UUSI
CITROËN Ë-JUMPY – 100% SÄHKÖINEN
JA CITROËN JUMPY

Le Tone, 90-luvun komeetta
French Touch hitillään
« Joli Dragon », keskittyy
musiikintekoon 15 vuoden
ajan siirtyäkseen vähitellen
kuvittamisen parin.
Vuodesta 2011 lähtien hänen
luomuksensa ovat olleet esillä
Centre Pompidou -keskuksessa Pariisissa.
Le Tone ihailee muiden taitelijoiden värikylläisiä
töitä, mutta on itse hulluna mustaan ja
valkoiseen kuvittaessaa yksinkertaisia
tarinoitaan, jotka hän piirtää huopakynällä
vihkoihinsa.

1951

2020

Traction Avant 2CV :stä,
Citroënin ensimmäisestä pakettiautosta
tuli kultti, auto, jota keräilijät ympäri
maailmaa arvostavat
Käytännöllinen, kevyt, vankka ja
samalla kevyt sekä taloudellinen.
Autoa valmistettiin yli 1,2 miljoonaa
vuosien 1951-1978 aikana.

1934
Vuodesta 1919 alkaen
on Citroën tuonut
markkinoille omintakeisia automalleja.
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Citroën rikkoo rajoja tuomalla markkinoille Traction Avantin.
Erikoisuutena vetävien pyörien sijainti
etuakselilla.

Citroën tuo markkinoille ë-Jumpy
Ëlectricin -100% sähköisen pakettiauton,
jossa on monia erinomaisia ominaisuuksia:
:-Toimintamatka jopa 330 km (WLTPnormin mukaan?
-Nopea lataus 80% tehoon vain 30 minuutissa ainoana kokoluokassaan.

1939

Citroën tuo markkinoille Tub’in,
modernin automallin, jonka
erikoisuutena on kuormaamista
helpottava sivuliukuovi. Type H
seuraa Tub’in jalanjälkiä vuonna 1948.

1948

2 CV:n suunnittelun tavoitteeksi asetetaan
« mahdollisimman mukava, taloudellinen
ja turvallinen auto, jossa on tilaa neljälle
hengelle ja 50 kg:lle matkatavaroita ».

1955

Pariisin autonäyttelyssä 1955 esitellään
DS, joka aerodynaamisine linjoineen
herättää runsaasti huomiota. Flaminio
Bertonin suunnittelema futuristinen auto
saa lempinimen « lentävä lautanen ».

1968

On tullut keveyiden ja ketterien
autojen aika, kuten Ami 6 ja Dyane,
unohtamatta Méharia, omaperäistä
monikäyttöautoa.

2014

Citroën C4 Cactus saa huhtikuussa 2015
« World Car Design of The Year » -palkinnon.
Tämä palkinto myönnetään autolle,
joka on herättänyt huomiota ja tuonut
mukanaan jotain uutta, huimapäistä ja
innovatiivista muotoilua.
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UUSI CITROËN
Ë-JUMPY – 100% SÄHKÖINEN
JA CITROËN JUMPY
INSPIRED BY PROS

JOKAISELLE OMA HYÖTYAJONEUVONSA

Niin kaupungissa kuin maantielläkin tulet arvostamaan mukavuutta ja viihtyvyyttä, arvoja, jotka on
kautta aikojen liitetty Citroëniin.

CITROËN BERLINGO VAN

CITROËN JUMPY

CITROËN JUMPER

SAATAVANA 100% SÄHKÖISENÄ

4

MALLISTO

5

8 OMINAISUUTTA
UUSI CITROËN Ë-JUMPY –
100% SÄHKÖINEN
UUTUUS : Citroën Jumpy on nyt saatavana
myös täyssähköisenä.

CITROËN-MUKAVUUS
Matkustusmukavuutta.
SIVUT 20-23

SIVUT 10-11 JA SIVUT 38-45

KORKEUS
KUORMATTUNA 1,90 M
Pääsy kaikkiin pysäköintihalleihin*.
SIVU 14

3 ERI KOKOA, JOISTA
YKSI KOMPAKTI
XS on 4,60 m pituinen pakettiauto
vaivattomaan kaupunkiajoon.
SIVU 15

MODUWORK

Muunneltavuuden ansiosta jopa 4 metrin pituisten
esineiden kuljettaminen mahdollista.
SIVUT 16-17

SIVULIUKUOVET
AVAUTUVAT KÄSIN
KOSKEMATTA
Nerokasta kun kädet ovat varattuina.
SIVUT 24-25

16 AJOAVUSTINJÄRJESTELMÄÄ

kuten korkealle sijoitettu mittaristo.
SIVUT 32-35

TEHOKKUUTTA

Perusrakenne yhdistettynä
uusimman sukupolven moottoreihin.
SIVUT 36-39

* Koskee XS ja M -koripituuksia. Ei koske nelivetoisia Jumpy-malleja.
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OMINAISUUDET
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S. 12
S. 20
S. 26
S. 46

