CITROËN NEMO

EGY IGAZI
ÖRÖKMOZGÓ
A Citroën Nemónak vérében van a mozgékonyság - de ezúttal a
kényelem és a praktikusság szeretete is. Nem mindennapi, masszív
orr, a legváltozatosabb óhajokat is kielégítő variálhatóság. Egyszerre
kompakt és óriási, ideális városi áruszállító. Gazdaságos fogyasztásának
és alacsony CO2-kibocsátásának köszönhetően hamar nélkülözhetetlen
munkatárssá válik a mindennapokban.

A katalógusban bemutatott felszereltségi elemek a Citroën Nemo teljes technológiai
tartalmát mutatják be. Az EU-ban forgalmazott CITROËN gépkocsik felszereltsége
országonként eltérést mutathat. A Magyarországon forgalmazott gépkocsik felszereltségével kapcsolatos információkat a www.citroen.hu oldalon találhat.
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HOGY ÖNNEK
KÖNNYEBB LEGYEN
A Citroën Nemo korunk profi szállítóinak készült: minden olyan berendezés és felszerelés megtalálható benne, amelynek köszönhetően
ön nap mint nap örömét leli a használatában. Mondjunk egy példát?
A sebességváltókar közvetlenül a műszerfalon kapott helyet, tökéletesen kézreesik, így könnyíti meg a vezetést. Említhetjük még a kormányról is vezérelhető MP3 CD-lejátszót, vagy a Bluetooth telefon kihangosítót. Nem csoda hát, ha Ön a Nemót választja társául a mindennapokban.
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2,5 m3/2,8 m3
raktér

1,20 m

belmagasság

1,52 m/ 2,49 m
raktér hosszúság

EGYSZERŰEN ALAKÍTHATÓ
Ajtónyitás, ki- és bekapokás, ajtózárás - ki
tudja hányszor naponta... Ha a Citroën
Nemót választja, minden alkalommal
hálás lesz a praktikus, nagyméretű ajtóknak és a kényelmesen hozzáférhető,
konnyen használható raktérnek. A kompakt külsejű autóhoz meglepően tágas és
variálható belső tér tartozik: az 1,20
méteres belmagasságnak és a 1,52
méteres padlóhossznak köszönhetően
szabvány euro raklapok is szállíthatók
benne.
Az EXTENSO® utasülés összecsukott állapotban teljesen a padlóba süllyeszthető.
Az így megnövekedett raktér hossza közel
2,5 m, hasznos térfogata pedig 2,8 m3.

A vezetőfülke és a raktér között elhelyezett védőrácsnak az utasülés mögötti
része 90° -os szögben a vezető mellé
hajtható, azaz elválasztja a vezetőfülkét a
megnövelt raktértől, így nyújtva védelmet
a vezetőnek.
Az aszimmetrikus hátsó ajtószárnyakon át
a raktér könnyedén megközelíthető, a
jobb oldali ajtószárnyat nyitva hagyva
pedig különösen hosszú tárgyakat is szállíthatunk.
Még könnyebbé válik a be- és kirakodás,
ha az alaphelyzetben 90° -ban nyíló hátsó
ajtókat egészen 180° -ig nyitjuk ki. Az opcióként rendelhető kétoldali tolóajtókon
keresztül pedig tökéletesen és könnyen

elérhető a raktér minden egyes négyzetcentimétere. Vége a gyötrelmes rakodásoknak!
Tartozékként kapható felszereléseinkkel tovább növelheti a Nemo szállítási kapacitását. Említsük meg a hattyúnyakú
vonóhorgot és a görgőkkel is felszerelhető
(így különösen könnyen használható)
tetőcsomagtartót.

