Cena

od 32

0 000

,- Kč

bez D

PH*

CITROËN JUMPY MAXI VAN
Motor

Verze

Objem náklad.
prostoru

2.0HDi 125

L2H2

7 m3

Zvýhodnění
při ﬁnancování
Citroen Financial
Services –
dodatečná sleva –
60 000,- Kč**

Užitečná
hmotnost
1200 kg

Cena v Kč
bez DPH

379 000

Akční paket PROFESSIONAL za 15 000,- Kč:
manuální klimatizace, elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka, přední mlhové světlomety,
airbag spolujezdce
Akční paket PROFESSIONAL+ za 20 000,- Kč:
manuální klimatizace, elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná zpětná zrcátka, přední mlhové světlomety,
airbag spolujezdce, Rádio CD / MP3

Ceník s platností od 1. 10. 2014. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou
nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Na akční ceny vozů se informujte u svého autorizovaného prodejce CITROËN.
Akce platí pouze u participujících prodejců CITROËN.
* Akční cena platí v případě využití ﬁnancovaní Citroën Financial Services s vázaným zvýhodněním ve výši 60 000 Kč bez DPH.
Akční nabídka platí pouze u participujících prodejců Citroën.
** Akce platí pouze pro podnikatele.

Info linka: 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: 222 352 277 • www.citroen.cz • Info linka: 222 352 277 • www.citroen.cz

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA
BEZPEČNOST
Čelní airbag řidiče
ABS + EBA
ESP + ASR
4 x kotoučové brzdy s ventilovanými kotouči
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu
Akustická a vizuální signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče
Airbag spolujezdce s možností deaktivace pro dvousedadlo WK16 Airbag spolujezdce s možností deaktivace
pro jednosedadlo
Tempomat / omezovač rychlosti
ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE
Posilovač řízení
Výškově a podélně nastavitelný volant
Převodovka manuální, 6-stupňová
Zadní parkovací asistent (pouze s HU02)
KOMFORT
Elektricky ovládaná přední okna (s ochranou proti přiskřípnutí na straně řidiče)
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a samostatným ovladačem pro otevírání nákladového prostoru
Uzamykatelná odkládací schránka před spolujezdcem
Odkládací prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce
Obvodový alarm s vnitřním prostorovým čidlem + superzamykání
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka
Elektricky nastavitelná, vyhřívaná a sklopná zpětná zrcátka
Manuální klimatizace s pylovým a prachovým ﬁltrem (obsahuje RJ04)
Přídavné topení WEBASTO neprogramovatelné (pouze s výbavou RJ04)
SEDADLA
Výškově, podélně nastavitelné sedadlo řidiče + sklápění opěradla bez loketní opěrky
Dvojsedadlo spolujezdce
Samostatné sedadlo spolujezdce
Látkové čalounění
NÁKLADOVÝ PROSTOR
Boční posuvné dveře na pravé straně plechové
Zadní dveře otevíratelné do 180 stupňů plechové, dvoukřídlé
Dělící přepážka plná s otvorem pro přepravu dlouhých předmětů
8 ok pro uchycení nákladu
Boční ochranné plasty uvnitř nákladového prostoru
Dělící přepážka prosklená s otvorem pro přepravu dlouhých předmětů
Boční posuvné dveře na levé straně plechové
Boční posuvné dveře na pravé straně prosklené s pevným oknem
Zadní dveře - prosklené dvoukřídlé
Zadní dveře - prosklené dvoukřídlé se stěrači a vyhříváním zadních oken
SVĚTLA A VIDITELNOST
Denní svícení EK01
Přední mlhové světlomety (v sérii při NB08, PD21)
AUDIOSYSTÉMY
Příprava na rádio (elektrické rozvody + rozvody k anténě a reproduktorům)
Rádio CD / MP3 - přehrávač CD se čtyřmi reproduktory, funkce RDS, ovládání na volantu (obsahuje palubní počítač)
Paket Bluetooth: Komunikace mezi vestavěným telefonem a mobilním telefonem. Obsahuje multifunkční displej
se zobrazením volání, textových zpráv, zpráv na záznamníku, funkce Roaming, vestavěný mikrofon v palubní desce,
rádio CD / MP3. Zásuvka typu jack, vstup pro USB (obsahuje palubní počítač).
EXTERIÉR
Ocelová kola 16" s pneumatikami MICHELIN 215/60 R16 C
Tónovaná skla
Metalický lak
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA „CITROËN EssentialDrive“
36 měsíců: 90 000 km / 120 000 km
48 měsíců: 90 000 km / 120 000 km
60 měsíců: 90 000 km / 120 000 km / 150 000 km

UF01

WK23

5 700

RG03

6 800

UB01

8 000

AB08
RJ04
HU02
RE01
DK04

7 100
2 800
6 000
32 400
12 800

WK21

0

PX17
PC12
VG08
G041
G0X3

900
11 100
1 700
2 300
7 100

PR01

3 700

WLVZ

10 000

WLV0

15 700

VD02
OMM0

12 800
3 960 / 5 400
6 240 / 9 120
8 400 / 12 000 / 16 800

Smlouva o prodloužené záruce „CITROËN EssentialDrive“ se uzavírá na dobu 36, 48 nebo 60 měsíců, počítáno od data prvního uvedení vozidla do provozu, resp. je omezená sjednaným počtem ujetých kilometrů. Smlouva o prodloužené záruce musí
být uzavřena nejpozději v poslední den platnosti základní záruky, tzn. v průběhu prvních 24 měsíců. O kompletní nabídce a dalších předplacených službách (CITROËN IdealDrive, CITROËN FreeDrive) se informujte u svého autorizovaného prodejce
nebo na www.citroen.cz.
= standard

Doporučené ceny bez DPH platné od 1. 10. 2014.
CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek.
Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

