
NEO CITROËN JUMPY

1



Designed by

20141934

1919 1939 1948 1968 1974 2015

Αποκάλυψη της French Touch μουσι-
κής σκηνής στη δεκαετία του ’90 με 

το κομμάτι «Jolie Dragon», ο Le Tone 
αφοσιώνεται στη μουσική για 15 χρό-

νια. Από το 2011 ασχο λείται με το 
σκίτσο και παρουσιάζει τη δουλειά 

του στο Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού του 
Παρισιού. Αν και θαυμάζει τους καλ-

λιτέχνες που δουλεύουν με χρώμα,
ο ίδιος προτιμά την ασπρόμαυρη 
εικονογράφηση για να αφηγείται 
απλές ιστορίες που σκιτσάρει με 

μαρ κα δόρο στα σημειωματάριά του.

Ξεκινά η μαζική παραγωγή του
CITROËN Type A (10 ΗΡ).

Η CITROËN λανσάρει το Tub, ένα
σύγχρονο για την εποχή ελαφρύ van
με πλευρική συρόμενη πόρτα.
Διάδοχος του Tub είναι το Type H.

To 2 CV σχεδιάστηκε με στόχο
τη δημιουργία «ενός αυτοκινήτου
οικονομικού και ασφαλούς, ικανού
να μεταφέρει 4 άτομα και αποσκευές
50 κιλών με τη μέγιστη δυνατή άνεση». 

Έχει έρθει ο καιρός των ελαφρών
και ευέλικτων αυτοκινήτων, όπως το
Ami 6, το Dyane και βέβαια το Méhari,
ένα πρωτότυπο όχημα για κάθε τύπο
εδάφους και για κάθε χρήση.

Κατά τις δεκαετίες ’70 και ’80 το
τεχνολογικό προφίλ της Μάρκας
τονίζεται ακόμα περισσότερο χάρη σε
μοντέλα όπως το CX, το BX, το AX και
στη συνέχεια το πολυτελές XM με την
υδροπνευματική ανάρτηση Hydractive.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια κατασκευαστών στα
rally raids από το 1993 ως το 1997, 4 διεθνείς νίκες
στα rally raids οδηγών, 8 τίτλοι στο πρωτάθλημα
κατασκευαστών WRC και 2 στο πρωτάθλημα WTCC:
κορυφαίες επιδόσεις που αποκαλύπτουν το
διαχρονικό αγωνιστικό πνεύμα της CITROËN.

Το CITROËN C4 CACTUS
καινοτομεί με τα Airbump®

ως προς το σχεδιασμό και την
προστασία του αμαξώματος.

Η CITROËN φέρνει
επανάσταση στο χώρο του
αυτοκινήτου λανσάροντας

το Traction Avant, ένα
πρωτοποριακό μοντέλο

με κίνηση στους εμπρός
τροχούς, καινοτομία στην

οποία οφείλει την
ονομασία του.

2 3



NΕΟ CITROËN JUMPY :
ΑΝΤΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

MONTEΛΑ

CITROËN JUMPY COMBICITROËN JUMPY CITROËN JUMPER

CITROËN BERLINGOCITROËN C3 ENTERPRISECITROËN NEMO

ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Στην πόλη ή στον αυτοκινητόδρομο, θα εκτιμήσετε την κορυφαία οδηγική συμπεριφορά και την αίσθηση 
άνεσης και ευεξίας στο εσωτερικό, στοιχεία που διαχρονικά χαρακτηρίζουν όλα τα μοντέλα CITROËN.
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NEO CITROËN JUMPY :
7 BAΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΓΧΡΩΜO 
ΗΕAD-UP DISPLAY
Τεχνολογία που διευκολύνει την οδήγηση.

ΣΕΛΙΔΕΣ 40 - 41

«Έξυπνη» ρύθμιση για τη μεταφορά
αντικειμένων μήκους έως 4 m.

MODUWORK
ΣΕΛΙΔΕΣ 18 - 19

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 
ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «HANDS FREE»

ΣΕΛΙΔΕΣ 30 - 31

Τις ανοιγοκλείνετε εύκολα, ακόμα
και με τα χέρια φορτωμένα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εργονομία και ξέγνοιαστη οδήγηση.

ΑΝΕΣΗ CITROËN
ΣΕΛΙΔΕΣ 24 - 25

ΣΤΑΘΕΡΟ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
1,90 m
Aνεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα πάρκινγκ*.

ΣΕΛΙΔΕΣ 16 -17

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Νέα μεταβλητή πλατφόρμα
και κινητήρες νέας γενιάς.

ΣΕΛΙΔΕΣ 48 - 49

3 ΜΗΚΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Η ολοκαίνουρια έκδοση XS
μήκους μόλις 4,60 m προσφέρει
μεγαλύτερη ευκινησία μέσα στην πόλη.

ΣΕΛΙΔΕΣ 12 -13

ROËN JUMPY :
Α ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

PLAY
νει την οδήγηση.

μεταφορά
4 m.

ΥΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣΣΣΣ 
ΜΟ «HANDS FREE»

α, ακόμα
α. γηση.

τα πάρκινγκ*.

ΑΤΟΣ
ΚΡΟΥ 

ει
ην πόλη.