KEREKEKEN GURULÓ IRODA
Mivel ön munkája során folyamatosan
úton van, ezért autója egyben az irodája
is. A Citroën Nemo tökéletesen tudatában van ennek; ezért kínál (változattól
függően) több mint tizenkét tárolóhelyet
és számos olyan praktikus felszerelést,
amelyek segítségével ön bárhol és bármikor hatékonyan végezheti munkáját.
A vezető szemmagasságában elhelyezett
lehajtható asztalkán egy A5 méretű dokumentum is rögzíthető. Ezt a felszerelést
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az utaslégzsák nélküli változatokhoz rendelhetjük. A bosszantó módon állandóan
eltűnő apró tárgyakat (mobiltelefont, tollakat, kulcsokat, stb.) pedig a műszerfal
felső részén lévő tárolóban tarthatjuk.
A nagyméretű kesztyűtartóban akár egy
hordozható számítógépet is elrejthetünk
a kiváncsi szemek elől. Az első ajtókban
szintén oriási rekeszek találhatók,
melyekben nemcsak iratokat, térképeket,
hanem akár italospalackot is tárolhatunk.

EGY HELY ÖNNEK,
EGY HELY MINDENNEK
Citroën Nemo többfunkciós EXTENSO®
utasüléssel is felszerelhető. Összehajtott
állapotában az utasülés támlája csaknem
egy méterrel hosszabbítja meg a rakodótér lapos padlóját. Így könnyen és biztonságosan szállíthatunk hosszabb tárgyakat,
csak az elválasztórácsot kell kihajtani
a vezetőülés mellé. Ebben a helyzetben
2,8 m3 rakodótér áll rendelkezésre. A

minden feladatra kész Citroën Nemo szakít a beidegződésekkel és bebizonyítja
Önnek, hogy az igazi nagyság belülről
fakad. Egy hely Önnek, egy hely mindennek.

AMIKOR A PRAKTIKUM
KÉNYELEMMEL TÁRSUL
Ön nap mint nap órákon át fogja élvezni
Citroën Nemója társaságát, ezért különleges figyelemmel alakítottuk ki a vezetőhelyet, hogy a vezetés minden
pillanata kényelemben teljen.
A hosszanti állítás, a dönthető üléstámla
és az állítható fejtámlák mellett a vezetőülés számos egyéb állítási lehetőséggel rendelkezik: állítható magasság és
deréktámasz. A kormányoszlop magasságában és mélységeben is állítható.
Azért, hogy Ön még nagyobb kényelem-

ben vezethesse Citroën Nemóját, a
HDi 75 motorhoz robotizált váltót is rendelhet, melynek automata és manuális
funkciója között kedve szerint választhat. A
robotizált váltóhoz Stop&Start rendszer is
társul, hogy ne csak kényelmi, hanem környezetvédelmi szempontból is kiváló teljesítményt nyújtson a gépkocsi. A
Stop&Start rendszer lehetővé teszi, hogy
a motor minden megálláskor - például
piros lámpánál - készenléti állapotba kapcsol, de amint a vezető megérinti a gáz-

pedált, minden további teendő nélkül
azonnal automatikusan újraindul. Ez a
technológia és a vezetési stílusához automatikusan alkalmazkodó robotizált váltó
lehetővé teszi Önnek, hogy a mindennapi
használat során csökkentse a gépkocsi
üzemanyag-fogyasztását és CO2 -kibocsátását.
Az intelligens kipörgésgátló rendszerrel
(ITC) felszerelt Citroën Nemója könnyű és
biztonságos közlekedést garantál a vezetési helyzetek túlnyomó többségében és

biztosítja a gépkocsi továbbhaladását. A
rendszer az ESP-vel együttműködve havas
és csúszós úton egyaránt javítja a teljesítményátadást.
A kényelmes utazás érdekében könnyedén aktiválhatja a sebességtartó automatikát, amely lehetővé teszi, hogy a
gázpedál érintése nélkül tarthassuk a kiválasztott sebességet, bármilyen domborzati viszonyok között is haladunk.
A középkonzolon csoportosulnak a vezetéshez közvetlenül nem kapcsolódó funk-

ciók kezelőgombjai és kijelzői: változattól
függően CD-s rádió MP3 funkcióval,
USB-csatlakozó, Bluetooth telefonkihangosító, a hátsó rakodótér reteszelő- és nyitógombja, a fűthető hátsó ablak
kapcsolója és a klímaberendezés kapcsolói. Az opcióként kínált, a legtöbb mobiltelefonnal kompatibilis Bluetooth
kihangosító segítségével a kormánykerék
elengedése nélkül használhatja mobiltelefonját. A beszélgetések a gépkocsi audiorendszerén keresztül zajlanak, a

