 3 különböző nézet valós idejű megjelenítésére 
képes a 5” színes kijelzőn.

Hátsó távlati nézet, amely lehetővé teszi  
az autó mögötti környezet megfigyelését.1

Utasoldali kamera nézet, amely lehetővé teszi  
az autó jobb oldali holtterének belátását.2

Hátsó tolatókamara nézet, amely az autó  
mögött található közvetlen területet mutatja  
és segít a manöverezésben.

3

*  felszereltségtől függően széria vagy opció

*     Bizonyos rendszerek az ë-Berlingo furgon esetén nem elérhetőek. 
Részletes tájékoztatásért forduljon márkakereskedőjéhez.

**  felszereltségtől függően széria vagy opció

 100% ELEKTROMOS
             VÁLTOZAT ESETÉN IS ELÉRHETŐ 
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AZ AKKUMULÁTORRA  
– A TÖLTŐKAPACITÁS 70%-ÁIG –  
8 ÉVRE VAGY 160 000 KM-RE SZÓLÓ 
JÓTÁLLÁS VONATKOZIK.

Az elektromos Citroën ë-Berlingo furgonnal minden utazás 
nyugodtabbá válik. A vezető értékelni fogja az azonnal 
rendelkezésre álló nyomatékot és az azonnali teljesítményt, 
mely zökkenőmentes vezetést biztosít. Az elektromos 
vezetéssel járó kényelem mellett az új Citroën ë-Berlingo 
kisteherautó, az akár 275 km-es* hatótávnak köszönhetően, 
nagy mozgásszabadságot kínál az egyre szabályozottabb 
városi területeken, de a városkörnyéki vagy vidéki utakon is. 
A 100 kW, 136 lóerőnek megfelelő motorteljesítmény 
130 km/h maximális sebesség elérését teszi lehetővé,  
vezetési módtól függetlenül.

Három vezetési mód közül választhat: 
a Normal tökéletes kompromisszum a hatótáv és a dinamikus 
menettulajdonságok között;
az Eco optimalizálja az energiafogyasztást;
a Power használatával pedig maximális terhelés mellett 
ugyanolyan teljesítmény biztosítható, mint Normál 
üzemmódban, rakomány nélkül.

A «Brake» mód a fékpedál megnyomása nélkül lassítja a 
járművet, annak érdekében, hogy a fékezés és lassítás  
során felszabaduló energiát újrahasznosíthassa, így növelve 
a hatótávolságot. 

A sebességváltó egyes funkcióit az ún. ë-Toggle 
billenőkapcsoló vezérli, mely a középkonzolon helyezkedik el.

CITROËN BERLINGO FURGON

* WLTP érték
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Az elektromos Citroën ë-Berlingo furgon rendelkezik 
azzal a hatótávval, mely a mindennapi utazáshoz 
szükséges. Háromféle töltési mód létezik, melyet 
hasznos szolgáltatások is kiegészítenek, mint a töltés 
vagy a kabin előfűtése, -hűtése. A töltőnyílás 
tartalmaz egy LED-et, így vizuálisan is figyelemmel 
kísérheti a töltés folyamatát.

Ne feledje, hogy az akkumulátorra 8 év vagy 
160 ezer km garancia érvényes (a teljes kapacitás 
70%-áig). 1 év vagy 20 ezer km után az átvizsgáláson 
az ügyfél igazolást kap az akkumulátor aktuális 
kapacitásáról. Az első év után a szerviz minden 
időszakos átvizsgálás és karbantartás során  
(azaz 2 évente, illetve 40 ezer km után) kiállítja  
az igazolást.EL
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Húzza ide az egeret további információért 

CITROËN BERLINGO FURGON24 25



MINDEN 
INFORMÁCIÓ 
EGY HELYEN
Az új Citroën ë-Berlingo furgon vezetőfülkéjének tervezését egyetlen 
prioritás vezérelte: a mindennapi használat megkönnyítése.  
A 10” HD kijelző* megjeleníti az akkumulátor töltöttségi szintjét és  
az elektromos berendezések energiafogyasztását, beleértve a fűtést  
és a légkondicionálást is. A 8’’ érintőképernyő* egy új, „Energia”  
menüt is tartalmaz, mely a gépkocsi elektromos jellemzőihez biztosít 
hozzáférést: 
energiaáramlási diagram, 
fogyasztási statisztikák, 
időzített töltés.

* opció

CITROËN BERLINGO FURGON26 27



CITROËN BERLINGO FURGON

TÖLTÉSI 
MÓDOK
A leggyorsabban fali töltőről vagy nyilvános 
töltőoszlopról tölthető az autó.  
Kétféle fali töltőt helyezhet el otthonában: 
az egyfázisú töltővel kevesebb mint 8 óra alatt  
tudja elérni az akkumulátor a 100 % töltési szintet, 
a háromfázisúval pedig kevesebb, mint 5 óra alatt. 
100 kW teljesítményű gyorstöltővel az 
akkumulátor 30 perc alatt 80%-ig tölthető.
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CITROËN  
JUMPY/Ë-JUMPY

CITROËN JUMPY30 31



CITROËN JUMPY

*  furgon változatnál XS és M méret esetén,  
kombi változatnál  XS, M és XL méret esetén is  
rendelkezésre áll

CITROËN JUMPY 
A 9 LEGFONTOSABB ÜTŐKÁRTYA 

A variálható rendszerrel akár 4 m hosszú 
tárgyak szállítása is megoldható.

MODUWORK

35. OLDAL

MINDÖSSZE  
1,90 M-ES MAGASSÁG
Minden parkolóba és mélygarázsba 
be tud hajtani*.
37. OLDAL

3 HOSSZMÉRET, 
KÖZTÜK EGY      KOMPAKT 
VÁLTOZATTAL
Egyedülálló, 4,60 m hosszú  
XS változat a szabad városi  
közlekedés érdekében.
36. OLDAL 

KÉNYELEM  
CITROËN MÓDRA
Nyugodt, gondtalan utazás.
38–39. OLDAL

HATÉKONY MOTOROK
Új padlólemez  

új generációs motorokkal.
69. OLDAL 

SZÍNES KIJELZŐS  
HEAD-UP DISPLAY

A mindennapokat megkönnyítő technológia.
42. OLDAL

DUPLAKABINOS  
VÁLTOZATBAN  

IS ELÉRHETŐ

40–41. OLDAL 

Akár 6 személy is  
kényelmesen utazhat benne.

CITROËN Ë-JUMPY 
KOMBI 

Ideális, tisztán elektromos megoldás 
személyszállítók számára.

