
DANE SAMOCHODU:

Model: JUMPY FURGON BRYGADOWY

Wersja: 2.0 BLUEHDI 120 S&S DŁUGOŚĆ XL
Lakier: BLANC BANQUISE NIEMETALIK

Tapicerka: CIEMNA Materiał Mica

Rok produkcji: 2020

KALKULACJA:

Cena katalogowa netto: 116 000 zł

Cena wyposażenia dodatkowego netto: 3 000 zł

DRZWI TYLNE SYMETRYCZNE PRZESZKLONE (180°) + SZYBA OGRZEWANA + WYCIERACZKI 1 200 zł

KOŁO ZAPASOWE PEŁNOWYMIAROWE Z CZARNĄ FELGĄ 0 zł

REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE 600 zł

WSPOMAGANIE PARKOWANIA - CZUJNIKI TYŁ 1 200 zł

146 370 zł

Cena samochodu po rabacie netto: 119 000 zł

Produkty dodatkowe:

119 000 zł

W ramach polityki stałej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają
wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).

Cena samochodu brutto:

Łączna cena z produktami dodatkowymi po rabacie netto:

PROPOZYCJA HANDLOWA



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU JUMPY FURGON BRYGADOWY

ABS + AFU + Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)
Centralny zamek
Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Drzwi przesuwne z prawej strony sterowane manualnie
ESC + ASR
Felgi stalowe szare 16" z czarnymi półkołpakami
Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulowany na wysokość (w odcinku
lędźwiowym gdy drzwi przesuwne prawe i lewe)
Gniazda 12V (1x z przodu, 2x z tyłu)
Kierownica regulowana na wysokość i głębokość
Klimatyzacja manualna
Kluczyk z pilotem
Komputer pokładowy
Lampki sufitowe w 1 i 2 rzędzie, lampka w przestrzeni bagażowej
Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane
Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedziskiem w rzędzie 1
Ławka trzymiejscowa 2/3-1/3 w rzędzie 2, dwa podłokietniki, schowek pod
siedziskiem
Monitoring koncentracji kierowcy - poziom 1 (licznik czasu jazdy)
Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości
Pakiet akustyczny (szyba przednia akustyczna, szyby boczne pogrubione,
wyciszenie odgłosów silnika i z zewnątrz)
Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla rzędu 1 i 2, czujnik nie zapięcia pasów
Poduszki bezpieczeństwa czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera (podwójna)
Przegroda izolowana z przeszkleniem
System radiowy RD6: Zestaw głośnomówiący, Bluetooth , USB, gniazdo Jack, 8
głośników
Szyby boczne dodatkowo przyciemniane, akustyczne w rzędzie 2
Szyby przednie boczne sterowane elektrycznie sekwencyjne
Tapicerka materiałowa
Tylne drzwi dwuskrzydłowe blaszane 50/50, kąt otwarcia 180°
Uchwyty do mocowania ładunku (4 na podłodze)
Wyłożenie podłogi kabiny kierowcy tworzywem sztucznym TPO
Zegary LCD
Zewnętrzne elementy nadwozia w kolorze czarnym: zderzaki, boczne listwy,
obudowy lusterek

WYPOSAŻENIE DODATKOWE MODELU JUMPY FURGON BRYGADOWY
KOŁO ZAPASOWE PEŁNOWYMIAROWE Z CZARNĄ FELGĄ

DANE TECHNICZNE: SILNIK 2.0 BLUEHDI 120 S&S DŁUGOŚĆ XL

Pojemność skokowa (cm3) 1997 Spalanie w cyklu miejskim
(l/100km) 6,4

Moc maksymalna w kW (KM) przy
obr./min 90 (122) / 3750 Spalanie w cyklu pozamiejskim

(l/100km) 5,2

Spalanie w cyklu mieszanym
(l/100km) 5,6 Norma emisji spalin EURO 6

Emisja CO2 w cyklu mieszanym
(g/km) 149 Paliwo Olej napędowy

Maksymalna prędkość km/h 170 Rodzaj skrzyni biegów (liczba
przełożeń) Ręczna (6)

Homologacja Ciężarowa Rodzaj nadwozia VAN

W ramach polityki stałej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki mają
wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawierają podatek VAT (23%).