DESIGN
CITROËN ADVANCED COMFORT ®
TEKNOLOGIAT
TÄRKEIMMÄT VARUSTEET

SISÄLTÖ
Sk
Skannaamalla
ll viereisen
i i kkoodin
di
älypuhelimella pääset näkemään kaikki
Citroën Jumpy -videot.
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YHTEENVETO

JUMPY-MALLISTO TARJOLLA

100% SÄHKÖISENÄ

9

SÄHKÖ
TAI DIESEL
MOOTTORIN TEHO
100-180 HV

EAT8AUTOMAATTIVAIHTEISTO

CO2-PÄÄSTÖT ALKAEN
178 G/KM

KESKIKUUTUS ALKAEN
6,8 L/100 KM

TOIMINTAMATKA 230 TAI
330 KM*

MOOTTORI 100 KW
(136HV)

Uusi Citroën ë-Jumpy – 100% sähköinen
ja Citroën Jumpy ovat ominaisuuksiltaan
kuten muunneltavuudeltaan, sisätiloiltaan
ja kantavuudeltaan sekä ajoavustinjärjestelmiltään samanlaisia.
Uusi Citroën ë-Jumpy -mallisto käsittää
kolme eri pituista versiota, 4,60 m pituinen
XS vaivattomaan kaupunkiajoon
erityisesti päästörajoitetuille alueille.
Valinta on Sinun, valitse omiin tarpeisiisi
parhaiten soveltuva vaihtoehto.

AKKU 50 TAI 75 KWH

NOPEA 80% LATAUS
30 MINUUTISSA

* 230 km toimintamatka 50 kWh akulla ja 330 km toimintamatka 75 kWh akulla – WLTP-normin mukaan.
10 DESIGN
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UUSI CITROËN
Ë-JUMPY – 100% SÄHKÖINEN
JA CITROËN JUMPY
LOPPUUN ASTI VIIMEISTELTY

DESIGN
Suunniteltu vastaamaan kaikkia ammattilaisten
odotuksia. Citroën Jumpy eroaa poikkeuksellisen
suorituskykynsä sekä uudistuneen muotoilunsa
ja nykyaikaisen keulansa ansiosta.

12 DESIGN
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SOPIVAN
KORKEA
RAJATON PÄÄSY
PYSÄKÖINTIHALLEIHIN
Citroën Jumpy on korkeudeltaan
1,90 m* eli juuri sopivan korkuinen
asuintalojen maanalaisiin
pysäköintitiloihin tai kauppakeskusten
ja lentoasemien pysäköintihalleihin
Todellinen etu tämän kokoluokan
autolle.

3
PITUUTTA
Uuden muunneltavan
perusrakenteensa ansiosta Citroën
Jumpy on tarjolla kolmena eri
pituutena: kaksi tuttua versiota
– M (4,95 m) ja XL (5,30 m) –
sekä uusi kompakti 4,60 m
pituinen XS-versio.

* Koskee XS- ja M-koripituuksia. Ei koske
nelivetoisia Jumpy 4x4 -malleja.

4,60 m
4,95 m
5,30 m
SAATAVANA 100% SÄHKÖISENÄ
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SAATAVANA 100% SÄHKÖISENÄ
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MODUWORK
LISÄÄ KUORMATILAA, LASTAUSPITUUTTA JOPA 4 METRIÄ
Moduworkin ansiosta Citroën Jumpyssa voi
kuljettaa lähes 4 m pituisia tavaroita. Kun
etumatkustajan istuin on nostettuna väliseinää
vasten, luukku avautuu helposti ja sen ovi
kiinnittyy sivuseinään. Tasaisen lattian ansiosta
on luukun läpi vaivatonta ja turvallista liu’uttaa
sisään kuormattava tavara. Keskimmäisen
istuimen selkänoja voidaan taittaa alas, jolloin
saadaan käyttöön käytännöllinen
kirjoitusalusta Citroën Jumpyssa on myös
riittävästi jalkatilaa.

3

JOPA

4m

SAATAVANA 100% SÄHKÖISENÄ
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KUORMATILA
KAIKKIIN TARPEISIIN
Ammattilaisille, joiden kuljetustarve on suuri, tarjoaa Citroën Jumpy
jopa 6,60 m3 suuruisen kuormatilan. Kuormatila voidaan suojata
vanerilla* ja tilan lattia 9 mm paksulla liukumista estävällä
koivuvanerilla, alumiinisilla kynnyslistoilla tai vahvistetuilla
pyöränaukkojen suojilla.12 V pistoke on tarjolla taakse kuormatilaan.
Vieläkin suurempaa kuorman kantavuutta tarjoaa uusi Citroën
ë-Jumpy, jonka kantavuus on jopa 1250 kg ja vetokyky jopa 1t**.

CITROËN JUMPY

* Lisävaruste.
** Hyväksytyn yhdistelmämassan rajoissa moottoriversiosta riippuen.

