
Érvényes: 2021.10.01.-től a következő árlista közléséig. A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 
27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő 

visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást 
tartalmaznak, ezekért a C Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a 

modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb 
tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Citroën márkakereskedői hálózattal.

CITROËN JUMPY KOMBI árlista



2021 októberi  gyártástól érvényes típuskódok

Felszereltség Változat Motor Max. teljesítmény Típuskód Ülések száma
Bruttó listaár Ft 

(regisztrációs adóval)
Kedvezmény Kedvezményes ár 

XS 1.5 BlueHDi 120 S&S 88 KW 1CK0NMLPPKB0A0F0 9 11 525 000 2 062 800 9 462 200

M 1.5 BlueHDi 120 S&S 88 KW 1CK0NNLPPKB0A0F0 9 11 805 000 2 113 200 9 691 800

M 2.0 BlueHDi 140 S&S 103 KW 1CK0NNLPEKB0A0F0 9 12 420 000 2 211 300 10 208 700

XL 2.0 BlueHDi 140 S&S EAT8 103 KW 1CK0NPLPE1B0A0F0 9 13 580 000 2 420 100 11 159 900
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Érvényes: 2021.10.01.-től a következő árlista közléséig. A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- 
és forgalombahelyezés költségét, valamint a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  
előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a C Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a 
modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Citroën 
márkakereskedői hálózattal.

*Minden 2021.01.04. után megrendelt, magánügyfél számára új autóként értékesített Citroën Jumpy Kombi személygépkocsi vásárlása esetén a 3 év szerződéses gyári jótállás mellé most + 2 év kiterjesztett EssentialDrive szerződéses 
jótállást adunk ajándékba. Az EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás a 3 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának 
történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az EssentialDrive szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási 
Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.



- Vezető- és utasoldali légzsák

- Oldallégzsákok vezető- és utasoldalon

- Keréknyomás ellenőrző

- ESC + dombsegéd

- Defektjavító készlet

VEZETÉS TÁMOGATÁS

- Sebesség korlátozó és szabályozó berendezés

MEGJELENÉS

- Fényezetlen lökhárítók és oldalvédő elemek

- Fényezetlen tükörházak

- 16"-os acél keréktárcsa

- Jobboldali tolóajtó

- Színezett üvegek

KOMFORT

- Távirányítós központizár

- Manuális klímaberendezés 

- Elektromos és fűthető tükrök, szekvenciális elektromos ablakemelők elöl

- Egyszárnyú felfelényíló hátsó ajtó, ablakfűtéssel és ablaktörlővel

- 2db 12 V-os csatlakozó 

ÜLÉSEK & KÁRPIT

- Állítható magasságú vezető ülés

- Kétszemélyes utasülés 

- 2 személyes üléspad + 1 személyes ülés a 2. sorban 

- Osztatlan 3 személyes üléspad a 3. sorban

- Műanyag padlóborítás

- Szövet kárpit

- 9 személyes konfiguráció 

MULTIMÉDIA 

- Rádió,  2 db hangszóró + 2 db tweeter 

- Bluetooth 

- DAB funkció 

- USB csatlakozó

JUMPY KOMBI

BIZTONSÁG



CITROËN JUMPY KOMBI

KOMBI

FELSZERELTSÉG (Bruttó listaár Ft)

4 tárcsafék S

ABS, elektronikus fékerőelosztó, ESP kipörgésgátló és dombsegéd S

Automatikusan reteszelődő központi zár S

Biztonsági kormányoszlop S

Léptetőkódos indításgátló S

Vezető és utas ülés: 3 pontos biztonsági övek, pirotechnikai övfeszítővel és överő-határolóval (2 személyes pad esetén csak szélső ülés) S

2. és 3. sor ülései: 3 pontos biztonsági övek, szélső üléseken överő-határolóval S

Isofix rögzítési pontok a 2. sor ülésein S

Keréknyomás-ellenőrző rendszer S

Távirányítós kulcs S

Vezető- és utasoldali légzsák S

Első oldallégzsákok S

PR01 Ködfényszóró 60 000

Állítható magasságú vezető ülés S

Kétszemélyes utasülés S

WAAO Állítható magasságú vezetőülés kar és deréktámasszal + egyszemélyes utasülés kartámasszal, lehajtható háttámlával 60 000

WAAF Állítható magasságú vezetőülés kar és deréktámasszal + kétszemélyes üléspad tárolóval 
(2. tolóajtó esetén a vezetőülés deréktámasz funkciója helyett az ülés támlája dönthető lesz)

60 000

2 személyes üléspad + 1 személyes ülés a 2. sorban és osztatlan 3 személyes üléspad a 3. sorban S

AL00 2. és 3. üléssor törlése 0

Egyszárnyú, felfelé nyíló hátsó ajtó, ablakfűtéssel és ablaktörlővel S

4 irányban állítható kormány S

Szervokormány S

Tempomat és sebességhatároló S

12 V-os csatlakozó a műszerfalon és a hátsó utastérben S

Műszercsoport: fehér piktogramos LCD-kijelző S

Jobb oldali tolóajtó S

WZ07 Baloldali tolóajtó 165 000

WO05 Kétszárnyú hátsó ajtó, ablakfűtéssel és ablaktörlővel 70 000

Színezett üvegek S

Elektromos és fűthető tükrök, szekvenciális elektromos ablakemelők elöl S

UB01 Tolatóradar 125 000

Manuális klímaberendezés S

NR02 Hátsó klímaegység manuális vezérlő panellel és 6db légbefúvóval)  (L1 hosszúsághoz nem rendelhető!) 330 000

VG02 Elhúzható ablakok a 2. sorban és sötétített oldalablakok (2., 3. sor és hátsó ablak) 185 000

Rádió, Bluetooth kihangosító, USB csatlakozó + DAB (digitális audio tuner) S

WLX9 Érintőképernyős rádió Mirror Screen funkcióval (Apple CarPlayTM* és AndroidAutoTM* protokollokkal kompatibilis)
Bluetooth kihangosító, USB + DAB (digitális audio tuner)

165 000

Fényezetlen (fekete) első és hátsó lökhárító, oldalvédőelemek és külsö tükrök S

Műanyag padlóborítás S

16"-os acéltárcsák (215/65 R16 C) S

0MM0 Metálfényezés 180 000

AQ05 Szerszám nélkül leszerelhető vonóhorog 350 000

A képek illusztrációk!

