VEHICULE UTILITARE CITROËN
BERLINGO VAN, JUMPY, JUMPER

Revelaţia French Touch a anilor
90 cu hitul „Joli Dragon”, Le Tone
se dedică muzicii timp de 15 ani,
după care se orientează treptat
spre realizarea de ilustraţii.
Din 2011, creaţiile sale au fost
expuse în special la Centrul de design Pompidou.
Deși îi admiră pe artiștii care stăpânesc culorile,
Le Tone își mărturisește slăbiciunea pentru grafica
în alb și negru, tehnică pe care o utilizează pentru
a relata povești simple, desenate cu tuș în creaţiile
sale.

1951

2018

Furgoneta 2CV AU
devine rapid o mașină cultă,
colecţionată în întreaga lume.
Practic, ușor, robust și economic,
modelul va fi produs în peste
1,2 milioane de exemplare
în perioada 1951-1978.

1934
Din 1919 și până în zilele
noastre, descoperă modelele
de excepţie care fac parte
din istoria Citroën.
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Citroën revoluţionează peisajul
automobilistic cu modelul Traction
Avant care, după cum sugerează
și numele său, beneficiază de roţi
motrice la nivelul punţii din faţă.

Ales vehiculul utilitar al anului
în 2019, Berlingo Van inovează
cu cele 19 sisteme de asistenţă
la condus, printre care Surround
Rear Vision, care oferă o
vizibilitate inedită. Din acest
motiv, Berlingo Van rămâne o
referinţă pentru clienţii
profesioniști.

1939
Citroën lansează modelul Tub, un concept
modern cu ușă laterală culisantă pentru
facilitarea încărcării. Tipul H îi va succeda
în 1948.

1948
Modelul 2CV este conceput
pentru a fi „un autovehicul economic
și sigur, capabil să transporte
4 persoane și 50 kg de bagaje
într-un confort maxim”.

1955
Prezentat la Salonul Auto de la Paris din
1955, DS duce designul futurist pe noi
culmi. Forma aerodinamică concepută
de Flaminio Bertone, a contribuit la
porecla sa „farfurie zburătoare”.
Interiorul său este la fel de avansat.

1968
A venit vremea mașinilor ușoare
și rapide, precum Ami 6 și Dyane,
fără a uita de Mehari, un automobil
original, adaptat tuturor drumurilor
și cerinţelor.

2014
Citroën C4 Cactus primește în aprilie titlul "World Car
Design of the Year". Premiul recompensează modelul
care a marcat anul prin designul său și care sparge codurile
bine stabilite, propunând un stil îndrăzneţ și inovator.
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CITROËN BERLINGO VAN, JUMPY, JUMPER
CITROËN C3 SOCIÉTÉ*

CITROËN C4 CACTUS SOCIÉTÉ*

GAMA DE VEHICULE UTILITARE

Atât în oraș, cât și în afara acestuia te vei bucura de plăcerea și senzaţia de confort resimţite
la bord, valori care au reprezentat dintotdeauna marca CITROËN.

CITROËN BERLINGO VAN

CITROËN JUMPY

CITROËN BERLINGO ELECTRIC*

CITROËN JUMPY COMBI

CITROËN JUMPER

* Disponibil în funcţie de ţară.
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Vehiculele și informaţiile prezentate în această broșură pot include echipamente opţionale. Echipamentele descrise în această broșură reprezintă toate tehnologiile disponibile în dotarea
modelelor Citroën Berlingo Van, Citroën Jumpy și Citroën Jumper. Autovehiculele Citroën fiind comercializate în întreaga Uniune Europeană, definiţia acestor echipamente poate varia
de la o ţară la alta. Pentru a cunoaște toate detaliile referitoare la echipamentele standard sau opţionale disponibile, se poate consulta Lista de preţuri la adresa www.citroen.ro
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SUMAR
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CITROËN
BERLINGO VAN

Regăseşte toate videoclipurile cu
Citroën Berlingo Van scanând
acest cod cu smartphone-ul.
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CITROËN BERLINGO VAN

9

CITROËN BERLINGO VAN
AVANTAJE
PÂNĂ LA 4,40 M3
SPAŢIU DE ÎNCĂRCARE

De la 3,30 m3 în versiunea M
până la 4,40 m3 în versiunea XL.
PAG. 12-13

CABINĂ EXTENSO ®

Ca un birou mobil,
modulabil după preferinţe.
PAG. 14

TEHNOLOGIA
SURROUND REAR VISION
Pentru o vizibilitate perfectă asupra
mediului din jurul vehiculului.
PAG. 16

19 SISTEME DE ASISTENŢĂ
LA CONDUS

Printre care Grip Control cu Hill Assist Descent
și Frână de parcare electrică.
PAGE 16

4 TEHNOLOGII
DE CONECTIVITATE

Pentru un contact permanent
cu clienţii și colegii tăi.
PAG. 17
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INDICATOR DE
SUPRASARCIN~