JOPA

6,60 m3

JOPA

CITROËN Ë-JUMPY

4m

JOPA

6,60 m3

JOPA

4m

JOPA

JOPA

2,50 t

1,40 m

JOPA

JOPA

SIVU
LIUKUOVET

1400 kg 1,258 m

JOPA

JOPA

1t

1,40 m

JOPA

JOPA

Citroën Jumpy voidaan varustaa yhdellä tai kahdella
sivuliukuovella*. Oviaukon leveys on 93 cm**,
joten eurolavat mahtuvat vaivattomasti mukaan.

1250 kg 1,258 m

SAATAVANA 100% SÄHKÖISENÄ
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* Lisävaruste.
** Versioissa M ja XL.

19

MUKAVA
ENNENKOKEMATONTA MUKAVUUTTA

Citroën on kehittänyt mukavuuden uudelle tasolle jokainen autossa matkaava
huomioiden. Kyse on Citroën Advanced Comfort ® -ohjelmasta monine
innovatiivisine teknisine ja älykkäine ominaisuuksineen, joiden tavoitteena
on sekä fyysisen että henkisen hyvänolon tuottaminen.
Asiakkaiden erilaiset odotukset on näin otettu huomioon Citroënin samalla
todistaessa edistyksellisyytensä autoilun mukavuuden saralla.
Avaintekijöitä hyvän olon tunteen aikaansaamiseksi ovat kosketuksen ja
äänimaailman pehmeys, sisätilojen käytännöllisyys kaikissa olosuhteissa,
rauhallinen tunnelma sekä intuitiivinen ja käytännönläheinen teknologia.

HYVÄÄ OLOA
TUOMAAN

20 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

ELÄMÄÄ

HELPOTTAMAAN

STRESSIN

VÄHENTÄMISEKSI

KÄYTÖN

SUJUVOITTAMISEKSI

21

Citroën Jumpy on suunniteltu liikkuvaksi
toimistoksi. Säädettävän kirjoitusalustan
ansiosta kirjoittaminen ja
tietokonetyöskentely onnistuu
vaivattomasti. Kojelaudan keskelle, sen
yläosaan kiinnitetty teline* helpottaa
työskentelyä tabletilla (max 11”).
Lataaminen USB-pistokkeen välityksellä.
Älypuhelinteline kuljettajan puoleisessa
mukitelineessä. Digitaaliset työvälineet
ovat näin käden ulottuvilla helpottaen
arkipäivän työtehtäviä.
* Saatavana lisävarusteena.

SAATAVANA 100% SÄHKÖISENÄ

22 CITROËN ADVANCED COMFORT ®

Citroën Jumpyn istuimia
suunniteltaessa asetettiin ergonomia
etusijalle: korkea ajoasento auttaa
hallitsemaan edessä näkyvää tietä.
Ajontuntuma on entistäkin mukavampi
istuinten korkeus- ja pituussäädön
ansiosta. Astinlauta helpottaa
nousemista autoon. Ikkunallinen
väliseinä varmistaa kuljettajan
optimaalisen äänitason ja viihtyvyyden.
Ominaisuuksia, joita on helppo
arvostaa kun on paljon liikkeellä.

AJOMUKAVUUTTA

MUKAVAA
TYÖNTEKOA

LIIKKUVA TOIMISTO

ERGONOMIAA

Uusi 100% sähköinen Citroën ë-Jumpy
tarjoaa uusia elämyksiä mukavuutensa
ja jouhevan ajettavuutensa ansiosta.
Sähkömoottori tarjoaa välittömän
kiihtyvyyden sekä dynaamisemman,
tasaisemman ja hiljaisemman
ajokokemuksen.
SAATAVANA 100% SÄHKÖISENÄ
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RUNSAASTI
SÄILYTYSTILOJA
Matkustamoon on sijoitettu lukuisa
määrä erilaisia säilytystiloja, jotta
ohjaamo pysyisi siistinä ja työkalut
paikoillaan käden ulottuvilla: suurikokoisiin ovilokeroihin mahtuu esim.
1,5 litran juomapullo ja matkustajan
istuimen alta löytyy isohko tavaratila.
Hansikaslokero on lukittava ja viilennettävä. Myös kojelaudan yläpuolella
on säilytystilaa.

ILMAN KÄSIÄ
AVAUTUVAT
SIVULIUKUOVET
NEROKASTA JA KÄTEVÄÄ
Miten avata auton ovet, kun molemmat kädet
ovat varattuina? «Hands-free» -teknologian
avulla. Citroën Jumpyn ovet avautuvat ja
sulkeutuvat automaattisesti kaukosäätimellä
tai jalkaa takapuskurin alla heilauttamalla.
Enää ei tarvitse koskea ovenkahvaan tai
laskea kannettavia tavaroita maahan. Sama
liike myös sulkee oven ja lukitsee auton.
Käytännöllistä, kekseliästä ja ainutlaatuista
tämän kokoluokan autossa.

