
CITROËN JUMPER COMBI ÉS MINIBUS





Magabiztosságot sugárzó hűtőrácsával,
vonzó és esztétikus megjelenésével a
Citroën Jumper Combi élvezetes utazá-
sokat, maximális kényelmet és bizton-
ságot ígér. Elég egyetlen pillantást vetni
az autóra – az egyterűekhez méltó kia-
lakítás és felszereltség azonnal
lenyűgözi az embert. Már beszálláskor
megtapasztalhatjuk, milyen egyszerűen
működik minden. A Citroën Jumper
Combi fedélzetén akár 9 ember foglal-
hat helyet, míg a Citroën Jumper Mini-

bus 17 személyt szállíthat. A Citroën
Jumper 3 sínen futó tolóajtaja egyetlen
mozdulattal nyílik és záródik. A mindig
könnyen és megbízhatóan működő to-
lóajtó szélessége és magassága válto-
zattól függő (H:1,075 m és 1,250
m/M:1,485 m és 1,755 m). A
Combi változatban a második üléssor
szélső ülése lehajtható, ami jelentősen
megkönnyíti a beszállást a hátsó ülés-
sorba, mely három utasnak biztosít ké-
nyelmes ülőhelyet. A megfelelő

fényviszonyokról a második üléssorban
található két tolóablak gondoskodik.
Hosszabb utak során is tökéletes ké-
nyelemre számíthat. Jó utat kívánunk a
Jumper Combival és Minibus-szall! 

A kiadvány egy teljesen felszerelt Citroën Jumper modellt mutat be. Az EU különböző országaiban forgalmazott CITROEN modellek el-
térhetnek egymástól. Az elérhető széria- és opciós felszereltségekről a citroen.hu oldalról letölthető árlistából tájékozódhat.

BESZÁLLÁS



A vezetőhely kialakítására különös gon-
dot fordítottunk. A műszerek haszná-
lata egyszerű és magától értetődő, az
ideális elhelyezkedésű vezérlők könnyen
elérhetők, a vezetést segítő információk
gyorsan átláthatók, a design magas
színvonalú. A hátramenetben végzett
manővereket biztonságosabbá teszi a
parkolássegítő berendezés, mely a gép-

kocsi hátsó részébe beépített kamerával
és egy képernyővel is segíti a veze-
tést. A kényelmes vezetés érdekében a
vezetőülés többféle módon állítható: a
hosszanti helyzet, az ülőlap magas-
sága, a háttámla dőlésszöge, a derék-
támasz és a könyöklő egyaránt
szabályozható. Ha még ennél is na-
gyobb kényelemre vágyik, a vezetőülést

állítható légrugós felfüggesztéssel is
kérheti. Az első utasok számára kialakí-
tott üléspad két kényelmes ülőhelyet
biztosít, de helyette – extra felszerelés-
ként – egy könyöklővel ellátott, és
hosszirányban, valamint dőlésszögében
állítható, egyszemélyes ülés is rendel-
hető.

KÖNNYŰ VEZETHETŐSÉG





A Citroën Jumper Combiban számtalan
felszerelés szolgálja az utasok kényel-
mét. A vezetőfülkében több, könnyen
elérhető rakodóhely áll rendelkezésre.
A középkonzolt egy különböző doku-
mentumok rögzítését lehetővé tévő
praktikus írótáblával szerelték fel, me-
lyen – magas pozíciójából adódóan –
kényelmesen lehet írni. A műszerfal az

írótáblán kívül különböző tárolórekes-
zeket, pohártartókat, egy hűthető re-
keszt, két zárható kesztyűtartót és egy
zárható középső tárolót is magában fo-
glal. Ez utóbbi egy laptop elhelyezésére
is alkalmas. A Jumper Combi tervezői
– mint általában a funkcionalitásra – a
vezetési kényelemre is nagy gondot for-
dítottak. A tartozékként rendelhető

egyszerű működtetésű, kifejezetten fel-
használóbarát Garmin navigációs rend-
szer nagy segítségére lesz utazásai
során. A vizuális, illetve hangjelzések
útján irányító rendszer mellett nem lesz
többé szüksége térképre, a berendezés
segítségével stressz nélkül célba jut. Az
extraként rendelhető Bluetooth® tele-
fonkihangosító pedig kényelmesebb és