52–53. OLDAL

100% ELEKTROMOS  
Ë-JUMPY 

Az év kishaszongépjárműve 2021
44–51. OLDAL
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A kép illusztráció.

A Moduwork rendszernek köszönhetően 
a Citroën Jumpy akár 4 m hosszú tárgyakat is képes 
szállítani. Ha a szélső utasülést felhajtjuk  
a válaszfalhoz, a csapóajtó egyszerűen kinyitható  
és a nyílás mellett rögzíthető. Az így nyert sík 
padlófelületen könnyen becsúsztatható a rakomány  
a nyílásba. Az utasok biztonságáról egy védőháló 
gondoskodik. A középső ülés háttámlájának 
lehajtásával igazi mobil iroda alakítható ki,  
benne egy forgóasztallal.

Az automata sebességváltó* jóvoltából  
a Citroën Jumpy minden utasnak kényelmesen tágas 
lábteret biztosít.

* változattól függően opciós felszerelés

NAGYOBB TÉRFOGAT ÉS  
AKÁR 4 M HASZNOS HOSSZÚSÁG

MODUWORK  
RENDSZER*

A nagy raktérkapacitást igénylő szakmai tevékenységekhez  
a Citroën Jumpy akár 6,6 m³-nyi raktérfogatot is képes biztosítani.   
A raktér védelmében többféle burkolat rendelhető tartozékként.  
A rakodótér hátsó részében egy 12 voltos csatlakozó is rendelkezésre 
áll. További – akár 2,5 t* tömegű – rakomány vontatását teszik 
lehetővé a különböző vonóhorgok.

* a guruló össztömeg (MTRA) figyelembevételével

OPTIMÁLIS  
RAKTÉRKAPACITÁS

MINDEN IGÉNYHEZ IGAZODÓ,

CITROËN JUMPY

C
IT

RO
EN

 JU
M

PY
C

IT
RO

EN
 Ë

-JU
M

PY

3

AKÁR 

6,60 m3
AKÁR 

1400 kg 1,258 m

AKÁR  

4 m
AKÁR 

2,5 t

3

AKÁR 

6,60 m3
AKÁR 

1275 kg 1,258 m

AKÁR  

4 m
AKÁR 

1 t

 100% ELEKTROMOS VÁLTOZAT ESETÉN IS ELÉRHETŐ 
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Az új moduláris platformnak köszönhetően  
a Citroën Jumpy háromféle hosszméretben 
áll rendelkezésre: a két hagyományos 
változat – M (4,95 m) és XL (5,30 m) 
– mellett egy egyedülállóan kompakt, 
mindössze 4,6 m hosszú XS változat is 
kapható. 

3 HOSSZMÉRET  

A Citroën Jumpy magassága mindössze 1,90 m*, ami azt 
jelenti, hogy a lakóépületek, bevásárlóközpontok és 
repülőterek mélygarázsaiba is be lehet vele hajtani.  
Az ilyen típusú autóknál ez rendkívül nagy előny.

*  furgon változatnál XS és M méret esetén, kombi változatnál XS, M és XL méret 
esetén is rendelkezésre áll

VISSZAFOGOTT  
MAGASSÁG 
MINDEN PARKOLÓBA  
BE TUD HAJTANI

 XS     4,60 m

 M 4,95 m

 XL 5,30 m

1,
9

0

CITROËN JUMPY

100% ELEKTROMOS VÁLTOZAT ESETÉN IS ELÉRHETŐ 
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A Citroën Jumpy első üléseinek tervezésénél nagy figyelmet 
fordítottak az ergonómiára: a megemelt vezetési helyzetből 
tökéletesen uralni lehet az utat. A nagyobb kényelem 
érdekében az ülések magassága és hosszanti helyzete is 
állítható. 
A beszállást egy lábtámasz segíti. Az üvegezett komfort 
válaszfal* kiváló hő- és hangszigetelést, a vezető számára 
pedig kényelmesebb vezetési pozíciót biztosít. Az utastér 
különböző pontjain ötletes tárolóhelyek állnak rendelkezésre, 
amelyek különösen gyakori utazások alkalmával bizonyulnak 
hasznosnak.    

* opciós felszerelés

VEZETÉSI  
KÉNYELEM 
ÁTGONDOLT ERGONÓMIA

A Citroën Jumpy vezetőfülkéjét amolyan mozgó irodának 
tervezték. A forgatható íróasztalkának* hála kényelmesen 
dolgozhat laptopján vagy munkadossziéin. A felső középső 
tárolórekeszbe rögzített tablettartó** a műszerfal elé nyílik,  
és akár 11” tablethez is megfelel. Áramellátását a szomszédos 
USB-csatlakozóról kapja (változattól függően).  
Az okostelefon-tartó** a vezetőoldali pohártartóban kapott 
helyet. A tartóelem saját tápellátással rendelkezik, így digitális 
eszközeit mindig a keze ügyében tarthatja.  
A Citroën Jumpy reggeltől estig hűséges munkatársa lesz. 

* Moduwork opció esetén 
** tartozékként rendelhető

KÉNYELMES  
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK
MOBIL IRODA

CITROËN JUMPY

100% ELEKTROMOS VÁLTOZAT ESETÉN IS ELÉRHETŐ 
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CLUB FIX DUPLAKABIN* 

CONFORT DUPLAKABIN  
NORMÁL HELYZETŰ ÜLÉSPADDAL*

CONFORT DUPLAKABIN  
LEHAJTOTT ÜLÉSPADDAL*

AKÁR

2,40 m
AKÁR

1 250 kg
AKÁR

5,50 m3
6

C
IT

RO
ËN

 JU
M

PY

AKÁR

2,40 m
AKÁR

1 150 kg
AKÁR

5,50 m3
6

C
IT

RO
ËN

 Ë
-JU

M
PY

D
UP

LA
KA

BI
N

O
S 

FU
RG

O
N

*

EGYSZERRE AKÁR 6 SZEMÉLY  
SZÁMÁRA ELEGENDŐ FÉRŐHELY

Nem kell többé választania a személy-, illetve teherszállítás között. 
A duplakabinos változatokban akár 6 ember is kényelmesen utazhat, 
miközben a rendelkezésre álló raktér a 4 m³-t is elérheti.  
A hátsó utasülések alatt lévő szabad területnek köszönhetően akár 
2,40 méter hosszú tárgyakat is szállíthat. A CLUB  fix duplakabinban 
a második sorban utazóknak kivételes kényelemben van része, 
az ülések alatt pedig egy 73 literes tároló áll a rendelkezésükre.  
A lehajtható üléspaddal felszerelt CONFORT változat  
még több variációs lehetőséget kínál: az üléspad normál helyzetében 
6 személy is kényelmesen elfér a gépkocsiban, lehajtott állapotban 
pedig 5,50 m³-re nő a raktérfogat.