SAATAVANA 100% SÄHKÖISENÄ
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TEKNO
LOGIAT
26 TEKNOLOGIAT

VÄRILLINEN TUULILASINÄYTTÖ*, 7” KOSKETUSNÄYTTÖ*
Värillisen tuulilasinäytön ansiosta kuljettaja voi ajaa turvallisesti nostamatta katsettaan tiestä.
Hän saa näkökenttäänsä läpinäkyvälle näytölle kaikki tärkeimmät ajoon liittyvät tiedot,
kuten nopeus, vakionopeudensäädin, nopeudenrajoitin, navigointiohjeet sekä törmäysvaroittimen
varoitukset. Citroën Jumpy on varustettu myös 7” kosketusnäytöllä, josta voi säätää auton eri
toimintoja. Kaksi 12 V pistoketta ja yksi USB-pistoke on tarjolla version mukaan kojetaulussa
tai alemmassa hansikaslokerossa.
* Lisävaruste.
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HUIPPULIITETTÄVYYS

CITROËN CONNECT NAV*
Citroën Jumpyn ääniohjauksella varustettu uusimman sukupolven
3D navigointi ja 7” kosketusnäyttö on yhdistetty Tom-Tom Traffic
-palveluihin, joiden avulla käytettävissä on ajantasaista tietoa liikenteestä,
sijainnista, polttoaineen hinnoista sekä pysäköintivaihtoehdoista.
My Citroën -sovellus mahdollistaa uuden Citroën ë-Jumpyn latauksen,
matkustamon esilämmityksen ja jäähdytyksen etäohjauksen ja ajastuksen.

VAROITUS VAARALLISISTA
VYÖHYKKEISTÄ

CITROËN CONNECT PLAY
7” kosketusnäytön yhteydessä Apple CarPlay™ ja Android Auto
yhteensopiva Mirror Screen** -toiminto mahdollistaa älypuhelimeen
ladattujen sovellusten peilaamisen kosketusnäytölle täysin turvallisesti.

CITROËN CONNECT ASSIST
Tämä palvelu käsittää hätäpuhelu- ja assistance-tiepalvelun käytön
veloituksetta vuorokauden ympäri jokaisena viikonpäivänä.
Se mahdollistaa hätäavunpyynnöt joko automaattisesti tai painamalla
kojelaudan SOS- tai Assistance -painiketta.

LIITETTÄVYYS

* Vakio- tai lisävaruste version mukaan.
** Edellyttää älypuhelinta.

TOP REAR VISION

CITROËN CONNECT ASSIST

SAATAVANA 100% SÄHKÖISENÄ

MIRROR SCREEN
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TEHTÄVIÄ
ILMAN RAJOJA

VANKKA JA TILAVA
Citroën Jumpy on saatavana juuri sen kokoisena
kuin on tarpeen: maksimipituus lähes neljä
metriä, hyötykorkeus 1,40 m ja lastaustilavuus
jopa 6,60 m3.
Maksimikantavuus 1400 kg ja 1250 kg
uudella Citroën ë-Jumpylla. Jos liikut vaikeissa
olosuhteissa, voit varustaa autosi Grip Control*
-luistonestojärjestelmällä, joka entisestään
parantaa vetokykyä ja vankkuutta moottorin
alle sijoitetun suojalevyn sekä korotetun
jousituksen ansiosta. Kun tarvitset parasta
mahdollista etenemiskykyä, valintasi on
nelivetoinen Jumpy 4x4.

CITROËN JUMPY

* Lisävaruste.

JOPA

JOPA

4m

1 400 kg

JOPA

JOPA

JOPA

JOPA

CITROËN Ë-JUMPY

6,60 m3 2 500 kg

4m

1 250 kg

JOPA

JOPA

6,60 m3 1 000 kg

JUMPY 4X4
Citroën Jumpy on saatavilla myös nelivetoisena.
Pohjapanssarointi ja 20 mm maavaran korotus ovat
vakiona. Vetotapa on valittavissa olosuhteiden
mukaan: neliveto tai etuveto. Vaatimampiin maastoolosuhteisiin on lisäksi saatavilla 60 mm maavaran
korotus ja takatasauspyörästön lukitus.
Nelivetomallit ovat saatavilla 120 ja 150 hv
manuaalivaihteisten mallien M- ja XL-koripituuksiin.

GRIP CONTROL*
Citroën Jumpy varustettuna etupyörien vetokykyä
valvolla Grip Control -luistonestojärjestelmällä
mahdollistaa pääsyn perille vaikeissakin olosuhteissa. Voit valita kuhunkin tilanteeseen parhaiten
sopivan ajotilan viidestä vaihtoehdosta: normaali,
hiekka, lumi, savi ja ESP off.
* Lisävaruste.

