CITROËN JUMPY FURGON

DIZÁJN

Fedezze fel a Citroën Jumpy-t, valamint a CITROËN
haszongépjármű-kínálatát, melyet az alábbi QR kód
leolvasásával pillanatok alatt elérhet okostelefonjáról.

CITROËN JUMPY: EGY ELEGÁNS ÉS PRAKTIKUS FURGON
Bármilyen szögből nézzük, a Citroën Jumpy furgon változata erőteljes és
életteli képet mutat. Kompakt méretei és impozáns lökhárítója még tovább
fokozzák bizalomkeltő jellegét. Az orr-részen a fényszórók mintegy
meghosszabbítják az általuk közrefogott új, krómozott hűtőrácsot, s kifejezetten egyedi fényhatást biztosítanak. A szögletes hátsó traktus meggyőző
képet nyújt a Citroën Jumpy befogadóképességéről, és eloszlat minden
aggodalmat a rakodási nehézségek felől. A praktikus és elegáns Citroën
Jumpy merőben új feltételeket teremt a mindennapos munkavégzéshez.

Ez a kiadvány egy minden technológiai lehetőséget felvonultató, teljesen felszerelt Citroën Jumpy furgont mutat be.
Az EU különböző országaiban forgalomba kerülő gépjárművek specifikációja azonban eltérhet egymástól. A szériafelszerelések és a rendelkezésre álló extrák részletes listáját a www.citroen.hu weboldalról letölthető dokumentumokban találja.

VEZETÉSI
KÉNYELEM

KIVÉTELES KÉNYELEM
A Citroën Jumpy furgonváltozatának
utasterét közvetlenül a személygépkocsik világa ihlette, így tökéletesen eleget tesz egy fontos szempont: a
kellemes közérzet kívánalmainak. A pozitív benyomást bizonyos modellváltozatokon tekintélyes méretű üvegfelület
erősíti. A döntött szélvédő és a nagyméretű oldalablakok hatalmas látóteret
biztosítanak és világosabbá teszik a
belső teret. A kompakt és egységes
műszerfal eszményi tárolóhelyeket rejt
magában, és könnyed hozzáférést biztosít a Jumpy által kínált szolgáltatá-

sokhoz. Az ajtókon és a tetőn is számos
tárolórekesz áll rendelkezésre. A
Citroen Jumpy teljes körű audio- és telematikai kínálattal is rendelkezik,
melynek része az USB- és jack-bemenetet, valamint egy Bluetooth kihangosítót* magában foglaló Connecting
Box. Az eMyWay navigációs készülékkel a legújabb generációs műholdas navigáció előnyeit élvezhetjük; a készülék
madártávlati nézet móddal (Birdviewmód) és egy belső memóriaegységben
tárolt Európa-térképpel is rendelkezik.
Segítségével egy 7 colos kijelzőn bön-

gészhetjük a zenelejátszó tartalmát, valamint használhatjuk a Bluetooth* kihangosító készletet is. A rendszer részét
képezi továbbá a kormányról vezérelhető, MP3-, WMA és CD-lejátszós audiorendszer is. Ekkora kényelemben Ön
nyugodtan koncentrálhat a munkájával
kapcsolatos feladatokra. A Citroën
Jumpy Furgonhoz igény szerint tempomat/sebességhatároló is rendelhető
(felszereltségi szinttől függően).
* Kompatibilis telefon szükséges hozzá.
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SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÁTGONDOLT KIALAKÍTÁS
EGYSZERŰ MUNKAVÉGZÉS
A Citroën Jumpy Furgon nem csupán
egy munkaeszköz, hanem egyben egy
kényelmes és az igényeknek megfelelően alakítható munkahely is. Kétszemélyes változata nagyméretű állítható
kartámaszokkal rendelkezik. A háromszemélyes változat középső ülésének
háttámláját lehajtva pillanatok alatt egy

kis íróasztal varázsolható az autóba,
mely rendkívül praktikus a papírmunka
elvégzéséhez. A lehajtott asztalkán remekül elfér az összes szükséges dokumentum. A Citroën Jumpy Furgon
vezetőfülkéje teljesen szigetelt, vastag
(5 mm-es) elválasztófallal is felszerelhető. A fülke felőli oldalán kárpittal bo-

rított, állítható, és az előző generációhoz képest jobb akusztikai és hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező
válaszfal nagymértékben hozzájárul a
bent ülők komfortérzetének növeléséhez.