Δείτε ενημερωτικά βίντεο
για το ΝΕΟ CITROËN JUMPY
σαρώνοντας αυτό τον κωδικό

με το smartphone σας.* Δεν διατίθεται στην έκδοση αμαξώματος XL.
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Σ. 10 – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σ. 24 – ΑΝΕΣΗ

Σ. 38 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Σ. 52 – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΜΕΝΑΕΝΑΕΝΑ8 9



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το NΕΟ CITROËN JUMPY
δημιουργήθηκε για να καλύψει όλες τις
ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία.

Βασισμένο σε νέα πλατφόρμα και
πλήρως ανασχεδιασμένο, ξεχωρίζει
για τις αξιοσημείωτες επιδόσεις του

αλλά και τη μοντέρνα εμφάνιση.

NΕΟ
CITROËN JUMPY

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
& ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
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Χάρη στη νέα μεταβλητή πλατφόρμα του,
το NΕΟ CITROËN JUMPY προσαρμόζεται σε κάθε σας
μεταφορική ανάγκη, καθώς διατίθεται σε τρεις εκδόσεις

αμαξώματος: τις κλασικές Μ (4,95 m) και XL (5,30 m)
και τη νέα compact έκδοση XS μήκους 4,60 m.

3 ΜΗΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

4,95 m 4,60 m5,30 m
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Με μήκος μόλις 4,60 m, η compact έκδοση
του ΝΕΟΥ CITROËN JUMPY είναι ιδανική για
αστική χρήση. Οι μετακινήσεις και οι ελιγμοί μέσα
στην πόλη δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα.
Ταυτόχρονα, το ΝΕΟ CITROËN JUMPY διατηρεί
όλα τα πλεονεκτήματα ενός γνήσιου van, με
ωφέλιμο φορτίο έως 1.400 kg, όγκο 5,1 m3 και 
ωφέλιμο μήκος 3,30 m (με το σύστημα Moduwork).
Η έκδοση XS είναι επίσης διαθέσιμη και στο
ΝΕΟ CITROËN JUMPY COMBI, προσφέροντας
έως 9 άνετες θέσεις και όγκο χώρου αποσκευών
που αγγίζει τα 4,5 m3 με την αφαίρεση των
πίσω καθισμάτων.

NΕΟ 
CITROËN JUMPY
ΕΚΔΟΣΗ
ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΕΥΚΙΝΗΤΟ

ΜΕΧΡΙ

5,1 m3
ΜΕΧΡΙ

1 400 kg
ΜΕΧΡΙ

3,30 m

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

4,60 m
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1,
90Με σταθερό μέγιστο ύψος 1,90 m*,

το NΕΟ CITROËN JUMPY σας επιτρέπει
να χρησιμοποιείτε υπόγειους χώρους 
στάθμευσης σε κατοικίες, εμπορικά κέντρα
και αεροδρόμια, οι οποίοι δεν είναι πάντα 
προσβάσιμοι σε οχήματα αυτής
της κατηγορίας.

* Διαθέσιμο σε μήκη αμαξώματος XS και M στο Van 
 και σε μήκη XS, M και XL στο Combi.

ΣΤΑΘΕΡΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
AΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ16 17



Χάρη στο πρωτοποριακό σύστημα Moduwork, 
το ΝΕΟ CITROËN JUMPY μπορεί να 

μεταφέρει αντικείμενα μήκους μέχρι 4 m.
To πλευρικό κάθισμα του συνοδηγού 

αναδιπλώνεται προς τα πάνω 
απελευθερώνοντας έτσι επιπλέον χώρο,
ενώ η θυρίδα του διαχωριστικού ανοίγει 

εύκολα και η πόρτα της στερεώνεται στο
πλάι. Στο επίπεδο δάπεδο του χώρου αυτού 

μπορείτε να τοποθετήσετε το επίμηκες φορτίο 
σας περνώντας το μέσα από τη θυρίδα και να 

το ασφαλίσετε με το ειδικό προστατευτικό 
δίχτυ. Η πλάτη του μεσαίου καθίσματος 

ανοίγει προς τα κάτω και μετατρέπεται σε 
κινητό γραφείο με περιστρεφόμενη επιφάνεια 

γραφής. Το NΕΟ CITROËN JUMPY προσφέρει 
άνετο χώρο για τα πόδια όλων των επιβατών 

χάρη στο αυτοματοποιημένο κιβώτιο 
ταχυτήτων (ανάλογα με την έκδοση). 

     

MODUWORK
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ

ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΜΕΧΡΙ 4 m

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

3
ΜΕΧΡΙ 

4 m
FRAGILE
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το ΝΕΟ CITROËN JUMPY μπορεί να εξοπλιστεί με μία ή 
δύο πλευρικές συρόμενες πόρτες. Το εύρος ανοίγματος 

των 93 cm* διευκολύνει τη φόρτωση ευρωπαλετών.
Οι ηλεκτροκίνητες πόρτες ανοίγουν και κλείνουν με

ένα άγγιγμα του ποδιού κάτω από τη γωνία του
πίσω προφυλακτήρα, με το τηλεχειριστήριο, από τις 

χειρολαβές, καθώς και από την καμπίνα του οχήματος.

* Στα μήκη αμαξώματος M και XL.

ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΡΤΕΣ

ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

1,40 m
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Για τον επαγγελματία που χρειάζεται τη μέγιστη
δυνατή χωρητικότητα, το ΝΕΟ CITROËN JUMPY 

προσφέρει ωφέλιμο όγκο φόρτωσης που φτάνει τα
6,6 m3. Στην έκδοση αμαξώματος XL οι πίσω πόρτες 

ανοίγουν σε γωνία έως 250°, χαρακτηριστικό ιδιαίτερα 
χρήσιμο όταν σταθμεύετε σε περιορισμένους χώρους.

Για να διατηρείτε το χώρο φόρτωσης σε άριστη 
κατάσταση, ιδανική λύση αποτελούν η ξύλινη 

αντιολισθητική επένδυση δαπέδου 9 mm, τα ξύλινα 
πλευρικά πάνελ και τα προστατευτικά για τους θόλους 
των τροχών, ενισχυμένα με γωνίες αλουμινίου. Επίσης, 

στο χώρο φόρτωσης υπάρχει πρίζα 12 V. Επιπρόσθετα, 
με την προσθήκη κοτσαδόρου το ΝΕΟ CITROËN 
JUMPY μπορεί να ρυμουλκήσει έως 2,5 τόνους*.

*  Σύμφωνα με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του συνόλου.

ΑΝΕΤΗ 
ΦΟΡΤΩΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΜΕΧΡΙ 

250°
ΜΕΧΡΙ 

4 m
ΜΕΧΡΙ 

2,5 t
ΜΕΧΡΙ 

6,6 m3
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Η CITROËN έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία
στην άνεση της καμπίνας των επιβατών.
Η ευρυχωρία, τα αναπαυτικά καθίσματα
και τα πολυάριθμα συστήματα εξοπλισμού
εγγυώνται ασφαλείς και ξεκούραστες 
διαδρομές για τον οδηγό και τους συνεπιβάτες. 
Όποια και αν είναι η κατάσταση του δρόμου,
το σύστημα ανάρτησης του ΝΕΟΥ CITROËN 
JUMPY προσφέρει ακρίβεια διεύθυνσης και 
άνετη οδήγηση.

ΑΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΑΝΕΣΗ24 25



Τα εμπρός καθίσματα του NΕΟΥ CITROËN JUMPY 
είναι εργονομικά σχεδιασμένα: η υπερυψωμένη θέση 
οδήγησης προσφέρει μεγάλη ορατότητα και 
αίσθηση ασφάλειας στο δρόμο. Το κάθισμα του 
οδηγού είναι εξαιρετικά αναπαυτικό, όπως και τα 
υπόλοιπα καθίσματα, με ρύθμιση ύψους και 
απόστασης.  Ένα πρακτικό μαρσπιέ διευκολύνει την 
πρόσβαση στην καμπίνα, ενώ το διαχωριστικό με 
τζάμι εξασφαλίζει στον οδηγό και τους επιβάτες 
βέλτιστη θερμική και ακουστική μόνωση. 
Πολυάριθμα πλεονεκτήματα, που αποδεικνύονται 
ακόμα πιο σημαντικά κατά τις συχνές μετακινήσεις.

     

ΑΝΕΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
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Η καμπίνα του NΕΟΥ CITROËN JUMPY είναι σχεδιασμένη 
σαν κινητό γραφείο. Χάρη στην περιστρεφόμενη επιφάνεια 
γραφής* μπορείτε να επεξεργάζεστε με άνεση τα έγγραφα 
και τους φακέλους σας ή να χειρίζεστε τον υπολογιστή σας. 

Τοποθετημένη στο πάνω μέρος της κεντρικής κονσόλας, η 
πτυσσόμενη βάση στήριξης για tablet** μπορεί να φιλοξενήσει 

συσκευές μεγέθους ως 11”.  Η τροφοδοσία γίνεται μέσω 
πρίζας USB (ανάλογα με την έκδοση) που βρίσκεται στο 

ταμπλό. Η βάση για smartphone** με υποδοχή φόρτισης είναι 
τοποθετημένη στην ποτηροθήκη, στην πλευρά του οδηγού.  

Έτσι, έχετε άμεση πρόσβαση στις απαραίτητες ψηφιακές σας 
συσκευές. Το NΕΟ CITROËN JUMPY είναι πραγματικά ο 

καθημερινός ακούραστος συνεργάτης σας.

* Διατίθεται με την επιλογή Moduwork .
** Διατίθεται ως αξεσουάρ.

ΑΝΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΙΝΗΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
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Πώς ανοιγοκλείνει κανείς τις πόρτες του αυτοκινήτου
όταν τα χέρια του είναι φορτωμένα; Με την τεχνολογία 

«hands free» των πλευρικών συρόμενων θυρών του
NΕΟΥ CITROËN JUMPY !  Έχοντας το τηλεχειριστήριο στην

τσέπη σας, αρκεί να τοποθετήσετε το πόδι σας κάτω από
τη γωνία του πίσω προφυλακτήρα για να ξεκλειδώσετε και να 
ανοίξετε αυτόματα την πόρτα της πλευράς όπου βρίσκεστε. 