SAATAVANA 100% SÄHKÖISENÄ
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16 TURVALLISUUS- JA
AJOAVUSTINJÄRJESTELMÄÄ

POISKYTKETTÄVISSÄ

GRIP CONTROL*

Etupyörien vetokykyä valvova Grip
Control -luistonjärjestelmä optimoi
etupyörien vedon ajo-olosuhteiden ja
maaston mukaan. Kojelautaan
integroidun säätimen avulla voi valita
kuhunkin tilanteeseen sopivimman
ajotavan viidesta vaihtoehdosta:
Normaali, Lumi, Hiekka, Muta ja
ESP OFF.

POISKYTKETTÄVISSÄ

AUTOMAATTISET
KAUKOVALOT*

Kaukovalot syttyvät ja sammuvat
automaattisesti, kun kohtaava ajoneuvo
lähestyy varmistaen optimaalisen
näkyvyyden. Järjestelmä aktivoituu
pimeällä ajettaessa yli 25 km/h
nopeudella.

SAATAVANA 100% SÄHKÖISENÄ

POISKYTKETTÄVISSÄ

STAATTISET
KAARREAJOVALOT*
Staattiset kaarreajovalot valaisevat
sisäkaarretta parantaen samalla
näkyvyyttä sekä ajourvallisuutta.
Ei saatavana Citroën ë-Jumpyyn.

POISKYTKETTÄVISSÄ

MUKAUTUVA
VAKIONOPEUDENSÄÄDIN*
Mukautuvan vakionopeudensäätimen
avulla kuljettaja voi antaa autonsa
mukautua edellä ajavan ajoneuvon
nopeuteen. Kamera havaitsee edellä
ajavan ajoneuvon ja säilyttää
automaattisesti kuljettajan ennakkoon
valitseman ajonopeuden. Toimii yli
30 km/h nopeudella ajettaessa.
Erityisen hyvä ominaisuus ajettaessa
runsaasti liikennöidyllä väylällä kuten
esim moottoritiellä.

POISKYTKETTÄVISSÄ

TÖRMÄYSVAROITIN*

Varoittaa kuljettajaa, mikäli hänen
ajoneuvonsa on vaarassa törmätä edellä
ajavaan autoon tai jalankulkijaan.
Mikäli törmäysvaara havaitaan,
kuljettajaa varoitetaan sekä äänimerkillä
että varoituksella näyttöruudulla.

POISKYTKETTÄVISSÄ

VÄRILLINEN
TUULILASINÄYTTÖ*

Tuulilasinäytön ansiosta kuljettajan ei
tarvitse irrottaa katsettaan tiestä.
Hänen näkökenttäänsä läpinäkyvälle
levylle välittyvät ajoon liittyvät tärkeät
tiedot, kuten ajonopeus, vakionopeussäätimen tiedot, navigointiopasteet ja
törmäysvaroittimen hälytys. Todellinen
uutuus tämän kokoluokan autossa.

POISKYTKETTÄVISSÄ

KAHVITAUKO!

Järjestelmä ilmoittaa kuljettajalle, milloin
on syytä pitää kahvitauko eli noin kahden
tunnin yhtäjaksoisen yli 65 km/h
nopeudella ajetun matkan jälkeen.

POISKYTKETTÄVISSÄ

VIREYSTILAN
VALVONTA*

Järjestelmä valvoo kuljettajan
käyttäytymistä tuulilasin yläosassa
sijaitsevan monitoimikameran avulla
havaiten kuljettajan vireystilan
muutokset. Vireystilan laskiessa
kuljettajaa varoitetaan sekä äänimerkillä
että näyttöön ilmestyvällä varoituksella.

* Lisävaruste.
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16 TURVALLISUUS- JA
AJOAVUSTINJÄRJESTELMÄÄ

POISKYTKETTÄVISSÄ

KATVEAVUSTIN*

Katveavustin varoittaa kuljettajaa
sivupeilissä näkyvällä oranssin värisellä
varoitusmerkillä autosta, joka on
sijoittunut n.k. kuolleeseen kulmaan,
säilyttäen ajoneuvon omalla ajokaistallaan.

POISKYTKETTÄVISSÄ

KAISTAVAROITIN*

Kaistavaroitin, joka toimii kaistamerkinnät tunnistavan kameran avulla,
varoittaa kuljettajaa auton ylittäessä
ajolinjansa suuntavilkkua käyttämättä.

SAATAVANA 100% SÄHKÖISENÄ

POISKYTKETTÄVISSÄ

LIIKENNEMERKKIEN
TUNNISTUS*

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä
välittää kuljettajalle tietoa mm. noudatettavista nopeusrajoituksista. Kun kamera
havaitsee nopeusvaroitusmerkin,
kuljettaja voi yhdellä painalluksella
hyväksyä ilmoitetun nopeuden ja ottaa
sen käyttöön omana nopeutenaan
nopeudenrajoittimen avulla.
(Stop, kielletty ajosuunta ja
ohituskieltomerkkien laajennettu
tunnistus).

POISKYTKETTÄVISSÄ

PERÄKÄRRYN VAKAUDEN VALVONTA*

Tämä ESP-järjestelmän lisätoiminto
havaitsee ajoneuvon peräkärryn
odottamattomat heilahtelukiikkeet ja
jarruttamalla palauttaa yhdistelmän
kulun tasapainoon.