RAKTÉR

VARIÁLHATÓ ÉS
TÁGAS FURGON
A Citroën Jumpy Furgon tágas rakodóterével garantáltan a szívébe lopja
magát. A rendelkezésre álló tér mindenféle használathoz optimális. Az oldalsó tolóajtókon keresztül gond nélkül
befér egy szabványos raklap, a hátsó
ajtó szárnyai pedig 180°-os szögben
nyílnak. A raktér hossza elérheti a 2,58
m-t, ami 1200 kg-os hasznos terhel-

hetőség mellett (vezetővel együtt) akár
7 m3 hasznos térfogatot is jelenthet. A
raktér küszöbmagassága acélrugós
hátsó felfüggesztés esetén 56 cm, ám
az opciós hátsó légrugózással ez 45
cm-re csökkenthető. Az állítható légrugózás további előnye, hogy a jármű
teljes magassága 1,90 m alá szorítható, miközben a raktér hasznos ma-

gassága 1,44 m marad. Ráadásul ez
az opció a gépkocsi terhelésétől független, állandó hasmagasságot biztosít.
A Citroën Jumpyval minden egyszerűbb…

Akár

Akár

1200 kg

7,0 m

HASZNOS
TERHELHETŐSÉG

A Citroën Jumpy Furgon háromféle karosszériaváltozatához 5, 6, illetve 7 m3es raktér tartozik, melyekhez 988 kg-tól
1200 kg-ig terjedő hasznos terhelhetőség társul. A dupla kabinos Citroën
Jumpy Furgon ideális egyensúlyt teremt
a rakodókapacitás és a szállítható személyek száma között. Ebben a változatban a vezetőn kívül akár öt személy
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HASZNOS
RAKTÉR

Akár

Akár

1,75 m

2,58 m

HASZNOS
MAGASSÁG

is utazhat. Ez a konfiguráció a második
üléssorban három kényelmes ülőhelyet
biztosít, melyek mindegyikéhez hárompontos biztonsági öv és állítható fejtámla
tartozik.
A
rakomány
előrecsúszásától pedig a második üléssor mögött elhelyezett teli, illetve ablakos térelválasztó védi az utasokat. A
tervezők a hátsó ülések alatti holttér

HASZNOS
HOSSZÚSÁG

hasznosításáról sem feledkeztek meg:
a térelválasztó kialakítása révén ez a raktérhez tartozik, és akár 2,11 m hosszú
tárgyak szállítását is lehetővé teszi. A
raktér mérete a karosszériaváltozattól
függően így 2,9 m3 és 3,6 m3 között
változik.

HASZNOS
TÉR

Akár

1,602 m
HASZNOS
SZÉLESSÉG

Akár

Akár
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2,58 m

EUR-RAKLAP SZÁMÁRA
ELEGENDŐ HELY

HASZNOS
PADLÓHOSSZÚSÁG

Akár

180°

-OS SZÖGBEN
NYITHATÓ AJTÓK

IGÉNY SZERINT
ALAKÍTHATÓ
A Citroën Jumpy Furgon rakterében bármilyen – akár törékeny – rakományt is
szállíthat; a közvetlenül a gyárban beszerelt nyers vagy felületkezelt, kiváló
minőségű belső faburkolat megvédi a
rakományt a szennyeződésektől, a karcolásoktól és az ütésektől. A Citroën
Jumpy Furgon rakteréhez négyféle
védőburkolat rendelhető, hogy mindenki megtalálhassa a szakmai igényei-

nek leginkább megfelelő megoldást:
furnérlemez padló, csúszásmentes
padló, furnérlemez padló oldalsó
védőburkolattal, illetve csúszásmentes
padló oldalsó védőburkolattal. A
Citroën Jumpy Furgon felszerelései közé
többek között megerősített rögzítőpontok, masszív süllyesztett rakományrögzítő gyűrűk, az ajtókat és a
kerékjáratokat ötletesen elfedő oldalsó

burkolatok, valamint a csúszásmentes
padlóval felszerelt furgonok küszöbjeit
védő alumínium burkolatok is tartoznak.

