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A Citroën Jumpernek minden esélye megvan arra, hogy Önt is
meggyőzze remek tulajdonságairól. Az innovatív technológiai megol-
dásaira és speciális kialakítási lehetőségeire méltán büszke Jumperben
az elegancia minőséggel párosul. Vonalvezetése egy modern és ro-
busztus haszonjármű benyomását kelti. Első ránézésre meggyőz ben-
nünket arról, hogy nem hátrál meg semmiféle nehézségtől vagy
terheléstől. Elég, ha csak az orr-részére tekintünk, melyet tekintélyes
lökhárító borít, benne a krómozott Citroën emblémával díszített
hűtőráccsal. A fényszórók, valamint a széles oldalsó védőcsíkok,
melyek a legtermetesebb modellváltozatokon (35 Heavy és 40) még
a kerékdobokra is kiterjednek, mind azt sugallják, hogy a Citroën Jum-
per vérbeli profiként tulajdonosával együtt, bátran szembe mer nézni
a szakma legkomolyabb kihívásaival is.

ERŐT SUGÁRZÓ 
VONALAK

A kiadvány egy minden technológiai lehetőséget felvonultató, teljesen felszerelt
Citroën Jumper modellt mutat be. Az EU különböző országaiban forgalomba kerülő
CITROËN gépjárművek specifikációja azonban eltérhet egymástól. A szériafelszere-
lések és a rendelkezésre álló extrák részletes listáját a www.citroen.hu oldalról letöl-
thető árlistában találja.
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A Citroën Jumper teljeskörű és logikus modellválasztékkal rendelkezik,
ezáltal a modell előnyeinek élvezete minden profi felhasználó számára
biztosított. A Citroën Jumper ennek megfelelően négy különböző ten-
gelytávval rendelhető, ami 8 és 17 m3 közötti raktérfogatot és akár
6,36 m-es hosszúságot eredményez. A megengedett legnagyobb
össztömeg akár a 4 tonnát is elérheti - ekkor a hasznos terhelhetőség
megközelíti a 2 tonnát. A legnagyobb Jumper természetesen csak C
kategóriás jogosítvánnyal vezethető.

IGÉNY SZERINTI
MÉRETEK
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A Jumper optimális és minden igényt kielégítő rakodóterének
impozáns mérete a legnagyobb ütőkártya a költséghatékony megol-
dásokat kereső profik körében. A szériatartozékként kínált, négy pon-
ton záródó kétszárnyú hátsó ajtó kinyitásával egy pillanat alatt feltárul
a Citroën Jumper teljes rakodótere. A kényelmes berakodás érdeké-
ben a hátsó ajtószárnyak kinyitásakor a választott furgonmérettől füg-
getlenül hozzáférhetővé válik a gépjármű teljes hasznos belső
szélessége. 
A Citroën Jumper rendelkezik oldalsó tolóajtajóval is, amely három
sínen csúszik, így használata minden körülmények között egyszerű.
Igény esetén a másik oldalra is rendelhető tolóajtó. A modellváltozat-
tól függően a tolóajtók szélessége 1,075 m-től 1,250 m-ig, magas-
ságuk pedig 1,485 m-től 1,755 m-ig terjed.

SZABAD HOZZÁFÉRÉS
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A Jumper fedélzetén minden azt a célt szolgálja, hogy a profi felhasz-
nálók élete egyszerűbb legyen. Az optimális kialakítású, visszafogott és
ergonomikus műszerfalon remekül kézre állnak a különféle ke-
zelőgombok és berendezések. 
A hideg vagy meleg levegő finom eloszlásáról az állítható szellőzők
gondoskodnak. A kormánykerék mélységben, a vezető testalkatának
megfelelően szabadon állítható. 
A Jumperben kényelmes körülmények között zajlik a munka: felsze-
reltségébe tartozik a fedélzeti számítógép, rendelhető hozzá MP3- és
CD-lejátszós audiorendszer, Bluetooth kihangosító és manuális vagy
automata klímaberendezés is. Érezze jól magát új irodájában!