ÉREZZE OTTHON MAGÁT



biztonságosabb telefonhasználatot tesz
lehetővé. 
A nagyobb hőkomfort érdekében a
Jumper Combi elöl négy középső
szellőzőnyílással (ebből kettő irá-
nyítható), valamint négy lehajtható ol-
dalsó szellőzőnyílással van felszerelve.
Ezen kívül több lábtéri szellőzőnyílás is
gondoskodik a meleg vagy hideg le-

vegő optimális elosztásáról. A hátsó
utasok kényelmét – modellváltozattól
függően – egy speciális légkondicio-
náló-egység biztosítja, mely a tetőkár-
pitban elhelyezett légelosztóból és
egyéni légbefúvókból áll. A nagyobb ké-
nyelem érdekében a beállítások a
műszerfal középső részén elhelyezett
(klíma), valamint a kormányon lévő ve-

zérlők (audio) segítségével is elvégez-
hetők. Egy önálló hátsó kiegészítő
fűtőegység (modellváltozattól függően
széria- vagy extra felszerelés) lehetővé
teszi az utastér időzített előfűtését, és
egyben a motor indítását is megkön-
nyíti.  



A Jumper éjjel-nappal barátságos környe-
zetet biztosít utasainak. A tágas és vilá-
gos utastér az éjszaka beálltával sem
sötétül el: a világításról minden üléssor-
ban két, a központi tetőkonzol két olda-
lán elhelyezett plafonlámpa
gondoskodik, melyeket egy kapcsoló ve-
zérel az oldalajtó kinyitásakor, illetve a
gépjármű zárásakor/nyitásakor. A máso-
dik üléssorban található 12 V-os csatla-
kozóra mobiltelefont, laptopot vagy
videokonzolt csatlakoztathat. Egy másik

csatlakozóalj a műszerfal közepén kapott
helyet. Minden ajtóban tágas, kb. 9 li-
teres (VDA-szabvány szerinti) tárolórekesz
található, amely többek között térképek
tárolására alkalmas. A rakodótér az uta-
sok számától függetlenül rengeteg cso-
magot képes elnyelni, melyekhez
könnyedén hozzáférhet a négy ponton
záródó, szériában 96° vagy 180°-ban
nyíló, kétszárnyú hátsó ajtón keresztül. A
180°-os nyílásszöget egy igen ötletes
szerkezet biztosítja. Mivel a hátsó ajtó-

szárnyak együttes szélessége megegye-
zik a gépjármű teljes hasznos belső szé-
lességével, a rendelkezésre álló teljes
raktérfogat kihasználható. 

FOGLALJON HELYET!

L1H1 8/9 személyes : A: hátsó ajtónyílás magassága (mm) : 1520    – B: hátsó ajtónyílás szélessége (mm) : 1562    – C: 
kerékjáratok közötti minimális szélesség (mm): 1320    – D: csomagtér hossza (üléspad és hátsó ajtó közötti hossz) (mm): 816 

Combi esetén és 588 a Combi Comfort esetén. L2H2 8/9 személyes: A: hátsó ajtónyílás magassága (mm): 1790    – B: hátsó ajtónyílás
szélessége (mm): 1562    – C: kerékjáratok közötti minimális szélesség (mm): 1320    – D: csomagtér hossza (üléspad és hátsó ajtó közötti
hossz) (mm): 1259 a Combi és 1038 a Combi Comfort esetén.

8 - 9 ülés







A Citroën Jumper Minibus változatában a
vezetőn kívül akár 16 személy is utazhat.
A fellépővel és kapaszkodóval ellátott
nagyméretű oldalsó tolóajtón keresztül
könnyen beszállhatunk a hátsó ülésekre.
Valamennyi utasüléshez felhajtható kö-
nyöklő tartozik, és mindegyikről könnyen
elérhető a gépkocsi két oldalán, a tető
alatt elhelyezett, világítással is rendelkező

csomagtartó. Az utasok biztonsága ér-
dekében minden ülés biztonsági övvel
van felszerelve. A vezető és az első utas
egy speciális rakodópolcot is igénybe
vehet: a szélvédő felett a vezetőfülke
teljes szélességében egy mély tetőpolc
húzódik, melynek köszönhetően a leg-
fontosabb tárgyak, illetve dokumentumok
mindig karnyújtásnyira lesznek. A sze-

mélyszállításra tervezett minibusz változat
szériafelszereltségébe beletartozik egy
üvegtörő kalapács, egy tűzoltó készülék
és egy elsősegélycsomag is.