POISKYTKETTÄVISSÄ

AKTIIVINEN
HÄTÄJARRUTUS*

Tuulilasin yläreunaan sijoitettu
monitoimikamera seuraa liikennettä
ja aktivoi hätäjarrutuksen, mikäli
kuljettaja ei ryhdy ajoissa tarvittaviin
toimenpiteisiin.
Näin vältetään törmääminen liikkuviin
tai paikallaan seisoviin ajoneuvoihin
tai jalankulkijoihin ajettaessa alle
30 km/h nopeudella.
Yli 30 km/h nopeudella ajettaessa
järjestelmän avulla pystytään
alentamaan ajonopeutta ennen
mahdollista törmäystä.

MÄKILÄHTÖAVUSTIN

Järjestelmä estää auton tahattoman
valumisen alaspäin jarrupoolkimen
vapauttamisen jälkeen käynnistettäessä
autoa ylämäessä. Järjestelmä toimii
kallistussuhteeltaan ylli 3% mäissä
pitäen auton paikallaan noin kahden
sekunnin ajan. Kuljettaja voi kaikessa
rauhassa siirtää jalkansa jarrupolkimelta
kaasupolkimelle.

PERUUTUSKAMERA
TOP REAR VISION*

Kun peruutusvaihde kytketään päälle,
välittää peruutuskamera kosketusnäytölle
automaattisesti 180 asteista kuvaa auton
takaa. Esteen lähestyessä kamera siirtyy
zoomaamaan automaattisesti.

AVAIMETON
SISÄÄNKÄYNTI
& KÄYNNISTYS*

Auto voidaan avata, käynnistää ja lukita
avaimeen koskematta. Riittää, että avan
on kuljettajalla mukanaan, vaikkapa
taskussa järjestelmän tunnistaessa
kuljettajan hänen lähestyessään autoa.

* Lisävaruste.
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DIESELMOOTTORIT
Citroën Jumpy -malliston voimanlähteiksi on
tarjolla 100-180 hv tehoisia BlueHDi-dieselmoottoreita.
Nämä uusimman sukupolven Euro 6 BlueHDi moottorit ovat kulutukseltaan alhaisia ja CO2päästöiltään pieniä. Myös käyttökulut ovat hallinnassa.
8-portainen EAT8-automaattivaihteisto on tarjolla
BlueHDi 120 ja 180 -moottoreihin yhdistäen
ajonautinnon ympäristön huomioon ottaviin tekijöihin.
Quickshift-teknologian ansiosta vaihteensiirto on nopeaa
ja jouhevaa varmistaen dynaamisen ja korkeatasoisen
ajonautinnon niin maantiellä kuin kaupungissa.
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SÄHKÖINEN

Kuljettaja arvostaa moottorin välitöntä vääntöä
ja suorituskykyä sekä jouhevaa ajoa.
Uuden Citroën ë-Jumpyn 100% sähköinen
moottori on teholtaan 100 kW eli 136 hv
huippunopeuden ollessa 130 km/h.
Tarjolla on kolme ajoasetusta:
- NORMAALI tarjoaa parhaan mahdollisen
kompromissin toimintamatkan ja dynaamisen
suorituskyvyn välillä
- ECO minimoi energiankulutuksen vähentäen
lämmityksen tehoa ja ilmastontia
- POWER tarjoaa yhtä hyvän suorituskyvyn niin
tyhjällä kuin täyteen lastatulla autolla.
- BRAKE-ajotila lisää moottorijarrutusta
ajoneuvon vauhdin hidastamisen
jarrupolkimeen koskematta
jarrutusenergiaa talteen ottamalla. Erityisen
mukava ominaisuus värinättömyytensä ja
hiljaisuutensa ansiosta.
Uusi Citroën ë-Jumpy on myös helppokäyttöinen: keskikonsoliin sijoitetulla e-Toggle
-vaihteenvalitsimella hallitaan vaihteiston
toimintoja Park, Rear, Neutral, Drive ja Brake.

50 KWH AKULLA

JOPA 230 KM
WLTP TOIMINTAMATKA
80% LATAUSTASO
30 MINUUTISSA*

75 KWH AKULLA

JOPA 330 KM
WLTP TOIMINTAMATKA
80%LATAUSTASO
45 MINUUTISSA*

AKUSTON TAKUU
8 VUOTTA / 160 000 KM

* Nopeassa 100 kW pikalatauspisteessä.
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INTUITIIVINEN
NÄYTTÖ
Uusi täyssähköinen Citroën ë-Jumpy on kehitetty tavoitteena helppokäyttöisyys jokapäiväisessä
ajossa. Ohjaamon intuitiivinen mittaristo välittää reaaliaikaista tietoa akun latauskapasiteetistä sekä
sähköä käyttävien varusteiden lämmityksestä ja ilmastoinnin kulutuksesta.
7’’ kosketusnäytön* «Energia» -valikosta voi seurata uuden Citroën ë-Jumpyn sähkötoimintoja:
energiavirtaukset kuten akun lataustaso, kulutustilastot sekä ajastettu lataus.
* Lisävaruste.