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τις χειρολαβές ούτε να 
ακουμπήσετε στο έδαφος το φορτίο σας. Με τον ίδιο τρόπο 

μπορείτε επίσης να κλείσετε την πόρτα και να κλειδώσετε
το αυτοκίνητο. Πρακτικό, έξυπνο και μοναδικό.

    

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ «HANDS FREE»

ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

FRAGILE
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Δεν είστε πλέον αναγκασμένοι να επιλέξετε μεταξύ μεταφοράς 
ατόμων ή φορτίου: οι εκδόσεις με διπλή καμπίνα* δίνουν τη 
δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού έως 6 άτομα, διαθέτοντας 
παράλληλα χώρο φόρτωσης που φτάνει τα 4 m3. Ο ελεύθερος 
χώρος κάτω από τα καθίσματα επιτρέπει τη μεταφορά 
αντικειμένων μήκους μέχρι 2,30 m. Στην έκδοση Διπλή Καμπίνα 
Confort Plus, οι επιβάτες της δεύτερης σειράς απολαμβάνουν 
μεγάλη άνεση ενώ υπάρχει και τεράστιος αποθηκευτικός χώρος 
73 λίτρων κάτω από τα καθίσματά τους. Η έκδοση CITROËN 
JUMPY Διπλή Καμπίνα με αναδιπλούμενο ενιαίο κάθισμα 
επιβατών** προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία διαρρύθμισης, 
καθώς εάν αναδιπλωθεί το κάθισμα των επιβατών ο όγκος 
φόρτωσης αγγίζει τα 5,5 m3.

* Διαθέσιμες σε μήκη αμαξώματος M και XL.
** Διαθέσιμη στις αρχές του 2017.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ 6 ΑΤΟΜΑ

ΜΕΧΡΙ 

4 m3
ΜΕΧΡΙ 

1 185 kg
ΜΕΧΡΙ 

2,30 m

ΑΝΕΣΗ

1

33

2

CITROËN JUMPY ΔΙΠΛΗ 
ΚΑΜΠΙΝΑ CONFORT

CITROËN JUMPY ΔΙΠΛΗ 
ΚΑΜΠΙΝΑ ÉCO

CITROËN JUMPY ΔΙΠΛΗ 
ΚΑΜΠΙΝΑ CONFORT PLUS

6
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ΑΝΕΣΗ

Το ΝΕΟ CITROËN JUMPY COMBI αποτελεί 
ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες στον 
κλάδο της μεταφοράς προσώπων. Μπορεί να 
μεταφέρει –σε όλες τις εκδόσεις αμαξώματος,
από την XS έως την XL– έως 9 άτομα με τις 
αποσκευές τους.

NΕΟ CITROËN
JUMPY COMBI

ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ 9 ΑΤΟΜΑ

9
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ΑΝΕΣΗ

Στιβαρό και λειτουργικό, το ΝΕΟ CITROËN JUMPY COMBI προσφέρει πολυάριθμες επιλογές 
διαρρύθμισης καθισμάτων. Όλα τα πίσω καθίσματα μπορούν να αφαιρεθούν αυξάνοντας τον
ωφέλιμο όγκο στα 4,5 m3 για την έκδοση αμαξώματος XS και στα 6 m3 για την έκδοση XL. Για πιο 
εύκολη πρόσβαση στην 3η σειρά, τα καθίσματα της 2ης σειράς αναδιπλώνονται με μια απλή κίνηση.

                

2 9

ΝΕΟ CITROËN 
JUMPY COMBI
ΑΝΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Χάρη στη μεταβλητή πλατφόρμα
τελευταίας γενιάς και τον εξοπλισμό άνεσης 
και ασφάλειας, το CITROËN JUMPY COMBI 

κατέκτησε την ανώτατη διάκριση των
5 αστέρων του ανεξάρτητου

οργανισμού Euro NCAP.
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GRIP CONTROL
Με το Grip Control, ένα προηγμένο 
σύστη μα που βελτιώνει την πρόσφυση 
των εμπρός κινητήριων τροχών, το ΝΕΟ 
CITROËN JUMPY σας συνοδεύει με 
ασφάλεια παντού. Μέσω ενός περιστρο-
φικού διακόπτη στο ταμπλό επιλέγετε 
ανάμεσα σε πέντε τύπους λειτουργίας 
ανάλογα με τις συνθήκες: standard, 
άμμος, χιόνι, χωματόδρομος,  ΕSP off.

Το ΝΕΟ CITROËN JUMPY διατίθεται σε 
διαστάσεις που ταιριάζουν στις εξατομικευμένες 

επαγγελματικές σας ανάγκες: ωφέλιμο μήκος έως  
4 m, ωφέλιμο ύψος 1,40 m,  ωφέλιμος όγκος έως 

6,6 m3 και ωφέλιμο φορτίο μέχρι 1.400 kg.  Για 
διαδρομές σε δύσκολο οδόστρωμα, το πακέτο 
εξοπλισμού Pack Chantier, το οποίο μπορεί να 

συνδυαστεί με το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης 
Grip Control, υποβοηθά την κίνηση του οχήματος 

και προφυλάσσει την κάτω πλευρά του 
αμαξώματος από μικροχτυπήματα χάρη στην 

προστατευτική ποδιά κάτω από τον κινητήρα και 
την υπερυψωμένη ανάρτηση.