Érvényes: 2021.10.01.-től a következő árlista közléséig. A feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek, forintban értendőek; a bruttó árak a regisztrációs adót és a 27 %-os ÁFÁ-t tartalmazzák, ugyanakkor az üzembe- és forgalombahelyezés költségét, valamint 
a gépjármű tulajdonjogának megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetéket nem foglalják magukban. Az árlistában szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a C 
Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában felelősséget vállalni. A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, árak és egyéb közölt adatok - előzetes értesítés nélkül történő - 
teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Citroën márkakereskedői hálózattal.
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*KIZÁRÓLAG az Apple CarPlayTM, illetve az Android Auto TM  által hitelesített alkalmazások működnek majd a jármű leállított állapotában és menet közben, esettől függően. Menet közben az érintett alkalmazások egyes funkcióit letiltja a rendszer. Az Ön okostelefonján elérhető 
egyes tartalmakhoz elő kell fizetni az Apple CarPlayTM  vagy az Android Auto TM  által hitelesített, azonos alkalmazást . A Mirror Screen funkció eszközökkel, vagy az Apple CarPlayTM-mel (iOS-es telefonok) illetve az Android Auto-val (androidos telefonok) működik, amennyiben ön 
rendelkezik a szolgáltatóhoz való internethozzáférést is tartalmazó telefonelőfizetéssel. Az Apple CarPlay TM az Apple Inc. védjegye, amely az USA-ban és más országokban van bejegyezve.  Az Android Auto a Google Inc. védjegye.

S=széria



SZÍNEK & KÁRPITOK

Széria szín
Fehér Banquise P0WP

Feláras metálfényezés
Szürke Artense M0F4

Szürke Platínium M0VL

Fekete Perla Nera M09V

SZÉRIA SZÍN FELÁRAS METÁLFÉNYEZÉS

Fehér BANQUISE Szürke ARTENSE Szürke PLATÍNIUM

A képek illusztrációk!
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FELSZERELTSÉG JUMPY KOMBI

43FT

KÁRPIT Tööbtónusú szürke szövet 
kárpit

Curitiba Triton többtónusú szürke szövet kárpit

m

m

m

SZÍNEK

KÁRPIT

Fekete PERLA NERA



MÉRETEK

KÜLSŐ MÉRETEK XS M XL

Külső hosszúság (mm) 4 606 4 956 5 306

Szélesség külső visszapillantó tükrökkel: kihajtott - behajtott (mm)

Magasság antenna nélkül (mm) 1 905

Tengelytávolság (mm) 2 930

Túlnyúlás elöl - hátul (mm) 881-1153

Nyomtáv elöl - hátul (mm)

Hasmagasság (mm)

Fordulókör járdaszegélyek között (m) 11,3

BELSŐ MÉRETEK

Szállítható személyek száma

Könyökszélesség elöl - 2. sor - 3. sor (mm)

CSOMAGTÉR, ÜZEMANYAGTARTÁLY

Csomagtér hossza 2. és 3 üléssorral (mm) (8-9 személy) 282 627 977

Csomagtér hossza 2. üléssorral (mm) (5-6 személy) 1 242 1497 1847

Csomagtér hossza 2. és 3. üléssor nélkül (mm) (2-3 személy) 2 063 2413 2763

Max. csomagtér hosszúság (utasülés lehajtott háttámlával) (mm) 2 811 3161 3511

Max csomagtér szélesség (mm)

Max csomagtér magasság XS/M/XL (mm) 1 334 1 337 1 339

Csomagtér nyilás , magasság - szélesség (mm)

Min. csomagtér küszöb mgasság (mm) 587

Csomagtér méret

 - támla magasságig (víztérfogat) 8-9 üléses változat 224 603 989

 - támla magasságig (víztérfogat) 5-6 üléses változat 1 356 1 624 2 011

 - tetőig (víztérfogat) 5-6 üléses változat 1 978 2 381 2 932

Üzemanyagtartály kapacitás - BlueHDi motor (liter)

’AdBlue® tartály kapacitás - BlueHDi motor (liter)

150

2204 - 2010

1 890

3 275

881 - 803

1627 - 1600

69

20,6

12,4

5 - 9

1 515 - 1 586 - 1570

1 618

1 177 - 1 229

584

M XL
XS

8-9 személy

5-6 személy

5-6 személy

2-3 személy

Térfogat támla magasságig (dm3)*

Térfogat tetőig (dm3)*

*VDA szabvány (200x100x50mm-es hasábokkal mérve)



www.citroen.hu

A táblázatokban szereplő adatok tájékoztató jellegűek,  előfordulhat, hogy már nem aktuálisak vagy elírást tartalmaznak, ezekért a C Automobil Import Kft.-nek nem áll módjában 
felelősséget vállalni. A C Automobil Import Kft. minden változtatás jogát fenntartja, beleértve a modellváltozatok,  felszereltségek, technikai adatok, és egyéb közölt adatok - előzetes 

értesítés nélkül történő - teljeskörű megváltoztatásának jogát is. Bővebb tájékoztatásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Citroën márkakereskedői hálózattal.