ERŐFORRÁSOK

HATÉKONY, DINAMIKUS,
GAZDASÁGOS MOTOROK
A Citroën Jumpy Furgon számos modellvariánsa és változatos felszereltsége
révén mindenki megtalálhatja a vállalkozása igényeinek leginkább megfelelő
konfigurációt. A széles választék a motorok tekintetében is érvényesül. A négy
dízelmotor mindegyike megfelel az
Euro 5 környezetvédelmi normának,
miközben tökéletes egyensúlyra törekszik az erő, a teljesítmény, a gazdaságosság, a megbízhatóság és a
környezettudatosság szempontjai között, és természetesen a vállalkozók
speciális áruszállítási igényeit és autóik
fokozott igénybevételét is szem előtt
tartja.
A HDi 90 motor és a hozzá tartozó
kézi váltó főleg a városi közlekedésre jellemző gyorsulási és kényelmi igényeket

elégítik ki. A 6 fokozatú manuális váltóval párosított HDi 125 motor vegyes
(városi/országúti) használatra ideális,
mivel a nagy teljesítményt alacsony fogyasztással ötvözi. Ugyanezen váltó
HDi 160 motorral kombinált változata
kiemelkedő teljesítményével könnyed és
biztonságos vezetést garantál. A HDi
160 motor hatfokozatú szekvenciális
automata váltóval párosítva a technológia kreatív és innovatív oldalát mutatja
meg: ennél a konfigurációnál a vezető
választhat az automata üzemmód és a
sebességek kézi kapcsolását lehetővé
tévő szekvenciális üzemmód között. A
választott üzemmód a műszercsoport
folyadékkristályos kijelzőjén látható. Ez
az új sebességváltó városi forgalomban
kiemelkedő vezetési élményt nyújt. Az

összes motorhoz alapfelszerelésként jár
a részecskeszűrő, amely a környezet védelme érdekében csökkenti a kipufogógáz szilárdré-szecske-tartalmát.
Az új, 5 mm vastag motorvédő lemeznek köszönhetően a Citroën Jumpy motorja védve van a nehéz és egyenetlen
terepen bekövetkező súrlódások és
sokszor elkerülhetetlen karcolások ellen.
Ezen felül az autó katalizátora is speciális védelmet élvez. A védőlemez a
változattól függően opciós Grip Control
rendszerrel kiegészítve hatékony
megoldást kínál a nehezebb útviszonyok közti közlekedésben.

BIZTONSÁG

TÖKÉLETES BIZTONSÁG,
ÚTVISZONYOKTÓL FÜGGETLENÜL
A Citroën Jumpy furgonnal maximális
biztonságban végezheti munkáját. Változattól függően alap- vagy opciós felszerelés az alacsony abroncsnyomásra
figyelmeztető rendszer. A kerekekben
található érzékelők folyamatosan mérik
az abroncsok nyomásában és hőmérsékletében bekövetkező változásokat,
így automatikusan figyelmeztetnek az
esetleges problémákra. Lapos vagy defektes kerék esetén a többfunkciós kijelzőn vagy a navigációs rendszer
képernyőjén megjelenő üzenet azonnal
figyelmezteti a vezetőt. Ez a berendezés navigációs opcióval együtt, illetve
attól függetlenül is igényelhető. A
Citroën Jumpy Furgon felszereltségének
része (változattól függően) az új Grip
Control rendszer is, amely a nehezebb
útviszonyok közti közlekedésben segít.
A vezető egy többfunkciós kapcsolóval
négyféle üzemmód közül választhat
(normál, terep, hó és homok), melyek

az útviszonyoknak leginkább megfelelő
módon engedik kipörögni az első kerekeket, illetve biztosítják az optimális
meghajtást. Ez a berendezés javítja az
autó úttartását, és az adott tapadási feltételek mellett elérhető legnagyobb
gyorsulást garantálja. A rendszerhez
külön rendelhető állítható légrugózás,
mely állandó hasmagasságot biztosít.
A gépjármű ezáltal mind terhelt, mind
pedig üres állapotában ugyanolyan biztonságos menettulajdonságokkal rendelkezik. A Citroën Jumpy egyéb
tekintetben is magas szintű aktív és
passzív biztonsági színvonalat képvisel.
Az aktív biztonsági elemekhez tartozik a
pontos futómű, a vészfékrásegítővel
(AFU) kiegészülő nagyteljesítményű
ABS fékrendszer, az ESP és az állítható
sebességkorlátozóval is rendelkező tempomat
berendezés
(változattól
függően). Nagy segítség a nem látható
akadályok észlelésében a változattól