    

ΑΝΤΟΧΗ
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ

ΣΤΙΒΑΡΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΧΩΡΟ

ΜΕΧΡΙ 

6,6 m3
ΜΕΧΡΙ 

1400 kg
ΜΕΧΡΙ 

4 m

TEΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΧΡΙ 

2,5 t
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Χάρη στο καινοτόμο για την κατηγορία του 
σύστημα Head-Up Display, η προσοχή του 

οδηγού δεν αποσπάται από το δρόμο αφού 
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες οδήγησης 

προβάλλονται σε μια διάφανη αναδιπλούμενη 
επιφάνεια που βρίσκεται στο οπτικό του πεδίο. 
Επίσης, το ΝΕΟ CITROËN JUMPY εξοπλίζεται 
με οθόνη αφής 7” που παρέχει πρόσβαση στις 

λειτουργίες των πολυμέσων. Τέλος, ανάλογα με 
την έκδοση, υπάρχουν δύο πρίζες 12 V, μία USB 

και μία θύρα Jack στο ταμπλό και στο κάτω 
ντουλαπάκι του συνοδηγού.

          

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
TEΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
HEAD-UP DISPLAY ΚΑΙ

ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7”

ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Για να είναι τα εργαλεία και τα καθημερινά σας αντικείμενα 
πάντα τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα, το ΝΕΟ 
CITROËN JUMPY προσφέρει πολυάριθμους αποθηκευτικούς 
χώρους έξυπνα κατανεμημένους μέσα στην καμπίνα. Οι 
μεγάλες θήκες στις πόρτες μπορούν να φιλοξενήσουν μια
φιάλη 1,5 λίτρου, ενώ άπλετος χώρος υπάρχει κάτω από
τα καθίσματα των επιβατών, καθώς και ένα κλειστό
ψυχόμενο ντουλαπάκι συνοδηγού και ένα δεύτερο ανοικτό
για άμεση πρόσβαση.
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Το NΕΟ CITROËN JUMPY εξοπλίζεται με προηγμένα συστήματα που διευκολύνουν την οδήγηση.
Το νέο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης 3D CITROËN Connect Nav με επιλογή φωνητικής 
αναγνώρισης σας ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες κυκλοφορίας. Από την οθόνη
αφής 7” χειρίζεστε τα πολυμέσα, το τηλέφωνο και το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης.
Η λειτουργία Mirror Screen**, συμβατή με τα πρωτόκολλα Apple CarPlay® και MirrorLink® σας επιτρέπει 
να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τις εφαρμογές του smartphone σας μέσω της οθόνης αφής 7” του 
αυτοκινήτου. Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης Top Rear Vision προβάλλει στην οθόνη αφής 
εναέρια άποψη του πίσω μέρους του αυτοκινήτου και του περιβάλλοντος χώρου, διευκολύνοντας έτσι 
τους ελιγμούς κατά το παρκάρισμα. 
Το πακέτο υπηρεσιών CITROËN Connect Box* περιλαμβάνει τις κλήσεις αριθμών έκτακτης ανάγκης
και οδικής βοήθειας με εντοπισμό***. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν όλο το 24ωρο, 7 ημέρες 
την εβδομάδα και, σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος, εγγυώνται ακριβή εντοπισμό του οχήματος 
και έγκαιρη επέμβαση, χάρη στην ενσωματωμένη κάρτα SIM.

* Ανάλογα με την έκδοση.
** Απαιτείται συμβατό τηλέφωνο.
*** Ανάλογα με τη χώρα.

ΠΑΝΤΑ 
ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ

OΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7”*

TEΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ TOP REAR VISION CITROËN CONNECT BOX ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MIRROR SCREEN
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ΟΡΙΟ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Χάρη στο σύστημα ανάγνωσης πινακίδων κυκλοφορίας, ο 
οδηγός πληροφορείται ανά πάσα στιγμή για το επιτρεπόμενο 
όριο ταχύτητας. Όταν η κάμερα ανιχνεύσει μια πινακίδα ορίου 
ταχύτητας, ο οδηγός μπορεί με το πάτημα ενός πλήκτρου να 
αποδεχθεί το όριο και να ρυθμίσει ή να περιορίσει την ταχύ-
τη τα με την οποία κινείται. (Διαθέσιμο ανάλογα με τη χώρα).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ

