
CITROËN JUMPY MULTISPACE



Zunanji stil vozila CITROËN JUMPY MULTISPACE z vseh zornih kotov 

odraža trpežnost in obstojnost. Žarometi, ki na prednjem delu obdajajo 

kromirano okrasno masko, prispevajo k izjemnemu svetlobnemu izrazu

in prepoznavnosti vozila. Široke bočne zaščitne letve pa poudarjajo oboja 

vrata. 

Uporabno in elegantno vozilo CITROËN JUMPY MULTISPACE vas vabi

k odkrivanju novih obzorij.

Vsa oprema, opisana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo avtomobila 
CITROËN JUMPY MULTISPACE. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v EU, se lahko 
razlikujejo glede na državo. Informativni opis serijske opreme in opreme za 
doplačilo posameznih izvedenk vozila se nahaja v prospektu »Tehnični podatki«. 
Zaradi možnih odstopanj se za točne in ažurne podatke o opremljenosti obrnite na 
pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN. 
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UDOBJE UDOBJE

Potniški prostor vozila CITROËN JUMPY MULTISPACE, 

ki je na ravni osebnih vozil, popolnoma zadovoljuje 

potrebo po dobrem počutju. Velike steklene površine ta 

občutek še poudarjajo. Široko in nagnjeno vetrobransko 

steklo v povezavi z velikimi bočnimi stekli zagotavlja 

razširjeno vidno polje in zelo dobro osvetljenost. 

Kompaktna in homogena armaturna plošča, v katero so 

dovršeno vgrajena vsa odlagalna mesta, omogoča 

neoviran dostop do ponujenih funkcij. K dobremu 

počutju prispeva tudi toplotno udobje, kateremu je bila 

posvečena posebna skrb. 

UDOBJE ZA VEČJO 
BREZSKRBNOST

Pri vozilu CITROËN JUMPY MULTISPACE je glede na 

stopnjo opremljenosti za doplačilo ali v serijski opremi 

na voljo dodatna klimatska naprava za potnike na 

zadnjih sedežih. CITROËN JUMPY MULTISPACE pa

je lahko opremljen tudi s popolnim avdio telematskim 

si ste mom, z USB in Jack vtičnicami ter opremo za 

prostoročno telefoniranje Bluetooth*. Navigacijski 

sistem eMyWay (za doplačilo) omogoča satelitsko 

navigacijo s ptičje perspektive, pa tudi brskanje po 

seznamih vašega predvajalnika glasbe na 7-palčnem 

zaslonu. Avdio sistem podpira formate MP3 in WMA z 

možnostjo upravljanja na volanu. Dodatno ogledalo 

omogoča vozniku nadzor zadnjih sedežev, ne da bi 

obračal glavo. Vsakodnevno ugodje, ki vam omogoča 

brezskrbno načrtovanje vaših privatnih in profesionalnih 

dejavnosti. 

* Zahteva ustrezen telefon.



PRILAGODLJIVOST PRILAGODLJIVOST

ŽELJA PO PRILAGODLJIVOSTI

Ne glede na število vsi sedeži 

ustrezajo najvišjim stopnjam 

zahtevnosti ter nudijo hkrati 

veliko udobja in zelo dobro 

oporo.

CITROËN JUMPY MULTISPACE je opremljen z 

brezplačno opcijo Direct Access, ki ponuja širši in 

lažjo dostop do treh sedežev v zadnji vrsti ter tako 

omogoča prevoz 8 oseb. Prehodna površina je 

opremljena s posebno in trpežno talno oblogo.

Praktičen in vsestranski CITROËN JUMPY MULTISPACE lahko na 

preprost način spremenite v vozilo s petimi sedeži, kar omogoča 

pridobitev velikega prtljažnega prostora. Sedeži se z lahkoto 

spremenijo v dodatno mizico. Stranski sedeži so opremljeni še s 

pritrdišči Isofix, ki so združljiva z vsemi tipi homologiranih otroških 

sedežev. In ker je v vozilu CITROËN JUMPY MULTISPACE prisoten 

poseben poudarek na uporabnosti, so v različnih delih potniškega 

prostora nameščene 12-voltne vtičnice.



UREDITEV PROSTORA TEHNOLOGIJA

V VOZILU POUDAREK NA 
UPORABNOSTI

Na vozilu CITROËN JUMPY MULTISPACE je 

vse izdelano z namenom, da bi potniki lahko 

prijetno potovali. Zaradi dobro zamišljene raz-

po re di tve sedežev ima lahko vsak po sa me znik 

dober pregled naprej, tudi ko je v vozilu 8 ali 

9 potnikov, velika bočna stekla pa nudijo 

panoramski razgled. V velik prtljažni prostor 

boste brez težav spravili torbe in kovčke vseh 

potnikov. 