ÉLET A FEDÉLZETEN







Egy profi felhasználó számára, aki nap
mint nap több időt tölt úton, mint az
irodájában, elsődleges fontosságúak a
kényelmi szempontok. 
Ezért a Citroën Jumper tervezői különös
figyelmet fordítottak a vezetőfülke
hangszigetelésére és a helykínálatra,
amit az utasoldalon üléspaddal szerelt
modellváltozatokon három tágas
ülőhely, az egyéni utasüléssel szerelt ki-
viteleknél két kényelmes első ülés bizo-
nyít. A kényelemhez a CITROËN
élvonalbeli technológiája is hozzájárul. 
A gépjármű hátuljába épített, extraként
kínált kamera közvetítésével képernyőre
vetíthető az autó mögötti tér, s ezzel
biztonságosabbá és egyszerűbbé te-
hetők a tolatási műveletek. 

A Jumper kényelmes munkahelyként
szolgál vezetője és utasai számára. Szá-
mos kifejezetten ötletes tárolóhely ta-
lálható utasterében. A műszerfalon
kialakított tárolórekeszeken kívül két
zárható kesztyűtartó is rendelkezésre áll,
a szintén kulcsra zárható középső táro-
lórekeszben pedig akár egy notebook is
elfér. 
Az első ajtótáblákon egy-egy tágas,
VDA-szabvány szerint kb. 9 literes táro-
lóhely került kialakításra. Összesen több
mint tíz rakodóhely gondoskodik a min-
dennapok kényelméről. Minden Jum-
per műszerfalának közepén
rendelkezésre áll egy 12V-os csatla-
kozó, de a raktér hátsó részének jobb
oldalára is került egy csatlakozóalj. 

Az egyszerűen használható, kifejezet-
ten felhasználóbarát Garmin navigációs
rendszer (külön rendelhető tartozék)
igazán hasznos útitársnak bizonyul. A
képi és hangjelzések révén történő út-
baigazításnak köszönhetően a feles-
leges stresszt is elkerülheti.

MINDENT A KÉNYELEMÉRT





A Citroën Jumper kiemelkedő teljesít-
ményről és alkalmazkodóképességről
tesz tanúbizonyságot a hétköznapok-
ban. A rakodás megkönnyítése érdeké-
ben a két hátsó ajtószárny
szériaváltozatban 96°-ban nyitható,
ami egy ötletes megoldásnak köszön-
hetően 180°-ra növelhető. Az extra-
ként választható 270°-ban nyíló
ajtószárnyakat egészen a gépjármű ol-
dalfaláig hátra lehet hajtani, és speciá-
lis ajtópántok segítségével rögzíteni is
lehet ebben a pozícióban. 
A padlóban számos rögzítőgyűrű ka-
pott helyet, így biztonságosan rög-

zíthetők a terhek. A Citroën Jumper mo-
dellekhez extraként rendelhető légru-
gós hátsó felfüggesztéssel a
küszöbmagasság 7 cm-rel csökken-
thető, ezáltal kevesebb erő kifejtésére
lesz szükség a rakodáskor. A Jumper
utastere is folyamatosan alkalmazkodik
igényeihez. Az utasoldali légzsákkal
felszerelt modellek kivételével a közép-
konzol felső részére egy kihúzható író-
tábla került, melyre könnyedén
rögzíthetők a különféle papírok. Az első
üléspad háttámláján kialakított asztalka
lehajtásával pillanatok alatt egy kis
íróasztal varázsolható az autóba,

iratrögzítő csipesszel, valamint tollak és
egy pohár számára kialakított mélyedé-
sekkel. A „tetőtérben” kialakított polc
elsősorban tágas mérete és könnyű el-
érhetősége miatt népszerű. A még na-
gyobb kényelem érdekében a szellőzés-
nek az utastér teljes egészében komoly
figyelmet szenteltek a tervezők. A
fűtött/hűtött levegő 4 központi (ebből
2 irányítható) szellőzőből, 4 oldalsó, il-
letve a padló, valamint a szélvédő felé
irányított szellőzőkből áramlik az utas-
térbe. 