AYTOMATH
ENAΛΛΑΓΗ ΦΩΤΩΝ
Τα φώτα πορείας (μεγάλη σκάλα) εναλλάσσονται αυτόματα 
με τα φώτα διασταύρωσης (μεσαία σκάλα) όταν εμφανιστεί 
άλλο αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα. Το σύστημα 
ενεργοποιείται το βράδυ από την ταχύτητα των 25 χλμ./ώρα 
και απενεργοποιείται κάτω από τα 15 χλμ./ώρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ
«DRIVER ATTENTION ALERT»
Το σύστημα αυτό παρακολουθεί τη συμπεριφορά του οδηγού
μέσω της κάμερας πολλαπλών λειτουργιών που βρίσκεται στο
επάνω μέρος του παρμπρίζ, ανιχνεύοντας τυχόν μειωμένη
επαγρύπνηση. Σε περίπτωση μείωσης της επαγρύπνησης,
ο οδηγός δέχεται ηχητική και οπτική προειδοποίηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΚΟΥΣΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΛΩΡΙΔΑΣ (AFIL)
Ο οδηγός ειδοποιείται όταν το αυτοκίνητο παρεκκλίνει από 
την πορεία του χωρίς ενεργοποίηση του δείκτη κατεύθυνσης. 
Το σύστημα ανιχνεύει την ακούσια υπέρβαση της 
διαγράμμισης του δρόμου (συνεχόμενης ή διακεκομμένης)
και ενημερώνει τον οδηγό με ηχητικό σήμα και οπτική
ένδειξη στον πίνακα οργάνων.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ  
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Ο προσαρμοζόμενος ρυθμιστής ταχύτητας (adaptive cruise 
control) ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος 
ανάλογα με αυτήν του προπορευόμενου οχήματος. Είναι
σε θέση να μειώσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου έως τα
20 χλμ./ώρα επηρεάζοντας μόνο το γκάζι, χωρίς τη χρήση 
ενεργής πέδησης. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι ιδανικό για 
συνθήκες μέτριου κυκλοφοριακού φόρτου με συνεχή ροή.

ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
HEAD-UP DISPLAY
Με το Head-Up Display η προσοχή του οδηγού δεν αποσπά ται 
από το δρόμο αφού όλες οι απαραίτητες πληρο φο ρίες οδήγη-
σης (τρέχουσα και συνιστώμενη ταχύτητα, ενδείξεις ρυθμιστή/
προγραμματιστή ταχύτητας, οδηγίες δορυφορικής πλοήγησης 
και προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης) προβάλλονται σε 
μια διάφανη αναδιπλούμενη επιφάνεια μέσα στο οπτικό του 
πεδίο. Σημαντική καινοτομία για όχημα αυτής της κατηγορίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ACTIVE CITY BRAKE
Το Active City Brake αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα 
αυτόματου φρεναρίσματος το οποίο επιτρέπει την αποφυγή 
συγκρούσεων σε χαμηλές ταχύτητες (μέχρι 30 χλμ./ώρα). Το 
συγκεκριμένο σύστημα, χάρη σε έναν αισθητήρα εμβέλειας 
10 μέτρων που είναι τοποθετημένος στον εσωτερικό 
καθρέπτη του αυτοκινήτου, ανιχνεύει και προλαμβάνει
(στα πλαίσια των δυνατοτήτων του) το ενδεχόμενο 
σύγκρουσης με προπορευόμενα οχήματα (ή εμπόδια).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ
ΝΕΚΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
Το σύστημα επόπτευσης νεκρής γωνίας με υπερήχους, μόλις 
ανιχνεύσει την παρουσία άλλου οχήματος στη νεκρή γωνία 
πίσω δεξιά ή πίσω αριστερά, ειδοποιεί τον οδηγό με μια 
φωτεινή ένδειξη πορτοκαλί χρώματος στον εξωτερικό 
καθρέπτη της αντίστοιχης πλευράς.
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Το NΕΟ CITROËN JUMPY εξοπλίζεται με κινητήρες 
95-180 ίππων, τεχνολογίας BlueHDi. Πρόκειται για 

ισχυρούς και ταυτόχρονα ιδιαίτερα οικονομικούς 
πετρελαιοκινητήρες νέας γενιάς Euro 6, οι οποίοι

έχουν χαρακτηριστεί «Best in Class» στην κατηγορία
χάρη στα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης 

καυσίμου και εκπομπών CO2 που επιτυγχάνουν
(BlueHDi 115 S&S με μηχανικό κιβώτιο έξι

σχέσεων: 5,1 l/100 km και 133 g CO2).

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
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PICK-UP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

IΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

To NEO CITROËN JUMPY μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία σε 
όλες σας τις ανάγκες. Σε όποιον τομέα και αν δραστηριοποιείστε, να 
είστε βέβαιοι πως θα διαμορφώσετε το όχημα που ανταποκρίνεται 
επακριβώς στις απαιτήσεις σας: ψυγείο, όχημα μεταφοράς ατόμων 
με μειωμένη κινητικότητα, προσθήκη τετρακίνησης κ.ά.

CITROËN JUMPY
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ
        

TEΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
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SABLE (N)

GRIS PLATINIUM (M)

BLANC BANQUISE

BRUN RICH OAK (N)

ORANGE TOURMALINE (N)

ROUGE ARDENT  (1)

GRIS ALUMINIUM (M)

NOIR ONYX

BLEU IMPÉRIAL

(1) Διαθέσιμο μόνο στο CITROËN JUMPY VAN. 
(2) Και άλλα συνοδευτικά υλικά. 
(3) Για να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τα καθίσματα και τα άλλα συνοδευτικά υλικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το δίκτυο Citroën.
(4) Διαθέσιμο μόνο στο CITROËN JUMPY COMBI.
* Απαιτείται συμβατό τηλέφωνο.
(M) : μεταλλικό – (N) : nacré.
’Όλος ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο παρόν προσπέκτους αντιπροσωπεύει το σύνολο της τεχνολογίας του CITROËN JUMPY. Τα αυτοκίνητα CITROËN που κυκλοφορούν στην ΕΕ ενδέχεται να έχουν 
διαφοροποιήσεις ανά χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον διαθέσιμο βασικό ή τον προαιρετικό εξοπλισμό, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το έγγραφο «Τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικός 
εξοπλισμός» κατεβάζοντάς το από την ιστοσελίδα www.citroen.gr.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ TEP/ ΥΦΑΣΜΑ MICA (1) (2) (3)