CAPACITATE
DE ÎNCĂRCARE

ECHIPAMENTE

SARCINĂ UTILĂ
DE PÂNĂ LA 1 000 KG

CONCEPUTE PENTRU A SIMPLIFIC~
VIAŢA DE ZI CU ZI LA VOLAN

Citroën Berlingo Van oferă un volum de încărcare
de 3,30 m3 în versiunea M, care atinge 3,90 m3
în versiunea XL (3,80 m3 și 4,40 m3 în versiunea
cabină Extenso®). În funcţie de modelul ales, sarcina
utilă variază între 650 kg și 1 tonă. Graţie ușilor
batante 40/60 cu deschidere la 180° și lăţimii între
pasajele roţilor, Berlingo Van găzduiește cu ușurinţă
2 Europaleţi. Modelul poate fi echipat în exclusivitate
cu indicatorul de supraîncărcare, care informează
utilizatorul atunci când sarcina utilă este depășită.

Există 2 soluţii pentru transportul obiectelor lungi:
deschiderea trapei de încărcare din dotarea cabinei
Extenso® sau utilizarea trapei generoase pentru acoperiș.
Pentru a facilita și mai mult încărcarea obiectelor,
indiferent de locul în care este staţionat vehiculul, Citroën
Berlingo Van propune 1 sau 2 uși laterale culisante.
Pentru un plus de confort, Pachetul "zonă de încărcare"
include un iluminat îmbun`t`ţit cu LED, o priză de 12 V
și 4 inele de ancorare situate la jumătatea înălţimii,
pe lângă cele 6 inele din planșeu, în dotare standard.

PÂNĂ LA

PACHET "ZONĂ DE ÎNCĂRCARE"

GIRAFON

INELE DE ANCORARE
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PÂNĂ LA

PÂNĂ LA

1000 kg 1,241 m 4,40 m3
PÂNĂ LA

1,5 t

2 EURO
PALEŢI

PÂNĂ LA

3,44 m

ILUMINAT ÎMBUN~T~}IT
13

CABINĂ
EXTENSO ®

CONFORT
LA BORD

3 LOCURI
ȘI MODULARITATE

Citroën Berlingo Van filtrează toate
imperfecţiunile drumului, indiferent de condiţii.
Confortul optim la rulare este dat de postul înalt
de conducere, de suspensii, de izolarea acustică
și de scaune. Scaunul conducătorului auto poate
fi reglat pe înălţime, lombar și este prevăzut
cu cotieră individuală. Scaunele încălzite sunt
disponibile opţional.

Citroën Berlingo Van este dotat
cu numeroși absorbanţi fonici
pentru un confort acustic unic.

1

Scaunul lateral al pasagerului este retractabil, eliberând 3,09 metri în lungime în versiunea M și 3,44 metri, în versiunea XL.

2

Cabina Extenso® poate găzdui 3 persoane,
pentru a permite deplasarea mai multor profesioniști la bord.
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3

Spatele central rabatabil asigură funcţia de birou mobil,
cu măsuţa de scris pivotantă.

4

Scaunul lateral ridicat eliberează un spaţiu suplimentar pentru
transportul celor mai delicate obiecte, crescând astfel volumul
de încărcare de la 3,30 m3 la 3,80 m3 în versiunea M și de la
3,90 m3 la 4,40 m3, în versiunea XL.
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4 TEHNOLOGII
DE CONECTIVITATE

19 TEHNOLOGII
DE SIGURANŢĂ ȘI
ASISTENŢĂ LA CONDUS

1

Supravegherea spaţiului din spatele vehiculului,
pentru o cunoaștere mai bună a mediului de rulare.

Sistemul de navigaţie 3D conectată*, Citroën Connect Nav*,
beneficiază de recunoaștere vocală pentru a comanda funcţiile
Navigaţie, Telefon și Media fără a lua ochii de la drum.
Funcţia Mirror Screen* oferă posibilitatea de a utiliza aplicaţiile
compatibile de pe smartphone direct pe ecranul tactil de 8",
în deplină siguranţă. Citroën Berlingo Van este echipat
cu încărcare wireless* pentru smartphone, funcţie extrem
de practică și cu Citroën Connect Box* cu pachetul SOS
și asistenţă inclusă.
* În funcţie de echipare și ţară.

Vehicul modern, ce oferă un condus sigur și relaxant,
Citroën Berlingo Van revoluţionează segmentul său
cu cele 19 tehnologii de asistenţă la condus*, printre
care Avertizare activă la părăsirea involuntară a benzii
de rulare, Comutare automată a luminilor de drum,
Recunoaștere extinsă a indicatoarelor rutiere
și recomandări.

SURROUND REAR VISION
Pentru a crește vizibilitatea în perioada rulării
și în timpul executării manevrelor, Citroën Berlingo Van
este echipat cu sistemul Surround Rear Vision*
care afișează în timp real pe ecranul color de 5"
imagini captate din 3 unghiuri.

2

Supravegherea spaţiului din lateralul mașinii
pentru a limita unghiul mort de pe partea dreaptă
a vehiculului.

3

Cameră video de marșarier pentru a vizualiza spaţiul
din spatele autovehiculului la mersul în treapta
marșarier și pentru a facilita manevrele.