MINDENT MEGTESZ ÖNÉRT



Egy szakembernek számos feladata van,
azonban a biztonsága mindennél fonto-
sabb. Kiemelkedő aktív és passzív biz-
tonsági felszereltségével a Citroën
Jumper a legmesszemenőbb elvárások-
nak is képes megfelelni. Széles fényszó-
rói, melyek a minél hosszabb útszakasz
megvilágítása céljából a jelentős méretű
első lökhárító felett kaptak helyet, ma-
gukban foglalják az összes világítási, il-
letve irányjelzési funkciót. Az extra
tartozékként rendelhető ködfényszórók a
lökhárító alsó részébe kerülnek. A nagy-

méretű, dupla optikájú külső visszapil-
lantó tükrök a fő tükrön kívül egy széles
látószögű alsó tükröt is magukban fo-
glalnak, amely a vezető számára na-
gyobb látóteret biztosít. A gépjárműhöz
extra tartozékként elektromos működte-
tésű, a vezetőoldali ajtóba épített kap-
csoló segítségével behajtható, fűthető
visszapillantó tükrök is választhatók.
A változattól függően extraként rendel-
hető, vagy szériában kínált sebességsza-
bályozó lehetővé teszi, hogy az autó a
vezető által kiválasztott sebességgel ha-

ladjon, anélkül, hogy a gázpedál hasz-
nálatára szükség volna.
Modellváltozattól függően a széria- vagy
extrafelszereltség részét képezi a 90
km/h-s, illetve 100 km/h-s maximális
sebességet megengedő sebességkorlá-
tozó. 
A biztonságos rakodás érdekében a
Citroën Jumperhez extraként rendelhető
rakodógörgő is, melynek segítségével a
hosszú rakományok is könnyen elhe-
lyezhetők a gépkocsi tetején. A rakodó-
görgő egyszerűen, fúrás nélkül

ELSŐ A BIZTONSÁG



felszerelhető.
A tetőrudakkal a legkisebb kockázat nél-
kül szállíthat bármit gépkocsija tetején.
A könnyen használható, harmonikus vo-
nalvezetésű tetőrudak az esztétikai és biz-
tonsági szempontoknak egyaránt
megfelelnek. A Citroën Jumper bizton-
sági felszerelései közé tartozik a kerekek
blokkolását megakadályozó ABS (blok-
kolásgátló), a fékpedál hirtelen benyo-
mása esetén a fékhatást optimalizáló
AFU (vészfékezés-rásegítő), a kanyargós
útszakaszokon a jármű iránytartását biz-

tosító ESP (menetstabilizáló), valamint a
csúszós úton történő indításkor vagy hir-
telen gyorsításkor a kerekek kipörgését
megakadályozó ASR (kipörgésgátló).
A Jumper két frontális - egy vezető és egy
(külön rendelhető) utasoldali - légzsákkal
rendelkezik. A Citroën Jumper kiemel-
kedő passzív biztonsági berendezéseket
is kínál. Túl hirtelen lassításkor vagy üt-
közés esetén egy inerciális rendszer
azonnal megszakítja az üzemanyag-, il-
letve áramellátást, ezáltal csökkenti a
gépjármű kigyulladásának veszélyét.

A Jumper szériafelszereltségének része a
transzponderes elektronikus indításgátló,
és külön rendelhető hozzá feltörés- és
emelésérzékelő is. 

* A sebességszabályozó és -korlátozó nem
ad felmentést a sebességkorlátozások be-
tartása alól, valamint nem helyettesíti a ve-
zető éberségét és felelősségét.
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A Citroën Jumper is alakítja az Ön vál-
lalkozásáról alkotott képet, ezért kíná-
lunk ilyen széles vélasztékot. A
választható konfigurációkból mindenki
megtalálja a számára legmegfe-
lelőbbet. 
A motorválaszték négyféle Euro 5-ös dí-
zelmotorból áll. Mindegyiket tökéletes
egyensúly jellemzi a teljesítmény, a gaz-
dagásosság és a megbízhatóság tekin-
tetében, figyelembe véve az
áruszállításhoz kapcsolódó különféle fel-
használói igényeket.