TILASTOT : sähkön kulutuksen määrä ajon optimoimiseksi.

ENERGIAVIRTAUKSET : reaaliaikainen sähkövoimalinjan
toiminta.

VIIVÄSTETTY LATAUS : mahdollistaa latauksen tapahtuvaksi
toivottuna aikana.
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HELPPO LATAUS
42 UUSI CITROËN Ë-JUMPY – 100 % SÄHKÖINEN

Uusi Citroën ë-Jumpy – 100% Ëlectric erottuu helppokäyttöisyytensä ansiosta. Tarjolla on kolme erilaista latausvaihtoehtoa. Latausluukku löytyy vasemman etulokasuojan
päältä. Siihen on yhdistetty LED-valo, joka mahdollistaa
latauksen etenemisen seuraamisen.
Citroën antaa 80%:lle akuston tehosta kahdeksan vuoden
tai 160 000 km takuun.

VALKOINEN VALO =
LÄHTÖTILANNE

VILKKUVA VIHREÄ VALO =
LATAUS ON KÄYNNISSÄ

VIHREÄ VALO =
LATAUS ON PÄÄTTYNYT

SININEN VALO =
VIIVÄSTETTY LATAUS
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PIKALATAUS

WALL BOX -LATAUSPISTE
3-VAIHE (16A -11KW)

3 LATAUSTAPAA
Uuden Citroën ë-Jumpy latausvaihtoehdoista nopeimmat
ovat Wall Box -lataus tai lataaminen julkisesta latauspisteestä.
Wall Box, jonka voi asentaa kotiin tai työpaikalle,
mahdollistaa latauksen 0 - 100%:iin viidessä tunnissa akun
tehosta riippuen.
100 kWh tehoisesta julkisesta latauspisteestä 50 kWh
akun lataus vie 30 minuuttia, ja 75 kWh akun 45 minuuttia.
Uusi Citroën ë-Jumpy on kokoluokkansa nopeimmin
ladattavia autoja.
50 KWH AKKU
XS / M / XL
-KORIPITUUDET

75 KWH AKKU
M / XL
-KORIPITUUDET

PISTORASIA (8A)

30 TUNTIA

47 TUNTIA

VAHVISTETTU PISTORASIA (16A)

15 TUNTIA

23 TUNTIA

WALL BOX (11 KW)

5 TUNTIA

7,5 TUNTIA

30 MINUUTTIA

45 MINUUTTIA

PIKALATAUS (100 KW)
80% LATAUSTASO
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VAHVISTETTU PISTORASIA
GREEN UP (16A)

PISTORASIA (8A)
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TÄRKEIMMÄT
VAKIOVARUSTEET
MALLEITTAIN

CITROËN JUMPY
¡

CITROËN ë-JUMPY
¡

CITROËN JUMPY 4x4
¡
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Väliseinä ikk
unalla

automaattito
iminnolla
Vakionopeud
ensäädin ja
nopeudenra
joitin
Vararengas

Sähkötoimise
t sivuikkunat

Sähkösäätö
iset ja lämm
itettävät ulko
peilit
Sähkötoimin
en käsijarru

kaiutinta

GRIS PLATINIUM (M)

Radio, Blue
tooth, AUX
ja USB liitin
+4

Kaukosääde
ttävä keskus
lukitus, yksi
kaukosäätäav
ain
Kolme erilli
stä ajotilaa,
Eco / Norm
al / Power
Kuljettajan
istuimen ko
rkeudensäät
ö, säädettä
vä ristiselän
tuki ja kyynär
Kuljettajan
ja etumatku
noja
stajien turva
tyynyt sekä
sivuturvatyy
nyt
Liukuovi oike
alla umpina
inen
Mittaristo vir
rankulutusnä
ytöllä
Mode 2 -la
tauskaapeli,
6 metriä
Moduwork*
* Musta et
u- ja takapu
skuri, kylkilis
tat, ovenkahv
Mäkilähtöa
at sekä peilie
vustin Ohjau
n kotelot
spyörän korke
uden- ja syvy
yd
en säätö
Ohjelmoita
va ja etäohj
attava esiläm
mitys sekä -jä
ähdytys
Pariovet taka
na umpinaise
t
Peruutustutk
a

GRIS ACIER (M)

Automaatti
nen polttoa
inekäyttöinen
lisälämmitin
kauko-ohjai
Citroen Conn
mella
ect Box hätä
puhelu ja tie
palvelukutsu
ESP ajovaka
udenhallinta
järjestelmä
Ilmastointi

Alustan suoj
aus*

teräsvanteet
keskiökapsel
eilla
20 mm ko
rotettu maa
vara sekä sä
hköinen veto
tavan valitsin
Ajastettava
ja etäohjatta
va lataus
Ajotietokon
e

16 tuuman

11 kWh ajo
neuvolaturi,
3 -vaihe

1+2 istuim
et

KORIN VÄRIT
SISÄTILAT

NOIR PERLA NERA (H)
TEP/ KANGAS MICA

VANTEET JA KORISTEKAPSELIT

BLANC BANQUISE (P)

KORISTEKAPSELI DEMI-STYLE 16”

¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡

¡
¡
¡
¡

KORISTEKAPSELI DEMI-STYLE 17”
KORISTEKAPSELI PENTAGON 17”
KEVYTMETALLIVANNE
CURVE GRISE 17”

M: metalliväri - H: helmiäisväri - P: perusväri.