*  M és XL méret esetén áll rendelkezésre. Magyarországon hivatalosan nem forgalmazott 
változat. Az adózási szabályok alapján 8703 VTSZ alá kerül besorolásra, így regisztrációs 
adó és áfa köteles. A részeletekről érdeklődjön a Citroën márkakereskedésekben.

 100% ELEKTROMOS
             VÁLTOZAT ESETÉN IS ELÉRHETŐ 
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     A színes kijelzős head-up display* a vezető látóterébe 
vetíti a fontos vezetési információkat (gépjárműsebesség,  
a sebességszabályozó/-korlátozó beprogramozott értékei, 
navigációs utasítások, ütközésveszély-jelző), így a vezető 
mindvégig az úton tarthatja a szemét. 

     A Citroën 3D navigációs rendszerrel* nem jelent  
gondot a tájékozodás forgalmas városokban sem.  
A média- és telefonfunkciókhoz hasonlóan ezt is 
hangvezérléssel (kizárólag angol és francia nyelven 
kommunikál) vagy a 7” érintőképernyőn keresztül lehet 
irányítani.

     A Top Rear Vision* elnevezésű parkolóradar megjeleníti  
az érintőképernyőn a gépkocsi hátsó részének és közvetlen 
környezetének felülnézeti képét, és a parkolási manővert 
megkönnyítendő a tolatás vége felé automatikusan  
kinagyítja azt. 
 

A Citroën Jumpy számos vezetéssegítő rendszerrel  
választható. Ilyen például az Active Safety Brake* 
a holttérfigyelő rendszer*, az adaptív fényszóró*,  
a sebességkorlátozás-felismerő rendszer*  
(mely a kijelzett sebességet felajánlja beprogramozásra  
a sebességszabályozó/-korlátozó számára),  
a véletlen sávelhagyásra figyelmeztető jelzés*.

* változattól függően opció

LÉPÉST TART  
A KORRAL
INNOVATÍV, INTUITÍV  
TECHNOLÓGIÁK

A Citroën Jumpy a francia Automobiles 
Dangel cég közreműködésével 
négykerék-meghajtásúvá alakítható.  
A három meghajtási módnak – ECO 4×2, 
AUTO 4×4 és REAR LOCK – 
köszönhetően ezentúl a nehezebb terepek 
sem jelenthetnek problémát. 

4x4 DANGEL
A Grip Controllal felszerelt Citroën Jumpy 
sehol sem hagyja cserben.  
A kipörgésgátló rendszer javítja 
az első kerekek meghajtását. A műszerfali 
forgókapcsolóval a terepnek leginkább 
megfelelő üzemmódot választhatja 
(standard, homok, hó, terep, ESP OFF).

* változattól függően opció

GRIP CONTROL*

1

2

3

1

2

3

CITROËN JUMPY

100% ELEKTROMOS VÁLTOZAT ESETÉN IS ELÉRHETŐ 100% ELEKTROMOS VÁLTOZAT ESETÉN IS ELÉRHETŐ 
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TECHNOLÓGIA

* változattól függően. **100 kW-os nyilvános töltőoszlopról 

Az első megtett kilométerek után már feltűnik, 
hogy a nyomaték azonnal elérhető, a modell 
rendkívül egyenletes vezetési élményt nyújt. 
Az új Citroën ë-Jumpy 100 kW villanymotorja 
136 lóerős teljesítményt és 130 km/h 
maximális sebességet biztosít. 
 
Három vezetési mód közül választhat: a 
Normal tökéletes kompromisszum a hatótáv  
és a dinamikus menettulajdonságok között;  
az Eco optimalizálja az energiafogyasztást; 
a Power használatával pedig maximális terhelés 
mellett ugyanolyan teljesítmény biztosítható, 
mint Normál üzemmódban, rakomány nélkül. 
A «Brake» mód a fékpedál megnyomása nélkül 
lassítja a járművet, annak érdekében, hogy a 
fékezés és lassítás során felszabaduló energiát 
újrahasznosíthassa, növelve a hatótávolságot. 
 
A sebességváltó egyes funkcióit  
(Park, Reverse, Neutral, Drive és Brake)  
az ún. ë-Toggle billenőkapcsoló vezérli,  
mely a középkonzolon helyezkedik el.

230 KM (WLTP) HATÓTÁV  
50 KWH-OS AKKUMULÁTOR 

ESETÉN*

 
80% TÖLTÉS 30 PERC 

ALATT**

330 KM (WLTP) HATÓTÁV 
75 KWH-OS AKKUMULÁTOR 

ESETÉN*

 
80% TÖLTÉS 45 PERC 

ALATT**

AZ AKKUMULÁTORRA  
8 ÉV VAGY 160 000 KM 

GARANCIA, 70% 
TÖLTŐKAPACITÁS EREJÉIG

EL
EK

TR
O

M
O

S
M

O
TO

R

44 45



ERGONÓMIKUS
BELSŐ

Az új Citroën ë-Jumpy - 100% ëlectric vezetőfülkéjének tervezését egyetlen prioritás vezérelte: 
a mindennapi használat megkönnyítése. A vezető, a speciális műszercsoporton egy pillanat alatt 
láthatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és az elektromos berendezések energiafogyasztását, 
beleértve a fűtést és a légkondicionálást is. A 7’’ érintőképernyő egy új, „Energia” menüt is 
tartalmaz, mely a gépkocsi elektromos jellemzőihez biztosít hozzáférést: energiaáramlási  
diagram, fogyasztási statisztikák, időzített töltés.

TECHNOLÓGIA

HALASZTOTT TÖLTÉS: programozza a töltést  
a csúcsidőn kívüli időszakra.

STATISZTIKÁK: láthatja fogyasztási statisztikáit,  
így optimalizálhatja vezetési stílusát.