függően széria vagy opciós tartozékként
elérhető tolatóradar. A nagy méretű,
dupla optikájú külső visszapillantó
tükrök a fő tükrön kívül egy nagy látószögű alsó tükröt is magukban foglalnak, amely a vezető számára
beláthatóbbá teszi az autó mögötti
teret. Segítségükkel nagyban megkönnyíthetők a városi tolatási manőverek.
Ütközés esetén az energiaelnyelő karosszériaszerkezet a vezetőnek és az
utasoknak is fokozott védelmet biztosít.
A Citroën Jumpy felszereltségének része
a két első légzsák, melyből az utasoldali dupla légzsák kikapcsolható. Ezeken túlmenően az első biztonsági övek
pirotechnikai övfeszítővel és överő-határolóval is rendelkeznek.

CITROËN JUMPY
FURGON

Citroën Jumpy tgk. Comfort - Padló-kabin változat - L2-es hosszúság - Erőforrás: HDi 125.

Citroën Jumpy tgk.Comfort - Üvegezett furgon - Elérhető karosszériaváltozatok: L1H1,
L2H1 és L2H2 - 1000 vagy 1200 kg hasznos teher - Erőforrás: HDi 125.

Citroën Jumpy furgon Comfort - Elérhető karosszériaváltozatok: L1H1, L2H1 és
L2H2. - 1000 vagy 1200 kg hasznos tömeg - Erőforrás: HDi 90, HDi 125 vagy HDi
160 változattól függően.

Citroën Jumpy tgk. Comfort - 5/6 személyes furgon verzió - Elérhető karosszériaváltozatok: L1H1
és L2H1 - Erőforrás: HDi 125.
20 HU

1

Transcodage* szövet

2

3

Hófehér

Onyx fekete

Égkék

Gránit

Imperiálkék

Izzóvörös(2)

1. A légterelővel és rakodógörgővel ellátott, „EPOXY”
festékkel
bevont
acél
tetőcsomagtartó rendkívül
ellenálló.
2. A létra segítségével könnyen elérheti a tetőcsomagtartót és rögzítheti a
rakományt. A megengedett
legnagyobb terhelhetőség:
100 kg.
3. A hátsó ajtó belső oldalán elhelyezett biztonsági
rács optimális védelmet biztosít.

FŐBB SZÉRIAFELSZERELÉSEK
FELSZERELTSÉGI SZINTENKÉNT
CITROËN JUMPY FURGON COMFORT : ABS - AFU –
vezetőoldali légzsák – 2 személyes utasülés (fix, íróasztalkával) – központi zár távirányítóval – védőlétra a vezető mögött
(a furgon változatoknál) – elektromos ablakemelők elöl a vezető oldalán becsípődésgátlóval - jobb oldali lemez tolóajtó
(üvegezett az üvegezett és a dupla kabinos furgonok esetén)
- vonóhorog előkészítés (kábel + csatlakozó a BSR-hez) – 12
voltos csatlakozó a raktérben – teljes értékű pótkerék – színezett üvegek – magasságban és mélységben állítható kormánykerék.

Alumínium szürke (M)

OPCIÓS FELSZERELTSÉGI ELEMEK (változattól függően):
klímaberendezés - ESP - keréknyomás ellenőrző rendszer tempomat és sebességkorlátozó berendezés - MP3 CD rádió
- raktérborítás - bal oldali (második) tolóajtó - üvegezett raktérelválasztó fal - ülésfűtés - optikai csomag
Antigua 16” dísztárcsa

* és egyéb kísérő anyagok
(1) Kizárólag a kétszemélyes első utasüléshez rendelhető. Az 5/6 személyes változathoz nem rendelhető.
(M): metálfényezés, opcióként rendelhető.
21 HU