* În funcţie de echipare și ţară.
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CITROËN JUMPY

Regăseşte toate videoclipurile cu
Citroën Jumpy scanând
acest cod cu smartphone-ul.
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CITROËN JUMPY
AVANTAJE
3 DIMENSIUNI,
PRINTRE CARE
VERSIUNEA COMPACT
XS este o versiune inedită de 4,60 m,
pentru un condus urban fără restricţii.

PAG. 22

ÎNĂLŢIME
LIMITATĂ LA 1,90M

Acces nelimitat în toate parcările**.

PAG. 23

MODUWORK

Modularitate ce permite transportul
obiectelor cu o lungime de 4 m.
PAG. 25

BV Cert 6033203*

16 SISTEME DE ASISTENŢĂ
LA CONDUS
printre care head-up display color.
PAG. 28

CITROËN JUMPY
COMBI

Ideal pentru transportul persoanelor.
PAG. 30 - 31

CONFORTUL CITROËN
Stare de bine la bord.
PAG. 26 - 27

* Citroën Jumpy este fabricat la Rennes. Certificarea "Origine France Garantie" este oferită de Bureau Veritas.
Aceasta garantează faptul că producţia finală are loc în Franţa și că peste 50% din piesele de schimb sunt produse în Franţa.
** Disponibilă în varianta XS și M pentru versiunea Fourgon și în varianta XS, M și XL pentru versiunea Combi.
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O ÎNĂLŢIME
LIMITATĂ

ACCES NELIMITAT
ÎN TOATE PARCĂRILE

Citroën Jumpy adoptă o înălţime limitată la 1,90 m*,
ceea ce îi permite să acceseze parcările subterane
ale locuinţelor, centrelor comerciale și din aeroporturi.
Este un real avantaj pentru vehiculele din această categorie.
* Disponibilă în varianta XS pentru versiunea Fourgon și în varianta XS, M și XL
pentru versiunea Combi.

1,90

3 DIMENSIUNI

Graţie noii platforme modulare, Citroën
Jumpy propune 3 dimensiuni : 2 versiuni
clasice – M (4,95 m) și XL (5,30 m)
și o versiune inedita compactă,
versiunea XS, cu o lungime de 4,60 m.

XS 4,60 m
M 4,95 m
XL 5,30 m
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SISTEMUL MODUWORK*

ÎNCĂRCARE
OPTIMIZATĂ

UN PLUS DE VOLUM ȘI O
LUNGIME UTILĂ DE PÂNĂ LA 4 M

ADAPTATĂ TUTUROR NEVOILOR

Graţie sistemului Moduwork, Citroën Jumpy poate
să transporte obiecte cu o lungime de până la 4 m.
Scaunul lateral al banchetei poate fi pliat peste spătar,
o trapă mobilă din partiţie poate fi scoasă, iar ușa
se fixează într-o parte. Podeaua plată permite obţinerea
unui volum de încărcare în deplină siguranţă, graţie
unei plase anti-alunecare. Spatele scaunului din mijloc
poate fi înclinat pentru a forma o masă de scris
pivotantă, creând astfel un birou mobil.

Dedicat profesioniștilor a căror activitate necesită un volum maxim,
Citroën Jumpy oferă un volum de încărcare de până la 6,60 m3.
Spaţiul de încărcare este protejat de panouri interioare din lemn
nefinisat și lemn tratat. Jumpy propune un planșeu din lemn
antiderapant de 9 mm cu praguri de ușă din aluminiu, protecţii
pentru stâlpi și protecţii din aluminiu pentru arcele roţilor.
În spaţiul de încărcare este disponibilă o priză 12 V.
Dacă este necesar, vehiculul poate fi echipat cu diferite bare
de tractare care permit tractarea unei mase de până la 2,50 t*.
* În limita masei totale maxime admise.
Citroën Jumpy cu
panouri din lemn.

Citroën Jumpy asigură un spaţiu confortabil pentru
picioarele tuturor pasagerilor, datorită cutiei de viteze
automate*.
* Dotare opţională, în funcţie de echipare și ţară.

PÂNĂ LA

1400 kg 1,258 m

3
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PÂNĂ LA

2,5 t

PÂNĂ LA

6,60 m3

PÂNĂ LA

4m

25

CONFORT
LA RULARE

O ERGONOMIE REDEFINITĂ

CONFORT
ÎN UTILIZARE

Scaunele faţă oferite de Citroën Jumpy au fost concepute în mod
ergonomic: poziţia înaltă de conducere permite conducătorului
auto să domine drumul. Postura este cu atât mai confortabilă
cu cât scaunul conducătorului este reglabil pe înălţime
și lungime. O treaptă facilitează accesul în cabină. Peretele
despărţitor vitrat* garantează ocupanţilor o izolare termică
și acustică optimă și mai multă ușurinţă în utilizare pentru
conducătorul auto. În plus, numeroase spaţii de depozitare
sunt răspândite ingenios în habitaclu. Cu atât de multe beneficii
atât de apreciate, deplasările devin tot mai frecvente.
* Dotare opţională.