ENERGIAÁRAMLÁSI DIAGRAM: valós időben  
mutatja az elektromos hajtáslánc működését.
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TECHNOLÓGIA

KÖ
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VILLOGÓ ZÖLD FÉNY JELZI, HOGY 
A TÖLTÉS FOLYAMATBAN VANFEHÉR FÉNY: ÜDVÖZLÓ MÓD

KÉK FÉNY JELZI A  
PROGRAMOZOTT TÖLTÉST

FOLYAMATOS ZÖLD FÉNY JELZI  
A TÖLTÉS BEFEJEZÉSÉT

Az új Citroën ë-Jumpy 100% ëlectric kitűnik egyszerű 
használatával. Háromféle töltési mód létezik, melyet  
hasznos szolgáltatások is kiegészítenek. A töltőnyílás  
az ë-Jumpy bal első sárvédőjén található és tartalmaz  
egy LED-et, így vizuálisan figyelemmel kísérheti a  
töltés folyamatát. Ne feledje, hogy az akkumulátorra  
8 évre vagy 160 000 km-re szóló jótállás vonatkozik  
70% töltőkapacitás erejéig!
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TECHNOLÓGIA

HAGYOMÁNYOS TÖLTŐ

7KW EGYFÁZISÚ  
TÖLTŐ

11 KW HÁROMFÁZISÚ  
TÖLTŐ

3 FÉLE  
TÖLTÉSI MÓD
A leggyorsabban fali töltőről vagy nyilvános  
töltőoszlopról tölthető az autó. A fali töltővel,  
melyet akár otthonában is elhelyezhet,  
kevesebb mint 8 óra alatt tudja elérni  
az akkumulátor a 100 % töltési szintet.  
Az 50 kWh-s akkumulátoron 30 perc alatt,  
a 75 kWh-s akkumulátoron 45 perc alatt  
érhető el a 80%-os töltésszint. 

A Citroën ë-Jumpy a gyorsított töltés  
idejét tekintve kategóriagyőztes.

50 KWH  
AKKUMULÁTOR 

XS, M ÉS XL

75 KWH  
AKKUMULÁTOR 

M ÉS XL

TÖLTÉS HAGYOMÁNYOS 
HÁLÓZATRÓL (1.8 KW) 28 ÓRA 42 ÓRA

32A FALITÖLTŐ,  
MODE3 KÁBELLEL 7 ÓRA 30 PERC 11 ÓRA 20 PERC

MEGERŐSÍTETT 16A FALITÖLTŐ, 
MODE3 KÁBELLEL 4 ÓRA 45 PERC 7 ÓRA

SZUPERGYORS TÖLTÉS, MODE4 
KÁBELLEL (AKÁR 100 KW) 30 PERC 45 PERC

GYORSTÖLTŐ
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A moduláris kialakítású, új generációs 
padlólemeznek és a kényelmi,  

illetve biztonsági felszereléseknek köszönhetően  
a Citroën Jumpy Kombi megkapta  

a maximális 5 csillagot  
az EURONCAP törésteszten.

CITROËN JUMPY

A Citroën ë-Jumpy Kombi ideális megoldás a professzionális 
személyszállítók számára. Az XS-től az XL méretig elegendő férőhelyet 
kínál 9 személynek és csomagjaiknak. A robusztus és rendkívül 
funkcionális Citroën Jumpy Kombi sokféle elrendezési módot kínál. 
A hátsó ülések* eltávolításával XS változat esetén 4,50 m³-re,  
XL méret esetén pedig akár 6 m³-re növelhető  
a rakodótér. A harmadik üléssorba való beszállást jelentősen 
megkönnyíti, hogy a második sor ülései egy mozdulattal lehajthatók. 
Kétféle kapacitással, 50 és 75 kW akkumulátorral rendelhető.

* opciós felszerelés

CITROËN Ë-JUMPY KOMBI
KÉNYELMES BESZÁLLÁS 
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CITROËN JUMPER
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CITROËN JUMPER
A 7 LEGFONTOSABB ÜTŐKÁRTYA 

RAKODÓKÜSZÖB
Az állítható hátsó légrugózásnak 

köszönhetően +/- 7 cm-rel változtatható 
a küszöbmagasság.

61. OLDAL

5”-OS 
ÉRINTŐKÉPERNYŐ

A magától érthetőbb használatért.
66. OLDAL

HATÉKONY 
MOTOROK

Takarékos BlueHDi motorok  
a vállalkozások szolgálatában.

66. OLDAL

KOMPLETT 
FURGONVÁLASZTÉK 

Háromféle magasság,  
négyféle hosszúság.

58. OLDAL

Akár 17 m³  
hasznos térfogat.

 
RAKODÓKAPACITÁS

60. OLDAL 

NAGY OLDALSÓ 
TOLÓAJTÓK

61. OLDAL
Akár 1,25 m széles ajtók.

„BEST IN CLASS” 
HASZNOS SZÉLESSÉG
1,42 m a kerékjárati dobok között,  
1,87 m az oldalfalak között.
60. OLDAL

CITROËN JUMPER56 57



PLATÓ-KABIN

PADLÓ-KABIN

PLATÓ-DUPLAKABIN

BILLENŐ PLATÓ*

LEMEZELT FURGON

ALVÁZ-KABIN

ÜVEGEZETT FURGON

ALVÁZ-DUPLAKABIN

2,
76

 m

4,96 mL1H1

2,
52

 m
2,

25
 m

5,41 mL2H2

5,99 mL3H3

6,36 mL4H3

A CITROËN JUMPER széles modell-
választéka nyolcféle felépítményen  
alapszik, hogy mindenki megtalálhassa  
az igényeinek leginkább megfelelőt.

A CITROËN JUMPER  
KAROSSZÉRIA-VÁLTOZATAI

A legkülönbözőbb igényeknek a Citroën egy komplett 
furgonválasztékkal igyekszik megfelelni: a Jumper 
négyféle hosszméretben (4,963 m–6,363 m)  
és háromféle magasságban (2,254 m–2,764 m) 
rendelhető. A jármű szögletes hátsó vonalai 
maximálisan kihasználhatóvá teszik a rakodóteret.

NÉGY HOSSZMÉRET ÉS 
HÁROMFÉLE MAGASSÁG 

*Utólagos felépítményként rendelhető
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CITROËN JUMPER

A rakodás megkönnyítése érdekében a hátsó ajtószárnyak 96°-ban  
vagy 180°-ban nyithatók, és egy ötletes megoldással megbízhatóan 
rögzíthetők. Az extraként választható, 270°-ban nyíló ajtószárnyakat 
egészen a gépjármű oldalfaláig hátra lehet hajtani, és speciális 
ajtópántok segítségével rögzíteni is lehet ebben a pozícióban.  
A vezetőfülkében a szériában kínált lemez válaszfal védi a vezetőt és az 
utasait a sérülésektől és a zajoktól. A Citroën Jumper a kategóriájában 
egyedülálló méretekkel büszkélkedhet: 1,42 m szélesség a kerékjárati 
dobok között, 1,87 m szélesség az oldalfalak között és akár 2,03 m 
magas hátsó ajtók (a legjobb értékek a kategóriában).