* Alustansuojaus:moottori, vaihteisto, polttoainetankki, taka-akseli ja käsijarruvaijerit.
** Moduwork antaa 1,2 m sekä 0,5 m3 lisää tavaratilan pituutta ja tilavuutta ylös nousevan matkustajan istuimen ansiosta.
Tässä esitteessä mainittujen varusteiden saatavuus Citroën Jumpy-mallistoon riippuu kunkin myyntimaan omista mallistoista eli ne saattavat vaihdella maittain.
Lisätietoja lähimmältä Citroën-jälleenmyyjältä tai www.citroen.fi -sivustolta.
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MY CITROËN
-SOVELLUS
Kun lataat älypuhelimeesi
My Citroën - sovelluksen, olet
aina ajan tasalla. Kaikki autoosi
liittyvät tärkeät tiedot ovat
kätesi ulottuvilla, niin käyttöön
kuin huoltoonkin liittyvät.
Sovelluksen avulla:
• löydät tien autosi luo
• voit varata huoltoajan
• voit tutustua käyttöohjekirjaan
• saat tietoja huoltokirjasta
• voit ottaa yhteyden Citroën
Assistance -palveluun
• saada neuvoja taloudelliseen
ajotapaan liittyen

TA K U U

TAKUU:

5 vuotta ilman kilometrirajaa.

MAALITAKUU:

2 vuotta.

PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU:

5 vuotta.
Lisätietoja lähimmältä Citroën-jälleenmyyjältä.

Ja lisäksi uuden
Citroën ë-Jumpy täyssähkön
osalta
• saat tietoa koskien autosi
latausta, latausaikaa ja
toimintamatkaa
• voit ohjelmoida viivästetyn
latauksen
• voit etäohjata auton
esilämmitystä

HUOLENPITOSOPIMUS:

Voit ennakoida autosi ylläpitokulut vuosiksi eteenpäin solmimalla huolenpitosopimuksen.
Voit tehdä sopimuksen uuteen Citroën-autoosi kolmeksi vuodeksi, jonka jälkeen sopimusta
on mahdollista jatkaa.

ASSISTANCE-TIEPALVELU:

Citroën-tiepalvelu auttaa matkan keskeytyessä kaikkialla Euroopassa. Se palvelee 24/7 ja on
voimassa 36 kk uuden Citroën-auton rekisteröinnistä. Suomessa Citroën-autoilijaa palvelee
maanlaajuinen verkosto, jonka ammattilaset ovat palveluksessasi aina kun tarvitset neuvoja tai
tietoja. Lisätietoja Citroën-palveluista saat jälleenmyyjältäsi tai www.citroen.fi -sivustolta.

SOPIMUS

CITROËN
A S S I S TA N C E

MITAT

LATAA MY CITROËN -MOBIILISOVELLUS
My Citroën -sovelluksen avulla löydät auton huoltoa koskevat tiedot yhdellä painalluksella.
LATAA SCAN MY CITROËN -MOBIILISOVELLUS
niin saat autosi käyttöohjekirjan suoraan älypuhelimeesi. Lisätyn todellisuuden ansiosta voit skannata
autosi ominaisuuksia ja siirtä suoraan niitä koskeviin tietoihin.

asiakasarviot

1627

citroen.fi

ARVIOI AUTOSI, KERRO MIELIPITEESI JA JAA SE
tai arvioi Citroën-jälleenmyyjäsi palvelu auton ostamisen tai huoltotoimenpiteen jälkeen.
Arviosi ja mielipiteesi julkaistaan Citroënin verkkosivuilla.

1920
2204

Arvot millimetreinö.
(1) XS – (2) M – (3) XL – (4) 1940 max korotetulla jousituksella.

Maahantuoja: Auto-Bon Oy, Kaakelikaari 4 b, 01530 Vantaa

Tämän esitteen tiedot ja kuvat perustuvat teknisiin tietoihin, jotka olivat voimassa esitteen painatushetkellä. Kuvissa ja tekstissä esitetyt varusteet ovat vakio- tai lisävarusteita malliversion mukaan. Kun jokin varuste tai ominaisuus on auton valinnassa erityisen tärkeä,
suosittelemme varmistamaan sen valtuutetulta Citroën-jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.citroen.fi.
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osoitteessa www.citroen.fi
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