BIROUL MOBIL

Cabina utilitarei Citroën Jumpy a fost concepută asemenea
unui birou mobil. Graţie măsuţei de scris pivotante* clienţii pot
lucra confortabil pe laptop sau la documentele lor. Suportul
pentru tabletă** fixat în spaţiul de depozitare central din
partea superioară se desfășoară în faţa planșei de bord.
Este conceput pentru tablete cu diagonala de până la 11".
Alimentarea se face prin portul USB (în funcţie de versiune)
plasat la îndemână pe bord. Suportul pentru smartphone**
poate fi plasat în suportul pentru pahar al șoferului. Acesta
include un suport cu sursă de alimentare integrată, astfel încât
toate instrumentele digitale să poate fi păstrate la îndemână.
Citroën Jumpy este un veritabil aliat pentru munca de zi cu zi.
* Disponibilă cu opţiunea Moduwork.
** Disponibil ca accesoriu.
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CONECTIVITATE

TEHNOLOGII INOVATOARE
ȘI INTUITIVE

1

1 Graţie sistemului head-up display* color, conducătorul
auto este concentrat asupra drumului în timp ce informaţiile
esenţiale pentru condus sunt afișate în câmpul vizual
al acestuia (viteza, indicaţiile regulatorului/limitatorului
de viteză, alertele de coliziune și indicaţiile de navigaţie).
2 Sistemul de navigaţie 3D, Citroën Connect Nav*,
oferă informaţii din trafic în timp real; sistemul este controlat
prin recunoaștere vocală sau prin ecranul tactil de 7",
la fel ca și funcţiile Media și Telefon.
3 Sistemul de asistenţă la parcare Top Rear Vision* permite
vizualizarea spaţiului din spatele mașinii și a zonei din imediata
apropiere pe ecranul tactil și mărește automat imaginea
la finalul deplasării cu spatele pentru o manevrabilitate
mult mai ușoară.

2

Sistemul Citroën Connect Box* include serviciile de apeluri
de urgenţă și de asistenţă localizate. Acestea sunt disponibile
gratuit 24h/24 și 7z/7 și garantează intervenţia rapidă
a serviciilor de urgenţă. De asemenea, sistemul oferă
profesioniștilor diferite instrumente pentru gestionarea
parcului auto.
Citroën Jumpy este echipat cu numeroase sisteme de asistenţă
la condus, cum ar fi Active Safety Brake*, Sistem de
Supraveghere Unghi Mort*, Comutare automată lumini
de drum*, Regulator-limitator de viteză*, Alertă pentru
depășirea involuntară a benzii de circulaţie*…
* În funcţie de echipare și ţară.

3
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4x4 DANGEL*

GRIP CONTROL*

Citroën Jumpy poate fi echipat cu tracţiune
integrală 4x4 dezvoltată în colaborare
cu Automobiles Dangel, companie
franceză specializată în realizarea
de sisteme cu tracţiune integrală.
Graţie celor 3 moduri propuse – ECO 4x2,
AUTO 4x4 și REAR LOCK, utilitara poate
circula pe drumuri accidentate.

Echipat cu Grip Control, Citroën Jumpy
poate să te însoţească pe toate tipurile
de drum. Sistemul adaptează motricitatea
roţilor din faţă. Cu ajutorului comutatorului
integrat în planșa de bord poţi selecta cele
5 moduri de funcţionare ce permit adaptarea
la tipul de teren întâlnit: Standard, Nisip,
Zăpadă, Toate Drumurile, ESP OFF.

* În funcţie de echipare și ţară.
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CITROËN JUMPY COMBI
CU ACCES FACILITAT

Citroën Jumpy Combi este ideal pentru transportatorii
profesioniști de persoane. Acesta poate primi la bord – începând
cu versiunea compactă XS și până la versiunea XL – până la
9 persoane și bagajele acestora. Robust și funcţional, Citroën
Jumpy Combi propune numeroase configuraţii "à la carte".
Toate scaunele spate* pot fi îndepărtate pentru a obţine
un volum de 4,50m3 în versiunea XS și până la 6 m3,
în versiunea XL. Pentru a facilita accesul la rândul 3, scaunele
de pe rândul 2 pot fi rabatate printr-un simplu gest, eliberând
spaţiul de trecere.
* Dotare opţională.
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CITROËN JUMPER

Regăseşte toate videoclipurile cu
Citroën Jumper scanând
acest cod cu smartphone-ul.
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CITROËN JUMPER
AVANTAJE
GAMĂ COMPLETĂ
DE FURGOANE

8 versiuni de caroserie configurabile
în funcţie de nevoile tale
PAG. 36 - 37

CAPACITATE
DE ÎNCĂRCARE
Cu un volum util
de până la 17 m3.

PAG. 38

LĂŢIME UTILĂ
« BEST IN CLASS »

1,42 m la pasajele roţilor
și 1,87 m între pereţii despărţitori.