- HDi 110: magas nyomású, közös
nyomócsöves (Common Rail) közvetlen
befecskendezés, kiemelten kényelmes
vezethetőség jellemzi, elsősorban városi
környezetbe ajánljuk;
- HDi 130 és HDi 150: fokozott telje-
sítmény és gazdaságosság jellemzi e
két erőforrást, amelyeket vegyes (vá-
rosi/országúti) áruszállításhoz tervez-
tünk;
HDi 180: 3 literes, 177 LE-s erőforrás
az olyan vezetők számára, akik nagy tel-
jesítményű, minden helyzetben nyo-

matékos és ugrásra kész erőforrásra
vágynak.
Annak érdekében, hogy Citroën Jum-
pere visszatükrözze az Ön egyéniségét
is, széles színpalettát kínálunk.

MOTOROK AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA

Hófehér Égkék

Karioka sárga

Lago Azzuro kék (M)

Mahagóni vörös Golden White bézs (M)

Mélyvörös  (GY)

Imperiálkék Alumínium szürke (M)

Grafitszürke (M)

*És egyéb kísérőanyagok 
(M) : metálfényezés (GY) : gyöngyházfényezés. A metál- és gyöngyházfényezések felárasak.

Kék-szürke Tédéo szövet *
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TECHNOLÓGIA 
A BIZTONSÁG 
SZOLGÁLATÁBAN KÖRNYEZETVÉDELEM

Ahhoz, hogy teljes biztonságban utazhasson, a Citroën Jumper a legmoder-
nebb aktív és passzív biztonsági rendszereket vonultatja fel: :

ABS : A blokkolásgátló rendszer fékezéskor automatikusan szabályozza fék-
nyomást, hogy megakadályozza a kerekek blokkolását és biztosítsa az útfelü-
lethez való megfelelő tapadást.. 

AFU : A vészfékasszisztens a fékpedál hirtelen történő benyomásakor azon-
nal a lehető legnagyobbra növeli a féknyomást, hogy ezáltal a lehető legki-
sebbre csökkenjen a féktávolság. Automatikusan bekapcsolja az elakadásjelzőt
a mögöttünk haladók figyelmeztetésének érdekében.

ASR : A kipörgésgátló egy olyan elektronikus berendezés, amely gyenge ta-
padású útfelületen történő elinduláskor is megtarjta a gépkocsi irányíthatósá-
gát, a kerék, avagy 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 irányításáról.

Sebességhatároló- és sebességtartó automatika: A sebességhatároló
lehetővé teszi, hogy ne lépjük túl az előre beállított maximális sebességet,
miközben szabadon változtathatjuk a gépkocsi sebességét a megadott érté-
kig, és azt csak akkor léphetjük túl, ha erősebben lépünk rá a gázpedálra.A
sebességtartó automatika (tempomat) lehetővé teszi, hogy a gázpedál hasz-
nálata nélkül tarthassuk a kívánt sebességet bármilyen domborzati viszonyok
között is haladunk. A tempomat automatikusan kikapcsol, amint megérintjük
a fékpedált, illetve a kuplungot.

*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 abroncs-
nyomás, a tetőgaléria (még terheletlenül is), a klímaberendezés és a fűtés használata mind eltéréseket eredményezhetnek a homologizált fogyasztási adatoktól.
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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 a szervizben van, kedvezményes áron 
csereautót biztosítunk Önnek. 

CITROËN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK

• GARANCIASZERZŐDÉSEK 
- +1, 2, vagy 3 év

• KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSEK
-24-től 60 hónapig és 40 000-től 200 000 km-ig,
- időszakos karbantartás 
- gyorsan kopó alkatrészek cseréje (a gumiabroncsok 
kivételével) 
- hibás alkatrészek javítása vagy cseréje
- műszaki vizsgára történő felkészítés és műszaki 
vizsgáztatás.

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.
szeptember 18-án kelt európai közösségi irányelv rendelkezéseit
alkalmazva eleget tett az irányelvekben megfogalmazott 

célkitűzéseknek, és az általa forgalmazott termékek gyártásához
felhasznál újrahasznosított anyagokat. Az Európai Unióban for-
galomba kerülő Citroën gépjárművek felszereltsége országonként
eltérő lehet. A Citroën típuskínálatába tartozó modellek felsze-

reltségének részletes leírását illetően töltse le árlistánkat, vagy ke-
resse fel márkakereskedőjét. 

PEFC/10-31-1420

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT



www.citroen.hu
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