TEP CARLA NOIR  (2) (3)

ΥΦΑΣΜΑ MICA (1) (2) (3) ΥΦΑΣΜΑ SILICA (2) (3) (4)

ΤΑΣΙ DEMI-STYLE 16” ΤΑΣΙ DEMI-STYLE 17” ΤΑΣΙ 17” PENTAGON

ΤΑΣΙΑ
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• Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Αγορά αυτοκινήτου. Μία σημαντική υπόθεση που δεν τελειώνει τη στιγμή που 
παίρνετε «το κλειδί στο χέρι». Η φροντίδα της CITROËN συνεχίζει να σας 
συνοδεύει και μετά την πώληση. Αυτός άλλωστε είναι και ο σημαντικότερος 
παράγοντας που οδήγησε την CITROËN στις πρώτες θέσεις της ελληνικής 
αγοράς αυτοκινήτου. Το άψογο service, το άριστα εκπαιδευμένο τεχνικό 
προσωπικό και το τέλεια οργανωμένο δίκτυο επίσημων εμπόρων είναι η πρακτική 
εφαρμογή της φιλοσοφίας CITROËN: πρωταρχικός στόχος, η ολοκληρωμένη 
εξυπηρέτησή σας.

• ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Όπου και αν βρίσκεστε, η CITROËN είναι πάντα κοντά σας. Στοχεύοντας πάντα 
στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας, έχει επιλέξει και εκπαιδεύσει τους ανθρώπους 
που έρχονται σε επαφή μαζί σας. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 37 ολοκληρω-
μένες μονάδες CITROËN (Έκθεση – Συνεργείο – Ανταλλακτικά). Συμβαδίζοντας 
με την ευρωπαϊκή αντίληψη στο χώρο του αυτοκινήτου, συνεχίζει να προσφέρει 
τεχνική υποστήριξη υψηλής ποιότητας. Άριστα εξοπλισμένα Κέντρα Τεχνικής 
Εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα φροντίζουν για τη σωστή συντήρηση του 
αυτοκινήτου σας. Πλήρης σειρά γνήσιων ανταλλακτικών με 12μηνη εγγύηση και 
αξεσουάρ, είναι στην άμεση διάθεσή σας για να δώσετε στο αυτοκίνητό σας την 
εμφάνιση και το στυλ που προτιμάτε.

• Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
Η CITROËN επενδύει συνεχώς στη δημιουργία υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων 
με μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, για να σας εξασφαλίσει 
ποιοτική εξυπηρέτηση στα πρότυπα της ευρωπαϊκής αγοράς. Η υπεροχή των 
αυτο κινήτων CITROËN διακρίνεται σε όλους τους τομείς. Αποδεδειγμένη ποιό-
τητα κατασκευής και προηγμένης τεχνολογίας: η CITROËN δεν έχει σταματήσει 
να ξαφνιάζει με πρωτοποριακές ιδέες και τις εφαρμογές τους. Πολυτέλεια, άνεση, 
αξιοπιστία, αντοχή, ασφάλεια: όλα όσα χαρακτηρίζουν την CITROËN και 
αποτελούν τη βάση σχεδιασμού και κατασκευής όλων των μοντέλων της.

• CITROËN CHRONO SERVICE
Μία ακόμη καινοτομία για σας από την CITROËN. Τώρα, ήρθε και στην Ελλάδα 
το πρωτοποριακό CITROËN CHRONO SERVICE. Μία νέα υπηρεσία «Γρήγορου 
Service» που λειτουργεί συμπληρωματικά στο βασικό service του αυτοκινήτου 
σας και σας εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και χρήμα. Τώρα, μπορείτε να αλλάξετε 
φρένα, φίλτρα, ελαστικά, λιπαντικά, αναρτήσεις, εξατμίσεις και αξεσουάρ με τις 
πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, δίχως την παραμικρή καθυστέρηση, αφού 
δεν χρειάζεται να έχετε κλείσει από πριν ραντεβού.

AIGLON Α.Β.Ε.Ε.: Λεωφ. Κηφισίας 240-242,
152 31 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6700000, fax:
210-6700491, www.citroen.gr, e-mail: info@citroen.gr.
Το παρόν έντυπο, όπως αποδίδεται στην ελληνική, 
έχει συνταχθεί στα γαλλικά από την κατασκευάστρια 
εταιρεία Automobiles Citroën και αφορά μόνο στα 
αυτοκίνητα Citroën που πωλούνται στην ΕΕ και ο 
εξοπλισμός τους ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε 
χώρα. Για να πληροφορηθείτε με λεπτομέρειες για τον 
εξοπλισμό κάθε μοντέλου Citroën, ανατρέξτε στο 
έντυπο «Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Βασικός 
Εξοπλισμός», το οποίο παραδίδεται μαζί με κάθε 
προσπέκτους, ή συμβουλευθείτε τα εξουσιοδοτημένα 