UȘI LATERALE
CULISANTE
DE MARI DIMENSIUNI
Cu lăţime de până la 1,25 m.
PAG. 39

PRAG
DE ÎNCĂRCARE

Graţie suspensiei pneumatice
spate reglabile, pragul
de încărcare poate fi
coborât sau ridicat cu 7 cm.
PAG. 39

ECRAN TACTIL DE 5”

Pentru un condus mai intuitiv.
PAG. 42

PAG. 38
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CONFIGURAŢIILE PROPUSE
DE CITROËN JUMPER

Pentru a răspunde tuturor nevoilor,
Citroën propune o gamă completă de furgoane
disponibile cu 4 lungimi – de la 4,963 m la 6,363 m
– și 3 înălţimi – de la 2,254 m la 2,764 m.
În partea din spate, liniile cubice oferă
un volum maxim de încărcare.

Citroën Jumper propune companiei
tale o gamă remarcabilă de 8 siluete
configurabile, pentru a răspunde
cu exactitate nevoilor tale.

2,76 m
2,52 m
2,25 m

4 LUNGIMI
ȘI 3 ÎNĂLŢIMI

L1H1
L2H2
L3H3
L4H3

4,96 m
5,41 m
5,99 m
6,36 m

FURGON TABLĂ

FURGON VITRAT

PLATOU CABINĂ

PLATOU CABINĂ DUBLĂ

ȘASIU CABINĂ

ȘASIU CABINĂ DUBLĂ

PLANȘEU CABINĂ

BENĂ

* Disponibilitatea variantelor de caroserie diferă în funcţie de ţară.
36 CITROËN JUMPER

37

SPAŢIU
DE ÎNCĂRCARE

VEHICULUL UTILITAR FĂCUT LA COMANDĂ
Pentru a facilita încărcarea, cele două uși batante spate
se deschid de la 96° la 180° și sunt susţinute ferm
de un sistem de chingi retractabile.
Opţional, ușile se deschid la 270° graţie unor balamale speciale.
La interior, peretele despărţitor din tablă oferit în standard
protejează conducătorul auto și pasagerii împotriva șocurilor
și zgomotelor.
Citroën Jumper oferă performanţe unice în categoria sa
cu o lăţime de 1.422 mm între pasajele roţilor, 1,87 m
între pereţii despărţitori și o înălţime a ușilor spate
de până la 2,03 m (cele mai bune valori din segment).
Test de anduranţă pentru uși: executarea a 500.000 de cicluri
de deschidere și închidere a ușilor faţă, ușilor laterale culisante și a ușilor spate,
simulând 10 ani de utilizare într-un mediu climatic extrem.

PÂNĂ LA

1,90 t

PÂNĂ LA

270°

1,42 m

PÂNĂ LA

2,16 m

PÂNĂ LA

17 m3

PÂNĂ LA

4,07 m

PRAG
DE ÎNCĂRCARE

Citroën Jumper poate fi echipat cu suspensie
spate pneumatică reglabilă, care coboară
sau ridică pragul de încărcare
pentru a ușura încărcarea
sau descărcarea vehiculului.

UŞI LATERALE
CULISANTE

UN FURGON CONCEPUT
PENTRU A FACILITA ÎNCĂRCAREA
Graţie ușilor laterale culisante*, operaţiunile de încărcare
și de descărcare sunt ușor de efectuat în orice circumstanţă.
În funcţie de versiune, lăţimea deschiderii fiecărei uși
culisante variază între 1,075 m și 1,250 m, iar înălţimea
variază între 1,485 m și 1,755 m.
* A doua ușă este opţională.
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CONFORTUL
ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI
MODERN ȘI PERFORMANT

Interiorul rafinat privilegiază funcţionalitatea,
starea de bine și ușurinţa în utilizare. Absolut modern,
volanul dă impresia de robusteţe încă de la primul contact.
Planșa de bord integrează diferitele comenzi și echipamente.
Munca și plăcerea condusului merg mână în mână
cu Citroën Jumper, care este echipat cu computer de bord,
sistem audio CD* compatibil cu format MP3 și sistem
Bluetooth**. În centrul planșei de bord se află o priză 12 V
în dotarea standard pentru încărcarea telefonului mobil.
* Standard, opţional sau indisponibil în funcţie de ţară.
** În funcţie de versiune, necesită un telefon compatibil.		

CONCEPUT
PENTRU A LUCRA
UN VERITABIL BIROU MOBIL

Spaţios, habitaclul găzduiește până la 3 persoane în faţă.
Suprafeţele vitrate de mari dimensiuni oferă un câmp vizual
generos și o luminozitate excelentă. O atenţie deosebită a fost
acordată confortului acustic prin utilizarea unui perete despărţitor
vitrat care limitează zgomotele. Partea superioară a consolei
centrale este echipată cu o măsuţă de scris* ce servește drept
suport pentru documente, pentru o tabletă tactilă de maximum
10" sau pentru un smartphone cu diagonala de cel puţin 4".
Planșa de bord dispune de priză USB* pentru încărcarea
dispozitivelor mobile. Bancheta faţă beneficiază de o tabletă
integrată în spatele scaunului din mijloc, care se transformă
în birou prin rabatarea scaunului.
* Dotare opţională.
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TEHNOLOGIA ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI
ECRAN TACTIL DE 5" ȘI 11 SISTEME DE ASISTENŢĂ LA CONDUS
Citroën Jumper a fost conceput ca un instrument de lucru ce poate fi utilizat în viaţa de zi cu zi, pentru simplificarea traseelor.