CITROËN JUMPY MULTISPACE vam ponuja 

užitek v potovanju.

CITROËN JUMPY MULTISPACE vas 

spremlja na vseh vaših poteh, pri čemer 

vam zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti. 

Za doplačilo ali serijsko (1) je na voljo si- 

stem za pomoč pri vzvratnem parkiranju, 

ki vas opozarja na večino ovir. CITROËN 

JUMPY MULTISPACE je opremljen tudi s 

sistemom Grip Control (1). S pomočjo 

večfunkcijskega izbirnega stikala, ki vklju-

čuje štiri razpoložljive načine delovanja 

(normalna vožnja, terenska vožnja, vožnja 

po snegu, vožnja po pesku), izboljšani si- 

stem proti spodrsavanju pogonskih koles 

omogoča optimiziranje pogona prednjih 

koles glede na vrsto podlage, na kateri se 

nahaja. Ta sistem izboljšuje lego na cesti 

in hkrati omogoča pospeševanje glede na 

stopnjo oprijema. 

CITROËN JUMPY MULTISPACE zagota-

vlja visoko stopnjo aktivne in pasivne var-

nosti, z zmogljivim sistemom proti 

blo ki ra nju koles ABS v povezavi s siste-

mom za pomoč pri zaviranju v sili AFU, 

sistemom ESP serijsko, ki ga dopolnjuje 

tempomat / omejevalnik hitrosti. Opre-

mljen je tudi s sistemom za zaznavanje 

premalo napolnjene pnevmatike. Za zna-

va la, ki so nameščena v vsakem kolesu, 

merijo spremembe v tlaku in notranji 

tem pe ra tu ri pnevmatik ter tako omogo-

čajo samodejno odkrivanje poškodovane 

pnevmatike. O premalo napolnjeni ali 

predrti pnevmatiki ste nemudoma obve-

ščeni prek opozorilnega sporočila, ki se 

prikaže na večfunkcijskem zaslonu ali na 

zaslonu navigacijskega sistema (1). Ob 

morebitnem trčenju karoserijska zgradba, 

ki absorbira energijo pri trčenju, zagotavlja 

boljšo zaščito vseh potnikov. Šest varno-

stnih blazin dopolnjuje opremo za pa- 

sivno varnost: dve čelni varnostni blazini, 

povezani s štirimi stranskimi varnostnimi 

blazinami (1). Poleg tega so varnostni 

pasovi na prednjih sedežih opremljeni s 

pirotehničnimi zategovalniki in omejeval-

niki zatezne sile. Sicer pa je s pomočjo wifi 

modema v vozilu, ki je na voljo kot doda-

tna oprema, za vaše potnike med vožnjo 

ves svet na dosegu klika.

(1) Odvisno od izvedenke.



MOTORJI MOTORJI

MOTOR 
PO MERI
CITROËN JUMPY MULTISPACE vam omogoča 

izbiro med številnimi različicami in konfiguracijami, 

tako da lahko vsakdo najde različico glede na svoja 

pričakovanja. Ta široka izbira se posebej kaže zlasti v 

različnih motorjih, kamor spadajo trije dizelski 

motor j i,  k i  us t reza jo ev ropsk i  normi p ro t i 

onesnaževan ju Euro 5.  Moto r  HDi  95, s 

6-stopenjskim ročnim menjalnikom, se ponaša z 

dobrimi pospeški in prijetno vožnjo, kar je še 

posebej cenjeno pri vožnji v mestu. Motor HDi 125, 

s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, idealen tako 

za vožnjo po mestu kot na odprti cesti, združuje 

izjemne zmogljivosti in nizko porabo goriva. 

Različice, opremljene z motorjem HDi 160 in 

6-stopenjskim ročnim menjalnikom, se odlikujejo po 

svojih zmogljivostih, ki omogočajo enostavno in 

varno vožnjo. Z motorjem HDi 160, ki je vgrajen 

skupaj s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom s 

sekvenčnim upravljanjem (BVA6), vam CITROËN 

JUMPY MULTISPACE ponuja kreativno in inovativno 

tehnologijo. Ta omogoča izbiranje med samodejnim 

in impulznim načinom delovanja, pri katerem lahko 

ročno spreminjate prestavna razmerja. Izbrani način 

je prikazan na LCD prikazovalniku instrumentne 

plošče. Ta menjalnik bo nedvomno prispeval k 

večjemu ugodju pri vožnji po mestu. 
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Ti motorji prinašajo popolno ravnovesje med močjo, zmogljivostjo, varčnostjo, 

zanesljivostjo in prijaznostjo do okolja, pri tem pa upoštevajo potrebe po 

prevozu oseb in pogostost voženj. 