tetőkárpitban elhelyezett mikrofonnak
köszönhetően. Emellett egy 12V -os csatlakozó áll rendelkezésére, hogy csatlakoztathassa elektromos berendezéseit:
mobiltelefonját, hordozható számítógépét, GPS navigációs rendszerét. A tartozékként rendelhető modern és
funkcionális Garmin navigációs rendszer
nagy segítségére lesz az útjain.
A három gombos távvezérlővel (opcióként
rendelhető) külön-külön is nyithatja és
zárhatja a rakodóteret és a vezetőfülkét.

BIZTONSÁG,
MINDENEK FELETT
A biztonság minden munka során
elsődleges szempont: a Citroën Nemo vigyáz önre. Aktív biztonság az úton, a városban éjjel, a parkolás során, passzív
biztonság ütközés esetén, lopásvédelem:
minden adott, hogy ön nyugalomban
vezethessen.
A magasra helyezett első fényszórók hatásosak és kellően védettek a sérülésektől.
A fokozott biztonság érdekében első ködfényszórókat is rendelhet. A vezetőoldali
légzsák szériatartozék, a kikapcsolható
utasoldali légzsák opcióként rendelhető.
Az ABS (blokkolásgátló) minden Citroën
Nemóban megtalálható. Amint a négy
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érzékelő valamelyike blokkolást érzékel, a
rendszer úgy állítja be a féknyomást, hogy
a kerék tehermentesüljön és a tapadás
minden helyzetben optimális legyen. Az
elektronikus menetstabilizáló berendezés
(ESP) feladata, hogy a fizikiai lehetőségeken belül gondoskodjon a gépkocsi
biztonságos irányításáról. A rendszerhez
emelkedőn illetve lejtőn történő elindulást
segítő berendezés is tartozik.
Az opcióként rendelhető hátsó parkolássegítő berendezés lehetővé teszi a gépkocsi közelében található akadályok
érzékelését. Hátramenetben automatikusan aktiválódik és tájékoztatja a vezetőt az

akadály közelségéről.

KEREKEK, SZÍNEK,
KÁRPITOK ÉS VÁLASZFALAK

Kerékdísz 15”

Modul elválasztó rács

Félmagas válaszfal ráccsal

Tresti szövet

Ancenis szövet

Dísztárcsa 15”

FŐBB FELSZERELTSÉGEK
Fontosabb szériafelszereltségek : lemezelt aszimmetrikus hátsó ajtók - ABS - vezetőoldali légzsák - szervókormány - megvilágított raktér - oldalvédő elemek a
karosszérián - 12 V -os csatlakozó - színezett, hővédő üvegek - rakományrögzítő pontok a raktérben - félmagas raktérelválasztó ráccsal.
Fontosabb opciók : MP3 CD-rádió - Modul elválasztó rács
és Extenso utasülés - ködfényszórók - kikapcsolható utasoldali légzsák - Terep csomag: emelt felfüggesztés, alsó
motorvédő lemez, sárfogó gumik, nagyméretű oldalvédő

Hófehér

Speed piros

Lucia kék (GY)

Vasszürke (M)

Égkék

Grafitszürke (M)

Esuberante piros (M)

Fahéj (M)

Éjkék (M)

elemek a karosszérián - hosszanti tetősínek - tolatóradar üvegezett hátsó ajtók ablakfűtéssel és ablaktörlővel - klimaberendezés pollenszűrővel.

(M) : metálfény; (GY) : gyöngyházfény.
A metál- és gyöngyházfényezések opcióként elérhetőek.