Avertizarea de părăsire involuntară a benzii de rulare* (AFIL)
contribuie la combaterea lipsei de vigilenţă sau a momentelor
de neatenţie la volan.

Active Safety Brake* limitează riscul de coliziune graţie
sistemului de frânare de urgenţă.

Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri*
supraveghează în permanenţă presiunea de umflare a pneurilor
și avertizează conducătorul auto în caz de pană sau în caz
de pierdere a presiunii.

Sistemul inteligent de control al tracţiunii* permite pornirea
vehiculului în deplină siguranţă, inclusiv pe un drum înzăpezit.

Asistenţa la coborârea în pantă* contribuie la menţinerea
unei viteze constante de cel puţin 30 km/h în pantele abrupte.
Ecranul tactil de 5" (în funcţie de versiune) oferă acces la sistemul
de navigaţie prin satelit, la radio și CD, dar și la conţinutul muzical
de pe un smartphone sau un fișier MP3. Consola centrală este,
de asemenea, echipată cu măsuţă de scris ce servește drept suport
pentru documente sau pentru o tabletă tactilă cu diagonală
de maximum 10".

Alerta pentru trafic spate* detectează vehiculele care vin din
stânga sau dreapta pe o distanţă de 50 m la mersul cu spatele.

Camera video și senzorii* pentru marşarier* facilitează manevrele
de parcare prin afișarea imaginilor din spatele vehiculului.

Comutarea automată a luminilor de drum* preia schimbarea
fazelor luminilor de drum și a celor de întâlnire în funcţie
de trafic, pentru un condus optim pe timp de noapte.

Sistemul de supraveghere a unghiului mort* ia în calcul
dimensiunea unei eventuale remorci tractate.

Recunoaşterea indicatoarelor de viteză şi recomandări*
informează conducătorul auto cu privire la limita de viteză
care trebuie respectată. Acesta poate accepta recomandarea
cu privire la viteză, pe care o poate seta drept valoare
de referinţă pentru regulatorul sau limitatorul de viteză.

Regulatorul-limitatorul de viteză* contribuie la un condus
în deplină relaxare.
* Versiunile diferă în funcţie de ţară.
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CULORI PENTRU CAROSERIE

CITROËN BERLINGO VAN

Blanc
Banquise (N)

Deep
Blue (M)

Gris
Acier (M)

TAPIŢERII

Gris
Platinium (M)

Noir
Onyx (N)

JANTE ȘI CAPACE ROŢI

Capace roţi 15” și 16” Capace roţi 15”
DEMI-STYLE
TWIN

Material textil
Mica Grey (1)

Rouge
Ardent* (N)

Capace roţi 16”
TWIRL

Motorizări

PureTech 110
S&S BVM6

PureTech 130
S&S BVM6

Diesel BlueHDi Diesel BlueHDi Diesel BlueHDi Diesel BlueHDi
75 S&S BVM* 100 S&S BVM 130 S&S BVM6 130 S&S EAT8

Consum (NEDC)(1)
Urban (l/100 km)

Între 6,2 - 6,7

Între 6,1 - 6,2

Între 4,7 - 5,0

Între 4,3 - 4,5

5,1

Extra-urban (l/100 km)

Între 4,8 - 5,1

Între 5,0 - 5,2

Între 3,9 - 4,0

Între 3,8 - 4,1

Între 4,0 - 4,2

De 4,6 à 4,8
De 4,1 à 4,4

Mixt (l/100 km)

Între 5,3 - 5,6

Între 5,2 - 5,5

Între 4,2 - 4,4

Între 4,0 - 4,2

Între 4,4 - 4,5

De 4,3 à 4,6

Emisii de CO2 (g/km)

Între 121 - 127 Între 119 - 126 Între 112 - 116 Între 106 - 111 Între 117 - 120 De 114 à 120

Consum (WLTP)(2)(3)
Viteză mică (l/100 km)

7,7 - 8,3

8,8 - 9,1

5,4 - 5,9

5,2 - 6,2

5,9 - 6,3

6,1 - 6,9

Viteză medie (l/100 km)

6,3 - 7,1

6,8 - 7,3

4,8 - 5,2

4,7 - 5,5

5,1 - 5,5

5,4 - 6,3

Viteză mare (l/100 km)

5,8 - 6,5

6,1 - 6,5

4,7 - 5,0

4,6 - 5,2

4,8 - 5,1

5,0 - 5,5

Viteză foarte mare (l/100 km)

7,6 - 8,3

7,9 - 8,5

6,5 - 6,7

6,4 - 6,9

6,2 - 6,1

5,1 - 6,8

Combinat (l/100 km)

6,8 - 7,5

7,2 - 7,7

5,5 - 5,7

5,3 - 6,0

5,5 - 5,9

5,7 - 6,5

Emisii de CO2 (g/km)
(combinat)