TECHNOLÓGIA
A BIZTONSÁG
SZOLGÁLATÁBAN

KÖRNYEZETVÉDELEM

Ahhoz, hogy utazásai során teljes biztonságban érezhesse magát, a Citroën Jumpy a
legmodernebb aktív és passzív biztonsági rendszerekkel áll rendelkezésére:
ABS : a blokkolásgátló rendszer fékezéskor automatikusan szabályozza a féknyomást,
hogy megakadályozza a kerekek blokkolását és biztosítsa az útfelülethez való megfelelő tapadást.
AFU : vészfékezés-asszisztens, amely a fékpedál hirtelen történő benyomásakor azonnal a lehető legnagyobbra növeli a féknyomást, hogy ezáltal a lehető legkisebbre csökkenjen a féktávolság, illetve bekapcsolja a vészvillogót, hogy ezzel figyelmeztesse a
vészhelyzetre a mögöttünk haladókat.
ASR : a kipörgésgátló egy olyan elektronikus berendezés, amely a gyenge tapadású
útfelületen történő elinduláskor is megtartja a gépkocsi irányíthatóságát a kerék, avagy
a kerekek fékezésének szabályozásával, amint az érzékelők azok kipörgését jelzik.
ESP : az elektronikus menetstabilizáló rendszer feladata, hogy – egyszerre hatva a
motor fordulatszámára és az egyes kerekekre jutó fékerő elosztására – a fizikai lehetőségeken belül gondoskodjon a gépkocsi iránytartásáról.
Grip Control : a gépkocsi meghajtását javító, fejlett kipörgésgátló rendszer. A vezető egy forgókapcsoló segítségével négy üzemmód közül választhat. A kipörgésgátló
az adott terepviszonyokhoz (sár, hó, homok stb.) alkalmazkodva tökéletesen szabályozza az első kerekek meghajtását. A berendezés javítja a gépjármű úttartását, és az
adott tapadási feltételek mellett elérhető legnagyobb gyorsulást garantálja.
Sebességkorlátozó berendezés : lehetővé teszi, hogy az autó ne lépje túl az előre
beállított maximális sebességet, miközben a vezető szabadon változtathatja a gépkocsi sebességét a megadott értékig, és csak akkor lépheti túl, ha erősebben lép rá a
gázpedálra.

*A várható motorfejlesztésekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.citroen.hu weboldalra, ahol naprakész információkat talál.
** A fogyasztási értékek a gépjárműn végzett átalakításoktól függően változnak.
A fent leírt fogyasztási adatok az összes gyártóra és eladott autóra érvényes európai szabványok szerint kerültek meghatározásra. Ezen értékeket szigorú körülmények között (a hőmérsékletre, a tömegre, a görgős próbapad jellemzőire stb. vonatkozóan) és nyugodt vezetési stílus mellett mérték. A valós forgalmi viszonyok, időjárási feltételek, a gépjármű terheltsége, a vezetési stílus, a gumiabroncsokban uralkodó nyomás, a felszerelt tetőcsomagtartó (terhelés nélkül is), a klímaberendezés és/vagy a fűtés intenzív használata, valamint a gépjármű állapota függvényében a mért fogyasztás természetesen eltérhet a szabványban meghatározottól.
A www.citroen.hu weboldalon megismerheti a takarékos vezetésről szóló tanácsainkat, melyek betartásával még gazdaságosabban üzemeltetheti gépjárművét.

MÉRETEK

830 (L1)**/1038 (L2)**

3000 (L1/3122 (L2)
4805 (L1)**/5135 (L2)**

1272 (H1)/1630 (H2)

1942/1895* (H1)

924

*pneumatikus hátsó felfüggesztés esetén.
**+ 8 mm tolatóradarral felszerelt verziók esetén.

22 HU

2194

L1 H1
L2 H1
L2 H2

1293 à/to 1301

1449 (H1)/1750 (H2)

Tempomat : lehetővé teszi, hogy az autó a gázpedál használata nélkül tarthassa a
kívánt sebességet, bármilyen domborzati viszonyok között is halad. A tempomat automatikusan kikapcsol, amint a vezető hozzáér a fékpedálhoz vagy a
kuplunghoz, illetve a manuálisan is kikapcsolható a kezelőgombjának érintésével.