Az ajtók élettartamának tesztje: 10 éven át tartó, extrém éghajlati körülmények közötti 
használatot szimulálva 500 000 alkalommal tesztelték az első ajtók, az oldalsó 
tolóajtók és a hátsó ajtók záródását.

RAKODÓTÉR
A SZEMÉLYRE SZABOTT HASZONGÉPJÁRMŰ

AKÁR

270°

AKÁR

17 m3
AKÁR

1,90 t 1,42 m

AKÁR

4,07 m
AKÁR

2,16 m
A két oldalsó tolóajtónak* köszönhetően minden 
körülmény között egyszerű a rakodás. A modellváltozattól 
függően a tolóajtók szélessége  1,075 m-től 1,250 m-ig, 
magassága 1,485 m-től 1,755 m-ig terjed. 
 

* a második extraként rendelhető

OLDALSÓ  
TOLÓAJTÓK
EGY FURGON,  
AMELYBE KÖNNYŰ BERAKODNI

A Citroën Jumper állítható hátsó légrugózással 
is rendelhető, melynek köszönhetően 
+/- 60–70 milliméterrel változtatható  
a küszöbmagasság, és kevesebb erő kifejtésére 
van szükség a rakodáskor.

RAKODÓKÜSZÖB
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CITROËN JUMPER

A tágas vezetőfülkében elöl akár 3 személy is utazhat. A nagy 
üvegfelületek extra széles látóteret biztosítanak, és rengeteg fényt 
engednek az utastérbe. Az akusztikai komfortra is különös gondot 
fordítottak a tervezők; a vastag elválasztófal jelentősen csökkenti  
a beszűrődő zajokat. A középkonzol felső részére egy íróasztalka 
került a különféle iratok számára, és egy max. 10” érintőképernyő 
vagy egy minimum 4” okostelefon rögzítésére* is alkalmas. 
Hordozható készülékeit a műszerfali USB-csatlakozóra* kötve 
tudja tölteni. Az első üléspad középső ülésének háttámlájába 
épített asztalka lehajtásával egy kis íróasztal varázsolható  
az autóba. 

* opciós felszerelés

MUNKÁRA  
TERMETT 
VALÓDI MOBIL IRODA

KÉNYELEM  
A MINDENNAPOKBAN
CSÚCSTECHNOLÓGIÁS, MODERN MŰSZERFAL

Az egységes és letisztult belső a funkcionalitást, a kényelmet és az 
egyszerűséget helyezi előtérbe. A határozottan modern kormány 
már első érintésre masszív felépítést sugall. A műszerfalon 
optimálisan rendezték el a különféle kezelőgombokat és 
berendezéseket. A munka és a vezetés öröme a fedélzeti 
számítógéppel, rádióval és Bluetooth*-szal felszerelt új  
Citroën Jumpernél kéz a kézben járnak. A műszerfal közepén 
kapott helyet a szériában kínált 12 voltos csatlakozó, melyhez 
mobiltelefon vagy egyéb hordozható készülék csatlakoztatható.

* változattól függően,kompatibilis telefon szükséges hozzá

DRIVER
A DRIVER változat azoknak a vállalkozóknak készült, akik sokat vannak úton,és  
akik elsősorban kényelemre és biztonságra vágynak. Ez a változat többek között 
a következő szériafelszereléseket kínálja: navigációs rendszer, véletlen sávelhagyásra 
figyelmeztető jelzés, táblaolvasó rendszer, adaptív fényszóró, Active Safety Brake, 
Distance Alert, „Kilátás” csomag, tolatóradar.
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A szélvédő fölötti polc tágas rakodóhelyet kínál, ahol kényelmesen 
elférnek a különböző dossziék és iratok. A Citroën Jumper 
vezetőfülkéjében összesen 13 ötletes rakodóhely található,  
köztük egy zárható kesztyűtartó, két pohártartó és egy telefonnak 
kialakított hely. Extraként egy hűtött és zárható középső tárolórekesz is 
rendelkezésre áll.

ERGONOMIKUS  
ÉS BIZTONSÁGOS  
RAKODÓHELYEK
MINDENNEK MEGVAN A HELYE

CITROËN JUMPER

A Citroën Jumper duplakabinos* változatban is kapható, melyben 
kisebb rakodótér mellett az ülőhelyek száma 3-ról 7-re növekszik. 
A Durisotti nevű ismert karosszériaátalakító által jegyzett átalakítás 
után is jókora rakodótér áll rendelkezésre. Az ülések alatt 
kialakított rakodóhelyeknek köszönhetően a gépjármű 
rakodóterének hasznos padlóhossza is jelentős marad.  
Ezekhez a rakodóhelyekhez az ülések felhajtásával vagy  
a rakodótér felől férhetünk hozzá. A külön rendelhető, 
nagyméretű bukóablakkal a duplakabinos változat  
a személyszállító járműveknél megszokott kényelmet nyújtja 
(változattól függően).

*  Magyarországon hivatalosan nem forgalmazott változat. Az adózási szabályok 
alapján 8703 VTSZ alá kerül besorolásra, így regisztrációs adó és áfa köteles. 
A részeletekről érdeklődjön a Citroën márkakereskedésekben.

DUPLAKABINOS  
VÁLTOZAT 
AKÁR 7 SZEMÉLY IS ELFÉR BENNE
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CITROËN JUMPER

Az 5”-os érintőképernyő* segítségével könnyedén kezelheti a 
műholdas navigációt, rádiót hallgathat, illetve lejátszhatja az 
okostelefonon vagy MP3-lejátszón tárolt zenéit. A középkonzolba 
egy íróasztalka került, melyen biztonságosan rögzíthetők a különféle 
iratok vagy egy max. 10” érintőképernyő.

HASZNOS TECHNOLÓGIÁK 
5”-OS ÉRINTŐKÉPERNYŐ ÉS 11 VEZETÉSTÁMOGATÓ BERENDEZÉS

A Citroën Jumper egy mindennapos használatra készült munkaeszköz, ezért úgy tervezték,  
hogy a legnehezebb utakon is elboldoguljon.

A véletlen sávelhagyásra figyelmeztető jelzés (AFIL)
hasznos segítséget nyújt a figyelem lankadása vagy pillanatnyi
figyelmetlenség esetén.

Az Active Safety Brake* az automatikus vészfékező funkciónak 
köszönhetően csökkenti az ütközések kockázatát.