EGY MINIBUSZ HATALMAS TÉRREL



Mind a Combi, mind a Minibus vál-
tozat esetében a Citroën a dinami-
kus teljesítményre és a környezet
védelmére vonatkozó elvárásokat is
igyekezett szem előtt tartani. A leg-
szigorúbb terhelési és menetfeltéte-
leknek való megfelelés és egyben a
CO2-kibocsátás korlátozása érdeké-

ben a Citroën nagyfokú vezetési ké-
nyelmet biztosító, nagy teljesít-
ményű, ugyanakkor mérsékelt
fogyasztású motorokat fejlesztett ki.
E környezetkímélő motorok minde-
gyike beépített részecskeszűrővel
(FAP) rendelkezik és teljesíti az Euro
5 norma követelményeit. A beépí-

tett diagnosztikai rendszer felgyul-
ladó speciális visszajelző lámpa
révén figyelmezteti a vezetőt a kör-
nyezetvédelmi berendezések
meghibásodására. 

MÉRSÉKELT FOGYASZTÁS
A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN





A tágas, kényelmes és dinamikus
Citroën Jumper Combi és Minibus egy-
ben a biztonság mintaképei is, akár az
úttartást, akár az ütközések esetén fon-
tos utasvédelmet vesszük figyelembe.
A különböző biztonsági berendezések
csökkentik a gépjármű feletti uralom pil-
lanatnyi elvesztéséből fakadó kockáza-
tot: a modellek szériában
blokkolásgátló rendszerrel (ABS) és
vészfékezés-rásegítővel (AFU) is rendel-
keznek; külön rendelhető hozzájuk ESP
(menetstabilizáló), hogy a gépkocsi a
kanyarokban is megtartsa haladási irá-
nyát, valamint ASR (kipörgésgátló),
hogy hirtelen gyorsításkor se kelljen ki-
farolástól tartani. Az ESP-hez kapcso-
lódó lejtőn, illetve emelkedőn történő
indítást segítő rendszer első sebesség-
fokozatban és hátramenetben rövid
időre egy helyben tartja a gépkocsit,

amíg a vezető a fékpedálról a gázpe-
dálra lép. A kifejezetten személyszállí-
táshoz való finomított hátsó
felfüggesztésnek köszönhetően a
Citroën Jumper mind városban, mind
hosszabb utakon nagy népszerűségnek
örvend. Az extraként rendelhető,
állítható hátsó légrugós felfüggesztés
még nagyobb kényelmet és – a gép-
kocsi terhelésétől függetlenül – állandó
hasmagasságot biztosít úgy, hogy köz-
ben a raktér küszöbmagassága 45 cm-
re süllyeszthető.  
A választott extra felszerelésektől és a
modellváltozattól függően (kivéve a mi-
nibuszt) egy esetleges ütközéskor
összesen akár hat légzsák védheti az
elöl ülőket: két frontlégzsák, az ülések
háttámlájába beépített két oldallégzsák
és a tetőlemezben megbúvó két füg-
gönylégzsák. Vészhelyzetben egy másik

berendezés is működésbe lép: túl hir-
telen lassítás vagy ütközés esetén egy
inerciális rendszer azonnal megszakítja
az üzemanyag-, illetve áramellátást, ne-
hogy véletlenül kigyulladjon a gép-
jármű. A Citroën Jumper mind Combi,
mind Minibus változatban a szériafel-
szerelés részét képező transzponderes
indításgátló mellett (opciós) behatolás-
és felemelésgátló modult is tartalmazó
riasztóval is felszereltethető.

ELŐTÉRBEN A BIZTONSÁG





16 HU



17 HU

Tédéo kék/szürke szövet Achille piros-fekete szövet/Fillo fekete szövet*

Hófehér Égkék Golden White bézs (M) Mahagónivörös Alumínium szürke (M)

Grafitszürke (M) Mélyvörös (GY) Lago Azzuro kék (M) Carioca sárga Imperiálkék

*És egyéb kísérőanyagok

(M) : metálfényezés – (GY) : gyöngyházfényezés –  A metál- és gyöngyházfényezések felárasak.

Hogy biztosan megtalálja az egyénisé-
gének leginkább megfelelő változatot, a
Jumper Combi, illetve Minibus többféle
modellváltozatban, színben és motorral
rendelhető. Igényeinek megfelelően több
hosszméret közül választhat. Ami az
erőforrásokat illeti, a Jumper kínálatában
három részecskeszűrős dízelmotor szere-
pel, amelyek mindegyike megfelel az
Euro 5, illetve Euro V normáknak . A
110 lóerős HDi 110 motor visszafogott
fogyasztása és kényelmes használata
révén elsősorban a városi forgalomban

közlekedők érdeklődésére tarthat számot.
A 130 lóerős HDi 130 kiváló kompro-
misszumot kínál a teljesítmény, a rugal-
mas vezetési stílus és a városi vezetésre
jellemző élénk gyorsulások között. Ráa-
dásul különösen gazdaságos üzema-
nyag-fogyasztás jellemzi. A motorpalettát
a HDi 155 teszi teljessé (a Minibus mo-
dell esetén elérhető), amely újfajta láncos
vezérműhajtással rendelkezik, és a párat-
lan vezetési élmény érdekében nem ke-
vesebb, mint 156 lóerős teljesítményre
képes. Városi és országúti használatra

egyaránt tökéletes. Hisszük, hogy szeretni
fogja Jumperét, amelyben kellemes uta-
zásokban lesz része. 

AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA



18 HU

A KÍNÁLAT ÓVJA A KÖRNYEZETÉT

*A motorokra vonatkozó összes adat változhat. A legfrissebb műszaki adatokat letöltheti a www.citroen.hu oldalról.

A fent közölt fogyasztási adatok a minden gyártóra és az összes Európában értékesített gépkocsira érvényes európai szabályozásnak megfelelő homologizációs adatok. Ezek ez értékek szigorú
mérési körülmények között születtek (hőmérséklet, tömeg, tesztpad jellemzők, stb.) nyugodt vezetési stílus mellett. A valós forgalmi és klimatikus viszonyok, a gépkosi terheltsége, a vezetési
stílus, az abroncsnyomás, a tetőgaléria (még terheletlenül is), a klímaberendezés és a fűtés használata mind eltéréseket eredményezhetnek a homologizált fogyasztási adatoktól.

Combi vagy Combi
Comfort 33 L2H2 – 9 sze-
mélyes: hossz 5413 mm –
külső szélesség 2050 mm
– belső magasság 2524
mm.

Combi vagy Combi Com-
fort 33 L3H2: Magyar-
országon nem elérhető.

Minibus 4-40 L4H2 – 17
személyes: hossz 6363
mm – külső szélesség
2050 mm – belső magas-
ság 2524 (2850 mm klí-
maberendezés esetén).

Combi vagy Combi
Comfort  30 L1H1 – 9
személyes: hossz 4963
mm – külső szélesség
2050 mm – belső magas-
ság 2254 mm.



19 HU

CITROËN: TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS

• KÉT ÉVES CITROËN GARANCIA
A hibás alkatrészek javítása vagy cseréje. Assistance-szolgáltatás a hét
minden napján, a nap 24 órájában.

• ÁTROZSDÁSODÁS ELLENI GARANCIA
Személygépkocsikra 12 év.
Haszongépjárművekre 5 év.

• FÉNYEZÉSI GARANCIA
Személygépkocsikra 3 év.
Haszongépjárművekre 2 év.

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

• CSEREAUTÓ 
Amíg autója szervizben van, kedvezményes áron csereautót biztosí-
tunk önnek. 

CITROËN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK

A részletekről érdeklődjön a CITROËN hálózatban.

• GARANCIASZERZŐDÉSEK 
+2 év garancia-kiterjesztés, 40 000 km-től 100 000 km-ig. (1)(2)
+3 év garancia-kiterjesztés, 50 000 km-től 125 000 km-ig. (1)(2)
+4 év garancia-kiterjesztés, 60 000 km-től 150 000 km-ig (1)(2)
+5 év garancia-kiterjesztés, 70 000 km-től 175 000 km-ig (1)(2)
Hibás alkatrészek javítása, vagy cseréje.
Citroën Assistance 0-24h.

• KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS 
12-től 60 hónapig, 20 000-től 200 000 km-ig.
- időszakos karbantartás

- kopó alkatrészek cseréje (kivéve gumiabroncsok)
- hibás alkatrészek javítása, vagy cseréje
- felkészítés a műszaki vizsgára, műszaki vizsgáztatás 

- Citroën Assistance 0-24 h

(1) amelyik határt a gépkocsi előbb eléri

(2) maximális futásteljesítmény az első forgalomba helyezéstől számítva

Minden további információért hívja márkakereskedőjét vagy láto-
gasson el a www.citroen.hu honlapra. Citroën Assistance: (80)
200-880 

Az AUTOMOBILES CITROËN igazolja, hogy a használaton kívüli
gépjárművekre vonatkozó, 2000/53/EK számú, 2000. szep-
tember 18-án kelt európai közösségi irányelv rendelkezéseit al-

kalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott célkitűzé-
seknek, és az általa forgalmazott termékek gyártásához felhasznál
újrahasznosított anyagokat. Az Európai Unióban forgalomba ke-
rülő Citroën gépjárművek felszereltsége országonként eltérő
lehet. 

A Citroën típuskínálatába tartozó modellek felszereltségének ré-
szletes leírását illetően töltse le árlistánkat, vagy keresse fel már-
kakereskedőjét.



www.citroen.hu
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