Olvassa le a QR-kódot okostelefonjával,
és nézze meg a Citroën Nemó sokoldalúságát. (A kód leolvasásához, kiegészítő minden platformon elérhető- applikációra
lehet szüksége)
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TECHNOLÓGIA
A BIZTONSÁG SZOLGÁLATÁBAN

KÖRNYEZETVÉDELEM

Ahhoz, hogy utazásai során teljes biztonságban utazhasson a Citroën Nemo a legmodernebb aktív és passzív biztonsági rendszereket
vonultatja fel...
ABS : fékrásegítő rendszer, amely szükség esetén megváltoztatja a féknyomást, és ezzel megakdaályozza a kerekek blokkolását, segítve
a vezetőt a kormányzás feletti uralom megőrzésében.
Tolatóradar : a rendszer érzékeli a gépkocsi mögött elhelyezkedő akadályokat. Hátramentben automatikusan működésbe lépve figyelmezteti a vezetőt az akadály távolságáról.
Légzsák : a vezető oldalán széria légzsákot találunk. Utasoldalon opcióként rendelhető a kikapcsolahtó légzsák.
ITC : az intelligens kipörgésgátló rendszer havas és csúszós úton jelentősen javítja a teljesítményátadást. Az Intelligent Traction Control,
a hagyományos kipörgésgátló rendszerek lehetőségeinek határát nagymértékben kitolva, csúszós burkolaton, a vezetési helyzetek túlynómó
többségében biztosítja a gépkocsi továbbhaladását. A rendszerrel felszerelt gépkocsi könnyű és biztonságos közlekedést garantál.
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.
Tempomat : lehetővé teszi, hogy a gázpedál használata nélkül tarthassuk a kívánt sebességet, bármilyen domborzati viszonyok között
is haladunk. A tempomat automatikusan kikapcsol, amint megérintjük a fékpedált, illetve a kuplungot.

*A fogyasztási és kibocsátási adatok változhatnak. Kérjük a legfrissebb adatokról tájékozódjon a www.citroen.hu
oldalon!
Az itt közölt fogyasztási adatok az - összes gyártóra, ilettve az összes Európában gyártott gépkocsira érvényes - uniós
szabályozásnak megfelelően jóváhagyott értékek, melyek szigorú próbafeltételek (meghatározott hőmérséklet, tömeg,
mérőpadi műszaki jellemzők, stb.) mellett, nyogodt vezetési körülmények között születtek. A mindenkori forgalmi
helyzet, a légköri viszonyok, a gépjármű terhelése, a vezetési stílus, a gumiabroncsok nyomása, tetőcsomagtartó
használata (akár üresen is), az intenzív légkondícionálás és/vagy fűtés, illetve a gépkocsi általános műszaki állapota
függvényében a hivatalostól természetesen eltérő fogysztási értékeket is tapasztalhat.
A fogyasztás és kibocsátás mérsékléséhez további tanácsokat is talál a www.citroen.hu oldalon.

*Terep csomag értékei.
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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.

olajcsere, gumiabroncsok, fékek és kipufogó javítása,
futómű-beállítás és tartozékok felszerelése.

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

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

kivételével)
- hibás alkatrészek javítása vagy cseréje
- műszaki vizsgára történő felkészítés és műszaki
vizsgáztatás.

CITROËN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK

• FÉNYEZÉSI GARANCIA
Személygépkocsikra 3 év.
Haszongépjárművekre 2 év.

• GARANCIASZERZŐDÉSEK
- +1, 2, vagy 3 év

• CITROËN CHRONO SERVICE
Gépkocsiját előzetes bejelentkezés nélkül,
azonnal fogadjuk az alábbi kisebb beavatkozásokra:

• KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSEK
-24-től 60 hónapig és 40 000-től 200 000 km-ig,
- időszakos karbantartás
- gyorsan kopó alkatrészek cseréje (a gumiabroncsok

PEFC/10-31-1420
PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE
DE LA FORÊT

Minden további információért hívja márkakereskedőjét vagy látogasson 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 forgalomba kerülő Citroën gépjárművek felszereltsége országonként
eltérő lehet. A Citroën típuskínálatába tartozó modellek felsze-

reltségének részletes leírását illetően töltse le árlistánkat, vagy keresse fel márkakereskedőjét.
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Készült: 2011 szeptember

Nyomtatva az Európai Unióban

www.citroen.hu