Az abroncsnyomás-ellenőrző rendszer* folyamatosan 
felügyeli a kerekeket, és defekt vagy lapos kerék esetén 
figyelmezteti a vezetőt.

Az intelligens kipörgésgátlóval* a havas utaknak is teljes 
biztonságban nekivághat.

A lejtmenetszabályzó* meredek lejtőn segít 30 km/h alatt 
tartani a gépjármű sebességét.

Sebességszabályozó/-korlátozó berendezés

A „Rear Trafic Alert”* névre hallgató új funkció a holttér figyelő 
rendszer egy továbbfejlesztett változata. Az innovatív 
berendezés hátramenetben 50 méteres távon érzékeli a jobbról 
vagy balról közelítő járműveket.Az információ hangjelzés 
formájában jut el a vezetőhöz.

A tolatókamerának* és a tolatóradarnak* köszönhetően 
városban sem jelenthet gondot a parkolás. 

Automata távolsági fényszóró kapcsolás
Az éjszakai vezetés megkönnyíti a távolsági és tompított 
fényszórók forgalomtól függő automatikus fel és lekapcsolása

 
„TRAILER MERGE ASSIST”
A holttérfigyelő rendszer mostantól ún. „Trailer Merge Assist”*
funkcióval egészül ki. Az új funkció a holttérfigyelésnél a 
vontatmány méretét is figyelembe veszi (3 és 9 m közé lehet 
beállítani). Az információ a műszercsoporton kerül kijelzésre.

Sebességkorlátozás-felismerő rendszer sebességajánlással
A többfunkciós kamera* felismeri a sebességkorlátozást jelző 
táblákat és a műszercsoporton kijelzi a megengedett sebességet.

* változattól függően opció
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SZÍN- ÉS MOTORVÁLASZTÉK

F: feláras 
(1) 2021.04.30-ig 
(2) 2021. 05. 01-től 
(3) és egyéb kísérőanyagok
(4) csak a Citroën Jumpy Furgonhoz elérhető
(5) a kárpitok valósághű megjelenítését a nyomdai technika nem teszi lehetővé
(6) csak a Citroën Jumpy Kombihoz elérhető
Egyéb feláras színek is elérhetők, melyekről felvilágosítást márkakereskedője tud önnek nyújtani.

KÁRPITOK

(1) Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az új WLTP szabvány (az Európai Bizottság 2017/948 ajánlása) szerint kerültek megállapításra, majd a kapott adatokat az egyes gépjárművek összehasonlíthatósága érdekében átváltottuk NEDC-értékekre.  
Az értékek nem veszik figyelembe a használati feltételeket, a vezetési stílust, a felszereléseket és az opciókat, és a gumiabroncs típusától függően is változhatnak. Bővebb információért forduljon márkakereskedőjéhez! (2) A közölt fogyasztási és CO2 emissziós értékek 
megfelelnek a WLTP előírásnak (EU 2017/948 ajánlása). 2018. szeptember 1-től a gépjárművek típusjóváhagyása a könnyű gépjárművek számára világszinten egységesített tesztelési eljárás szerint történik (WLTP), ami egy új, valósághűbb tesztelési eljárás a fogyasztás 
és a CO2 kibocsátás meghatározására. Ez a WLTP eljárás helyettesíti a korábban használt Új Európai Vezetési Ciklus (NEDC) elnevezésű tesztelési eljárást. Mivel a tesztelés valósághűbb körülmények között történik, a WLTP szerint mért fogyasztási és a CO2  emissziós 
értékek számos esetben magasabbak az NEDC eljárás szerint mért adatoknál. A fogyasztási és CO2 kibocsátási adatok eltérőek lehetnek az autók felszereltségének, az opcióknak és az alkalmazott gumiabroncs típusnak megfelelően. További információkért forduljon 
Márkakereskedőjéhez. (3) Miniumum és maximum értékek a felszereltség függvényében
* Homologizáció alatt

KERÉKTÁRCSÁK

Szürke Mica 
szövet kárpit (3) (5)

17“-os 
díszkupak

17“-os Pentagon 
dísztárcsa

16“-os 
díszkupak

16”-os Starlit 
alumínium  
keréktárcsa

Díszkupak

CITROËN JUMPY/Ë-JUMPY

15” – 16”-os 
díszkupak

KAROSSZÉRIASZÍNEK

15”-os Twin 
dísztárcsa

Szürke 
Artense (F)

Szürke  
Alumínium (F)

Szürke  
Thunder (F)

16”-os Twirl 
dísztárcsa

Hófehér

CITROËN BERLINGO FURGON 

Szürke
Fer (F)

Hófehér

Hófehér

CITROËN JUMPER

Fekete 
Onyx (1) (F)

Motor 2.2 BlueHDi  
120 S&S 

2.2 BlueHDi  
140 S&S

2.2 BlueHDi  
165 S&S

Fogyasztás (NEDC)(1)

Város (l/100 km) 6,5 7,0 7,0

Városon kívül (l/100 km) 6,3 6,4 6,4

Vegyes (l/100 km) 6,5 6,8 6,7

CO2-kibocsátás (g/km) 170 179 177

Fogyasztás (WLTP)(2)(3)

WLTP ciklus alacsony / városi alacsony sebesség (l/100km) 8,3 - 9,4 8,4- 9,6 9,5 - 9,7

WLTP ciklus közepes / városi átlagos sebesség (l/100km) 7,4 - 8,6 7,6 - 8,9 8,3 - 9,0

WLTP ciklus magas / országúton (l/100km) 7,3 - 8,5 7,4 - 8,6 7,8 - 8,8

WLTP ciklus  extra-magas / autópálya (l/100km) 10,1 - 11,8 10,1 - 11,8 10,6 - 12,4

 WLTP ciklus vegyes (l/100km) 8,5 - 9,8 8,5 - 9,9 9,1 - 10,2

CO2  vegyes kibocsátás (g/km) 222 - 256 224 - 260 239 - 268

Golden  
White (F)

Szürke 
Graphito (F)

Motor PureTech  
110 S&S

PureTech  
130 S&S  

EAT8

BlueHDi  
75 S&S

BlueHDi  
100 S&S

BlueHDi  
130 S&S

BlueHDi  
130 S&S  

EAT8

Fogyasztás (NEDC)(1)

Város (l/100 km) 6,2 - 6,7 6,1 - 6,2 4,7 - 5,0 4,3 - 4,5 5,1 4,6 - 4,8

Városon kívül (l/100 km) 4,8 - 5,1 5,0 - 5,2 3,9 - 4,0 3,8 - 4,1 4,0 - 4,2 4,1 - 4,4 