154 - 170

163 - 174

143 - 151

140 - 158

144 - 154

150 - 161

Jante aliaj 16”
STARLIT FULL
NOIR ONYX
JUMPY
Motorizări

JUMPY COMBI

BlueHDi Diesel BlueHDi
Diesel BlueHDi Diesel
BlueHDi Diesel BlueHDi Diesel BlueHDi Diesel BlueHDi Diesel BlueHDi Diesel BlueHDi
S&S BVM6 120 S&S BVM6 Diesel
100 S&S BVM6 120(300
120 S&S EAT8 150 S&S BVM6 180 S&S EAT8 100 S&S BVM6 120 S&S BVM6 150 S&S BVM6
Nm)
(340 Nm)

Consum (NEDC)(1)

CITROËN JUMPY

Blanc
Banquise (N)

Rouge
Ardent (N)

Brun
Rich Oak (P)

Sable (P)

Gris
Acier (M)

Gris
Platinium (M)

Noir
Perla Nera (N)

Material textil
Mica (1) (3) (4)

Mixt Tep/
Material textil
Mica (1) (2) (3)

Tep Carla
noir (1) (3)

Orange
Tourmaline (P)

Capace roţi 16”
DEMI-STYLE

Capace roţi 17”
DEMI-STYLE

Urban (l/100 km)

5,6

5,1

6,5

6,2

6,2

6,2

5,4

5,3

6,3

Extra-urban (l/100 km)

4,9

4,7

5,3

5,2

5,2

5,2

4,8

4,8

5,2

Mixt (l/100 km)

5,2

4,9

5,7

5,5

5,6

5,6

5,0

5,0

5,6

Emisii de CO2 (g/km)

136

128

152

146

147

147

132

132

148
7,3 - 8,0

Consum (WLTP)(2)(3)

Capace roţi 17”
PENTAGON

Jante aliaj 17”
CURVE GRISE

Viteză mică (l/100 km)

6,8 - 7,5

6,1 - 6,4

7,4 - 8,4

8,4 - 8,9

7,2 - 7,7

8,1 - 8,8

6,0 - 6,8

6,1 - 6,7

Viteză medie (l/100 km)

6,1 - 7,1

5,7 - 6,0

6,7 - 7,3

6,9 - 7,5

6,6 - 7,0

6,9 - 7,4

5,7 - 6,3

5,6 - 6,3

6,3 - 7,1

Viteză mare (l/100 km)

5,8 - 6,4

5,5 - 5,8

6,3 - 6,7

6,2 - 6,8

6,1 - 7,0

6,2 - 6,7

5,5 - 6,0

5,3 - 6,0

6,0 - 6,7
7,8 - 8,5

Viteză foarte mare (l/100 km)

7,6 - 8,2

7,3 - 7,6

8,1 - 8,5

7,8 - 8,5

7,8 - 9,8

7,8 - 8,3

7,3 - 7,9

6,9 - 7,9

Combinat (l/100 km)

6,6 - 7,3

6,2 - 6,5

7,2 - 7,7

7,2 - 7,8

7,0 - 8,1

7,2 - 7,7

6,2 - 6,8

6,0 - 6,8

6,9 - 7,6

Emisii de CO2 (g/km)
(combinat)

174 - 192

164 - 172

188 - 202

189 - 205

183 - 212

188 - 202

163 - 179

158 - 178

180 - 199

Motorizări

Diesel BlueHDi Diesel BlueHDi Diesel BlueHDi
120 S&S BVM6 140 S&S BVM6 165 S&S BVM6

Consum (NEDC)(1)

CITROËN JUMPER

Blanc
Banquise (N)

Beige Golden
White (M)

Bleu
Impérial (N)

Bleu Lago
Azzuro (M)

Bleu
Line (N)

Material textil
Darko (1)

Capace roţi
DEMI-STYLE

Urban (l/100 km)

6,5

7,0

7,0

Extra-urban (l/100 km)

6,3

6,4

6,4

Mixt (l/100 km)

6,5

6,8

6,7

Emisii de CO2 (g/km)

170

179

177

Consum (WLTP)(2)(3)
Viteză mică (l/100 km)

8,3 - 9,4

8,4- 9,6

9,5 - 9,7

Viteză medie (l/100 km)

7,4 - 8,6

7,6 - 8,9

8,3 - 9,0

Viteză mare (l/100 km)

7,3 - 8,5

7,4 - 8,6

7,8 - 8,8

10,1 - 11,8

10,1 - 11,8

10,6 - 12,4

Combinat (l/100 km)

8,5 - 9,8

8,5 - 9,9

9,1 - 10,2

Emisii de CO2 (g/km)
(combinat)

222 - 256

224 - 260

239 - 268

Viteză foarte mare (l/100 km)

Gris
Fer (P)

Gris
Graphito (M)

Rouge
Profond* (P)

Rouge
Tiziano (N)

Gris
Acier (M)