σημεία διανομής μοντέλων Citroën του Δικτύου 
Διανομέων Citroën. Ο εισαγωγέας στην Ελλάδα των 
μοντέλων Citroën είναι η AIGLON Α.Β.Ε.Ε. (Κηφισίας 
αρ. 240-242). Οι πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα 
και τα χαρακτηριστικά τους αντιστοιχούν στα 
δεδομένα και την πληροφόρηση κατά τη στιγμή της 
σύνταξης του παρόντος διανεμόμενου εντύπου και 
δεν δύνανται να έχουν ή να θεωρηθούν ότι έχουν την 
ισχύ σύμβασης ή ότι αποτελούν συμβατικούς όρους ή 
δηλώσεις με δεσμευτική ισχύ. Ούτε φυσικά αποτελούν 
διαφήμιση. Έχουν απλώς πληροφοριακό χαρακτήρα. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία Automobiles Citroën 
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση τα χαρακτηριστικά των 
παρουσιαζόμενων μοντέλων, χωρίς να υποχρεούται 
να ενημερώσει το παρόν έντυπο. Η Automobiles 
Citroën δηλώνει, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της 
Οδηγίας CEE αρ. 2000/53 CE της 18ης Σεπτεμβρίου 
2000, η οποία αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα 
αυτοκίνητα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 
και ότι χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμα υλικά για την 
παραγωγή των προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο. 
Τα εξωτερικά χρώματα του αμαξώματος που 
απεικονίζονται στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικά, 
καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτυπώσεώς 
του δεν επιτρέπουν την πιστή αναπαραγωγή του 

χρώματος. Οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές 
είναι δυνατόν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως 
προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις, τις 
καταναλώσεις, τις εκπομπές CO2 και τον εξοπλισμό. 
Εάν, παρά τη μεγάλη προσοχή που δόθηκε για τη 
δημιουργία αυτού του εντύπου, θεωρείτε ότι 
περιλαμβάνει κάποιο λάθος, μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας. Για κάθε πληροφορία 
απευθυνθείτε στην AIGLON Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 
210 67 00 000 ή στο site www.citroen.gr. Για 
πληροφορίες σχετικά με το Service Citroën 
επικοινωνήστε με τα εξουσιοδοτημένα σημεία 
διανομής και εξυπηρέτησης του Δικτύου Citroën.

* Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στους κινητήρες μπορεί να τροποποιηθούν. Συμ βου λευ-
τείτε την ιστοσελίδα www.citroen.gr για τυχόν αλλαγές. Οι παραπάνω τιμές κατανάλω σης είναι 
εναρμονισμένες προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό, ο οποίος ισχύει για όλους τους Ευρωπαίους 
κατασκευαστές και για το σύνολο των οχημάτων που πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι 
τιμές αυτές λήφθηκαν με μετρήσεις σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες (θερμοκρασία, μάζα, 
πάγκος δοκιμών κτλ.), καθώς και σε ήπιες κυκλοφοριακές συνθήκες. Οι καταγεγραμμένες 
τιμές κατανάλωσης ενδέχεται να μεταβληθούν σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, ή 
ανάλογα με την κατάσταση φόρτωσης του αυτοκινήτου, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, το στυλ 
οδήγησης, την πίεση των ελαστικών, την τοποθέτηση σχάρας (ακόμα και χωρίς φορτίο), ή τη 
συνεχή χρήση του κλιματισμού. Χρήσιμες συμβουλές οικονομικής οδήγησης θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα www.citroen.gr (ενότητα Eco-Driving).

** Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης της επίσημης έγκρισης τύπου.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (ΔΙΑΤ. CEE 1999-100)*

Κινητήρες** Κύκλος πόλης 
(l/100 km)

Εκτός πόλης
(l/100 km)

Μικτός κύκλος 
(l/100 km)

Εκπομπές CO2 
(g/km)

BlueHDi 95 από 6,0 έως  6,1 από 5,2 έως 5,4 από 5,5 έως 5,6 από 144 έως 148

BlueHDi 95 S&S ETG6 από 5,3 έως 5,6 από 5,1 έως 5,3 από 5,2 έως 5,4 από 135 έως 139

BlueHDi 115 S&S από 5,5 έως 5,6 από 4,9 έως 5,0 από 5,1 έως 5,2 από 133 έως 137

BlueHDi 120 S&S 5,9 4,9 5,3 139

BlueHDi 150 S&S 5,9 4,9 5,3 139

BlueHDi 180 S&S EAT6 από 6,1 έως 6,3 από 5,4 έως 5,5 από 5,7 έως 5,9 από 151 έως 155

881 Empattement : 2925(1) / 3275(2)(3) 

Longueur : 4609(1) / 4959(2) / 5309(3) 

803(1)(2) / 1153(3)  881Empattement : 2925(1) / 3275(2)(3)

Longueur : 4609(1) / 4959(2) / 5309(3)

803(1)(2) / 1153(3)  

1627

1920

2204

(1) XS – (2) M – (3) XL.
(4) μέγιστο 1940 με υπερυψωμένη ανάρτηση.

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

CITROËN : ΥΠΟΣΧΕΣΗ
ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ
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1600

Μεταξόνιο

Μήκος

54 55



ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ CITROËN
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.citroen.gr ή κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή. Ιο
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