Vegyes (l/100 km) 5,3 - 5,6 5,2 - 5,5 4,2 - 4,4 4,0 - 4,2 4,4 - 4,5 4,3 - 4,6 

CO2-kibocsátás (g/km) 121 - 127 119 - 126 112 - 116 106 - 111 117 - 120 114 - 120 

Fogyasztás (WLTP)(2)(3)

WLTP ciklus alacsony / városi alacsony sebesség (l/100km) 7,7 - 8,3 8,8 - 9,1 5,4 - 5,9 5,2 - 6,2 5,9 - 6,3 6,1 - 6,9

WLTP ciklus közepes / városi átlagos sebesség (l/100km) 6,3 - 7,1 6,8 - 7,3 4,8 - 5,2 4,7 - 5,5 5,1 - 5,5 5,4 - 6,3

WLTP ciklus magas / országúton (l/100km) 5,8 - 6,5 6,1 - 6,5 4,7 - 5,0 4,6 - 5,2 4,8 - 5,1 5,0 - 5,5

WLTP ciklus  extra-magas / autópálya (l/100km) 7,6 - 8,3 7,9 - 8,5 6,5 - 6,7 6,4 - 6,9 6,2 - 6,1 5,1 - 6,8

 WLTP ciklus vegyes (l/100km) 6,8 - 7,5 7,2 - 7,7 5,5 - 5,7 5,3 - 6,0 5,5 - 5,9 5,7 - 6,5

CO2  vegyes kibocsátás (g/km) 154 - 170 163 - 174 143 - 151 140 - 158 144 - 154 150 - 161

Szürke 
Platinium (F)

Szürke 
Platinium (F)

Szürke 
Artense (F)

Szürke 
Artense (F)

Fekete 
Perla Nera (2) (F)

Fekete 
Perla Nera (F)

JUMPY JUMPY COMBI

Motor 1.5 BlueHDi  
100 S&S

1.5 BlueHDi  
120 S&S 
(300 Nm)

2.0 BlueHDi  
120 S&S 
(340 Nm)

2.0 BlueHDi  
120 S&S  

EAT8

2.0 BlueHDi  
150 S&S

2.0 BlueHDi  
180 S&S  

EAT8

1.5 BlueHDi  
100 S&S

1.5 BlueHDi  
120 S&S

2.0 BlueHDi
150 S&S

Fogyasztás (NEDC)(1)

Város (l/100 km) 5,6 5,1 6,5 6,2 6,2 6,2 5,4 5,3 6,3

Városon kívül (l/100 km) 4,9 4,7 5,3 5,2 5,2 5,2 4,8 4,8 5,2

Vegyes (l/100 km) 5,2 4,9 5,7 5,5 5,6 5,6 5,0 5,0 5,6

CO2-kibocsátás (g/km) 136 128 152 146 147 147 132 132 148

Fogyasztás (WLTP)(2)(3)

WLTP ciklus alacsony / városi alacsony sebesség (l/100km) 6,8 - 7,5 6,1 - 6,4 7,4 - 8,4 8,4 - 8,9 7,2 - 7,7 8,1 - 8,8 6,0 - 6,8 6,1 - 6,7 7,3 - 8,0

WLTP ciklus közepes / városi átlagos sebesség (l/100km) 6,1 - 7,1 5,7 - 6,0 6,7 - 7,3 6,9 - 7,5 6,6 - 7,0 6,9 - 7,4 5,7 - 6,3 5,6 - 6,3 6,3 - 7,1

WLTP ciklus magas / országúton (l/100km) 5,8 - 6,4 5,5 - 5,8 6,3 - 6,7 6,2 - 6,8 6,1 - 7,0 6,2 - 6,7 5,5 - 6,0 5,3 - 6,0 6,0 - 6,7

WLTP ciklus  extra-magas / autópálya (l/100km) 7,6 - 8,2 7,3 - 7,6 8,1 - 8,5 7,8 - 8,5 7,8 - 9,8 7,8 - 8,3 7,3 - 7,9 6,9 - 7,9 7,8 - 8,5

 WLTP ciklus vegyes (l/100km) 6,6 - 7,3 6,2 - 6,5 7,2 - 7,7 7,2 - 7,8 7,0 - 8,1 7,2 - 7,7 6,2 - 6,8 6,0 - 6,8 6,9 - 7,6

CO2  vegyes kibocsátás (g/km) 174 - 192 164 - 172 188 - 202 189 - 205 183 - 212 188 - 202 163 - 179 158 - 178 180 - 199

Szövet  
kárpit (3) (5) (6)

Darko  

szövet (3) (5)
Achille  

szövet (3) (5)
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3,3 – 4,4(1) 650 – 1 000 1,81 – 3,44 (1) 1,229 1,270 4,403 – 4,753 2,107 1,820 – 1,860 0,675 1,072 1,241 1,196

3,3 – 4,4 (1) 650 – 1 000 1,81 – 3,44 (1) 1,229 1,270 4,403 – 4,753 2,107 1,820 – 1,860 0,675 1,072 1,241 1,196

3,3 – 4,4 (1) 650 – 1 000 1,81 – 3,44 (1) 1,229 1,270 4,403 – 4,753 2,107 1,820 – 1,860 0,675 1,072 1,241 1,196

3,3 – 4,4 (1) 650 – 1 000 1,81 – 3,44 (1) 1,229 1,270 4,403 – 4,753 2,107 1,820 – 1,860 0,675 1,072 1,241 1,196

1,8 – 4,0 (2) 850 1,45 – 3,44 (2) 1,229 1,270 4,753 2,107 1,820 – 1,860 0,675 1,072 1,241 1,196
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MÉRETEK 

8 – 17 925 – 1865 (4) 2,67 – 4,07 1,422 1,66 – 2,17 4,963 – 6,363 2,508 – 2,770 2,254 – 2,764 1,075 és 1,250 1,485 – 1,755 1,562 1,52 – 2,03

4,6 – 6,6 (3) 1 000 – 1 400 2,16 – 4,0 (3) 1,258 1,40 4,609 – 5,309 2,204 1,895 – 1,945 0,745 – 0,935 1,238 – 1,241 1,282 1,220

4,6 – 6,6 (3) 1 000 – 1 400 2,16 – 4,0 (3) 1,258 1,40 4,609 – 5,309 2,204 1,895 – 1,945 0,745 – 0,935 1,238 – 1,241 1,282 1,220

(1) lehajtott Extenso® utasüléssel    (2) lehajtott utasüléssel és második sor üléssel    (3) lehajtott Moduwork üléssel    (4) Furgon változatok

értékelés

citroen.hu

CONFORT

CLUB

WORKER

DRIVER

DUPLAKABINOS FURGON

CITROËN
BERLINGO FURGON

2, 3, 6, 7 FÉRŐHELY

CONFORT / 2, 3, 6 FÉRŐHELY

CLUB / 2, 3, 5, 6 FÉRŐHELY

CITROËN 
JUMPER

CITROËN
JUMPY

S Z E R Z Ő D É S

G A R A N C I A

Panne mécanique, accident, perte de clés ou clés bloquées dans la voiture, erreur 
de carburant : toutes les Citroën bénéficient de l’assistance à vie. Il suffit pour cela 
d’effectuer tous les ans, l’entretien de votre véhicule dans le réseau Citroën.