2276/2004* (H2)
562 à/to 604/491 à/to 500*

REF : az elektronikus fékerőelosztó az ABS érzékelőit használja, hogy a jobb és bal
oldali kerekeket külön kezelve optimalizálja a hátsó kerekekre jutó fékerőt.
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CITROËN : TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS
• 2 ÉVES CITROËN GARANCIA
Hibás alkatrészek javítása vagy cseréje, assistance-szolgáltatás a hét minden
napján, a nap 24 órájában

• ÁTROZSDÁSODÁS ELLENI GARANCIA
12 év a személygépkocsikra.
5 év a tehergépkocsikra.

• FÉNYEZÉSI GARANCIA
3 év a személygépkocsikra.
2 év a tehergépkocsikra.

CITROËN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK
A szerződési feltételekről érdeklődjön a CITROËN hálózatban.
• ESSENTIALDRIVE KITREJESZTETT GARANCIASZERZŐDÉS:
AKÁR 5 ÉVRE IS BIZTOSÍTHATJA NYUGALMÁT
CITROËN-je a jótállási idoszakot követően is ugyanolyan garanciát élvez, mint
a legelső napon: szerződése a hibás alkatrészek cseréjén, vagy javításán túl a
munkadíjra is kiterjed. Ráadásul a CITROËN Assistance a hét minden napján,
a nap 24 órájában segítségére siet Magyarország, sőt egész Európa területén.
A szerződés idotartama: 36, 48 vagy 60 hónap (2)
Futásteljesítmény: 60 000 - 200 000 km (3) (1).

• CITROËN CHRONO SERVICE
Gépkocsiját előzetes bejelentkezés nélkül, azonnal fogadjuk az alábbi kisebb
beavatkozásokra: olajcsere, gumiabroncsok, fékek és kipufogó javítása,futóműbeállítás és tartozékok felszerelése.

• COMFORTDRIVE GARANCIA- ÉS KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS:
KISZÁMÍTHATÓSÁG ÉS HATÉKONYSÁG MINDENEK FELETT
A gépjármű karbantartási tervében szereplő összes műveletre kiterjed (alkatrészek, munkadíj és kenőanyagok). Gépjárműve karbantartásának idejére
előnyös feltételekkel igényelhet magának szervizbérautót. A szerzodés idotartama: 24, 36, 48 vagy 60 hónap.(2) Futásteljesítmény: 40 000–200 000
km (3) (1).

• CSEREAUTÓ
Amíg autója a szervizben van, kedvezményes áron csereautót biztosítunk
Önnek.

• FREEDRIVE SZERZŐDÉS: A TELJES SZABADSÁG
De 1A kiterjesztett garancián, valamint az assistance szolgáltatáson túl,
szerződése a karbantartási műveletek mellett a kopóalkatrészek cseréjére és ja-

AZ AUTOMOBILES CITROËN : a jelen katalógusban szereplő
adatok változtatásának jogát fenntartja, illetve a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal. Az aktuális adatokért, bővebb információért
kérjük látogassa meg a www.citroen.hu címen elérhető weboldalunkat!

Az Automobiles Citroën igazolja, hogy a használaton kívüli gépjárművekre vonatkozó, 2000/53/EK számú, 2000. szeptember
18-án kelt európai közösségi iránylevl rendelkezéseit alkalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott cékitűzéseknek, és az általa

vítására is kiterjed. Ingyen felkészítjük autóját a műszaki vizsgára, miután felmértük a sikeres vizsgához szükséges beavatkozásokat. Gépjárművét kívül-belül
kitakarítva adjuk át Önnek. Amíg CITROËN-je a karbantartási tervben szereplő
műveletek elvégzése céljából javítóműhelyünkben tartózkodik, egy szervizbérautót bocsátunk rendelkezésére. A szerződés időtartama: 24, 36, 48 vagy
60 hónap(2)
Futásteljesítmény: 40 000–200 000 km (3) (1).
(1)

amelyik határt a gépkocsi előbb eléri
az első forgalombahelyezéstől számítva
(3) maximum futásteljesítmény 0 km-től számítva
(2)

forgalmazott termékek gyártásához felhasznál újrahasznosított anyagokat. Az Európai Unióban forgalomba kerülő CITROËN gépjárművek felszereltsége országonként eltérő lehet. A CITROËN
típuskínálatába tartozó modellek felszereltségének részletes leírásáért,

illetve minden további információért keresse fel márkakereskedőjét
vagy látogasson el a www.citroen.hu honlapra!
Citroën Assistance: +36 80 200 880
.
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