(M) : vopsea metalizată – (P) : vopsea perlată – (N) : vopsea nemetalizată.
* Vopsea disponibilă opţional. Termenul de livrare poate suferi întârzieri.
(1) Alături de alte materiale. (2) Disponibil doar pe Citroën Jumpy Fourgon. (3) Pentru mai multe detalii privind scaunele și materialele folosite te rugăm să consulţi documentul de la pagina www.citroen.ro/menţiuni-legale. (4) Disponibil doar pe Citroën Jumpy Combi.
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(1) Datele privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 sunt determinate în baza noii Proceduri de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial, WLTP (Regulamentul UE 2017/948), valorile relevante fiind apoi exprimate în conformitate cu NEDC pentru
a permite comparaţia între diferite autovehicule. Pentru informaţii actualizate, te rugăm să contactezi dealerul tău. Valorile nu iau în calcul utilizări și condiţii de conducere, echipamente sau opţiuni și pot varia în funcţie de tipul pneurilor. Pentru mai multe informaţii privind valorile
oficiale ale consumului de carburant și ale emisiilor de CO2, te rugăm să consulţi "Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO2 ale autoturismelor noi" disponibil gratuit în toate punctele de vânzare sau pe www.rarom.ro.
(2) Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 respectă omologarea WLTP. Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condiţiilor de testare mai realiste, valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP
sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate prin NEDC. Valorile consumului de combustibil și emisiilor de CO2 pot să difere în funcţie de condiţiile reale de utilizare și de diferiţi factori, cum ar fi echipamentele specifice, dotări opţionale și tipul anvelopelor. Pentru informaţii
suplimentare contactează dealerul tău Citroën. Pentru mai multe detalii, accesează pagina www.citroen.ro
(3) Valori minime-maxime, în funcţie de echipări. - * Toate valorile sunt prezentate sub rezerva omologării.
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GARANŢIE

COMERCIALĂ :

Pentru defecte de fabricaţie: VU: 2 ANI, fără limită de kilometri, VP: 4 ANI sau 100 000 de kilometri.

VOPSEA :

VU: 2 ANI, fără limită de kilometri. VP: 4 ANI sau 100 000 de kilometri.

ANTI-PERFORARE :

VU: 5 ANI, VP non electric: 12 ANI.
Pentru informaţii suplimentare contactează dealerul tău Citroën.

GARANŢIE EXTINSĂ :

PÂNĂ LA 5 ANI sau 200 000 de kilometri.

CONTRACT
Pentru informaţii suplimentare contactează dealerul tău Citroën.

1

2

3

Panne mécanique, accident, perte de clés ou clés bloquées dans la voiture, erreur
derămas
carburant
: toutes
Citroën
bénéficient
de l’assistance
à vie. Il suffit pour cela
Ai
imobilizat
în les
trafic?
Ai nevoie
de remorcare
sau depanare?
d’effectuer tous
les ans,serviciului
l’entretien
de votre
véhiculerutieră,
dans Citroën
le réseauAsistenţă
Citroën.24 h/24 şi 7 zile/7.
Adresează-te
cu încredere
nostru
de asistenţă

CITROËN
ASISTENŢĂ

Pentru informaţii suplimentare contactează dealerul tău Citroën.

DESCARCĂ APLICAŢIA MOBILĂ MY CITROËN*
pentru a avea acces la servicii personalizate, dedicate Citroën-ului tău: vezi statisticile tuturor traseelor
efectuate și află toate informaţiile legate de întreţinerea mașinii tale.
DESCARCĂ APLICAŢIA MOBILĂ SCAN MY CITROËN*
și consultă manualul utilizatorului pentru Citroën-ul tău, scanând componentele despre care vrei
să afli mai multe informaţii.
părerea ta

5

6

citroen.ro

CITROËN ADVISOR - EVALUEAZĂ ȘI EXPRIMĂ-ŢI OPINIA
poţi acorda note Punctului de vânzare de la care ai achiziţionat vehiculul sau reparatorului
la care ai efectuat o intervenţie!

4
* Compatibil în funcţie de vehicul.
1. DVD player multimedia
Disponibil pentru toată gama
2. Suport multimedia
Disponibil pentru toată gama
3. Suport multimedia
Disponibil pentru toată gama
4. Dispozitiv de înregistrare
Disponibil pentru toată gama
7
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8

5. Cameră de bord mini
Disponibil pentru toată gama

6. Kit de curăţare ecran
Disponibil pentru toată gama
7. Ornament schimbător de viteze
Contactează un punct de vânzare
pentru mai multe detalii
8. Kit din aluminiu pentru pedale
Contactează un punct de vânzare
pentru mai multe detalii

  –  TRUST MOTORS SRL: Importator oficial Citroën în România – își rezervă dreptul de a modifica, fără notificare prealabilă, caracteristicile modelelor prezentate, fără a fi obligată să
actualizeze acest document. Prezentarea nuanţelor de culoare a caroseriei este pur informativă; tehnicile de tipărire nu permit o reproducere fidelă a culorilor. Dacă, în ciuda atenţiei acordate realizării acestui
catalog, consideraţi că s-a inserat vreo greșeală, nu ezitaţi să ne contactaţi. Pentru informaţii privind Service Citroën, contactaţi unul dintre punctele de vânzare ale reţelei noastre din ţară. Informaţii Clienţi Citroën:
office@trustmotors.ro.
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