C I T R O Ë N
A S S I S TA N C E

 A Citroën a TOTAL-t választotta. – C Automobil Import Kft.: 1194 Budapest, André Citroën u. 1., Tel.: (06-1) 348-48-48. A katalógus az Európai Unióban forgalomba kerülő gépjárművekre vonatkozik. A modellekre és tulajdonságaikra vonatkozó információk 
a kiadvány nyomtatásakor érvényes, csak tájékoztató jellegű adatok. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Citroën bármikor, indokolási és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a műszaki adatokat, a felszereltséget, az opciókat és 
a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat; amely esetben a módosított adatokat tartalmazó katalógust a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a www.citroen.hu internetes oldalán. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik 
lehetővé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképpen általános információkkal szolgál, így nem tekinthető szerződéses ajánlatnak vagy szerződés hivatalos alapjának. Pontosabb és bővebb felvilágosítás érdekében kérjük, forduljon 
márkakereskedőjéhez. A katalógus részei kizárólag az AUTOMOBILES CITROËN előzetes beleegyezésével használhatók fel, illetve reprodukálhatók. A katalógus kiadása: 2021. március.  Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre 
vonatkozó 2000/53/EK számú, 2000. szeptember 18-án kelt európai közösségi irányelv rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott célkitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek gyártásához újrahasznosított anyagokat is felhasznált.

További
információ:
citroen.hu

KITERJESZTETT  
GARANCIA ÉS  
SZOLGÁLTATÁSCSOMAG  
LEHETŐSÉGEK:

Citroën Costdrive: a kötelező karbantartások költségeit foglalja magában.
Citroën Essentialdrive: a kiterjesztett garancia által az autó szerződéses jótállását követően is garanciális marad  
és biztosítja a szerződött időszakra az Assistance szolgáltatást.
Citroën Costdrive + : a kiterjesztett garancia által az autó szerződéses jótállását követően is garanciális marad és biztosítja 
a szerződött időszakra az Assistance szolgáltatást. Továbbá a kötelező karbantartások költségeit foglalja magában.
Citroën Freedrive: Tartalmazza a Citroën Costdrive + szolgáltatáscsomagot, valamint fedezi a kopóalkatrészek cseréjét és 
javítását, illetve szervízbérautót biztosít a karbantartások idejére. 
Részletesebb tájékoztatást találhat az alábbi oldalon:  
https://www.citroen.hu/szolgaltatasok/szolgaltatasi-szerzodesek.html#sticky

Önnek üzemzavar esetén sem kell aggódnia, hiszen a Citroën Assistance a nap 24 órájában kész arra, hogy segítségére siessen. 
Nem kell mást tennie, mint tárcsáznia a +36-80-200-880 számot (külföldön a +36-1-348-4888 számot), és kollégáink a 
helyszínre sietnek. A Citroën Assistance szolgáltatásait minden új Citroën tulajdonos 24 hónapon keresztül élvezheti, és 
amennyiben Citroën garanciaszerződést köt, ez az időtartam további 12-72 hónap lehet. A szolgáltatás az Európai Unióban és 
számos unión kívüli országban is igénybe vehető. Szolgálatunk a legközelebbi Citroën szerviz bevonásával végzi el a helyszíni 
javítást, vagy ha a javításra a helyszínen nincs lehetőség, akkor megszervezi a szervizbe történő beszállítást, magára vállalva a 
költségeket.
Bővebben: https://www.citroen.hu/szolgaltatasok/assistance/citroen-assistance.html

* Az érvényesség addig tart, amíg a két kritérium közül az egyik teljesül. A futásteljesítmény a 0-tól számítandó. Az autó kora az első forgalomba helyezés dátumától számítandó.

ÁLTALÁNOS: 2 ÉV, a hibás alkatrészek javítása vagy cseréje. Citroën Assistance a hét minden napján 0–24 óráig.

FÉNYEZÉS: 3 ÉV a személygépkocsikra. 2 év a kishaszongépjárművekre.

ÁTROZSDÁSODÁS: 12 ÉV a személygépkocsikra. 5 év a kishaszongépjárművekre.

További információért érdeklődjön Citroën-márkakereskedőjénél!

24 ÓRÁS ASSISTANCE:

TÖLTSE LE AZ ÚJ SCAN MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA, 
hogy a gépkocsi kezelési könyve mindig elérhető legyen! A kiterjesztett valóság segítségével szkennelje be  
a gépkocsi Önt érdeklő elemét, és azonnal megkapja a szükséges információt.

ÉRTÉKELJE GÉPKOCSIJÁT ÉS OSSZA MEG VÉLEMÉNYÉT, 
vagy véleményezze a Citroën-márkakereskedést/szervizt a vásárlást/szervizelést követően!  
Értékelése felkerül a Citroën oldalára.

TÖLTSE LE AZ ÚJ MY CITROËN ALKALMAZÁST MOBILTELEFONJÁRA 
gépkocsija adatainak személyre szabott követéséhez és a Citroën további szolgáltatásainak eléréséhez! Személyes 
szerviznapló, műszaki adatok és parkolási emlékeztető egy helyen, mindig a zsebében. Nemcsak a fogyasztási 
adatokat és a karbantartási műveleteket követi az applikáció, de kényelmi digitális megoldásokat és közvetlen 
márkaszerviz-kapcsolatot is biztosít Önnek, valamint a kezelési útmutatóhoz is pillanatok alatt hozzáférhet.
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A CITROËN  
TELJES VÁLASZTÉKÁNAK MEGISMERÉSÉHEZ 
látogasson el a www.citroen.hu weboldalra vagy töltse le az ingyenes alkalmazást!
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