Vsi motorji so serijsko opremljeni s filtrom trdnih delcev, ki prispeva k varovanju 

okolja z zmanjševanjem trdnih delcev v izpušnih plinih. 
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OPREMA OPREMA

CITROËN JUMPY MULTISPACE ATTRACTION: 9 sedežev – ESP sistem za 

nadzor stabilnosti vozila – Mehansko vzmetenje zadaj – Jeklena 16-palčna platišča 

– Po globini in višini nastavljiv volan – 4 kolutne zavore (bobnaste zavore pri L1H1 

HDi 95) – Sistem proti blokiranju koles ABS, sistem za pomoč pri zaviranju v sili 

AFU – Varnostna blazina za voznika – Stranska desna drsna vrata – Centralno 

zaklepanje z daljinskim upravljalcem – Brisalci vetrobranskega stekla z intervalnim 

delovanjem – Električni pomik prednjih stekel – Zatemnjena stekla – Ročno 

nastavljiva zunanja ogledala –Stropna polica z odprtino – Odlagalni prostor s 

ključavnico – 6 pritrdilnih obročev – Voznikov sedež nastavljiv po višini in naklonu 

– Klop za dve osebi na sovoznikovi strani – Sedežna klop za 2 osebi + sedež s 

sistemom »Easy entry« v drugi vrsti – Dvokrilna zadnja vrata – Dve pritrdišči Isofix 

– Oblazinjenje Tedeo – 12 voltna vtičnica – Predpriprava za vlečno kljuko – 

Merilec tlaka v pnevmatikah – 16-palčni okrasni pokrovi.

CITROËN JUMPY MULTISPACE TENDANCE: Oprema ATTRACTION +

5 sedežev – Dvojna varnostna blazina na sovoznikovi strani – Sedež na 

sovoznikovi strani – Klimatska naprava – Atermično vetrobransko steklo – 

Električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala – Stropna polica (zaprta) – 

Senčnika z ogledalom na sovoznikovi strani – Ogledalo za nadzor zadnjih sedežev 

– Sedežna klop za 2 osebi s posamično preklopnimi nasloni v treh stopnjah, 

preklopen posamičen sedež v treh stopnjah in sistemom »Easy entry«, odlagalna 

polica s podstavki za pločevinke na hrbtnem delu srednjega edeža v drugi vrsti – 

Mreža na hrbtni strani sedežev v drugi vrsti – Prednje meglenke – Samodejno 

delovanje brisalca vetrobranskega stekla s tipalom dežja – Paket enotne barve z 

električno nastavljivimi preklopnimi in ogrevanimi zunanjimi ogledali (samo z 

barvami bela Banquise, siva Aluminium, črna Onyx, rjava Hickory, siva Aster in 

bež Golden White) – Osvetlitev prtljažnega prostora – 12 voltna vtičnica v tretji vrsti 

– 16-palčni okrasni pokrovi.

CITROËN JUMPY MULTISPACE EXCLUSIVE: Oprema TENDANCE +

5 sedežev – Volan v usnju – Električno nastavljiva in ogrevana preklopna zunanja 

ogledala – Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj – Pokrivalo prtljažnega prostora 

– Dvopodročna avtomatska klimatska naprava – Dodatna klimatizacija in gretje v 

drugi vrsti – Voznikov in sovoznikov sedež z naslonom za roke – Avtoradio RD4 s 

CD predvajalnikom, štirimi zvočniki in obvolanskim upravljanjem – Dvižna zadnja 

vrata z gretjem zadnjega stekla in brisalci – Dodatno zatemnjena stekla – Regulator 

in omejevalnik hitrosti – 16-palčna aluminijasta platišča.

OSNOVNA OPREMA
GLEDE NA IZVEDENKE

CITROËN JUMPY
MULTISPACE

Hickory (B)

Siva Aluminium (K)Bež Golden White (K)

Bela Banquise (N)

Črna Onyx (N)

Siva Fer (B) (1)

Siva Aster (K) Modra Impérial (N) (1)

(1) Razen izvedenke Exclusive.
* Zahteva ustrezen telefon.
** In ostali dodatni materiali.
(K): kovinska – (B): biserna –
(N): navadna. Kovinske in biserne 
barve ter črna barva Onyx so na 
voljo za doplačilo.

Blago Transcodage Narbonnais/
Omni Narbonnais**

Žamet Jocaste/
Misteco Narbonnais**

Citroën Jumpy Multispace Attraction, 8/9 sedežev: 
na voljo v izvedbah L1H1 in L2H1.
Motorja: HDi 95 BVM6 in HDi 125 BVM6.
Predstavljen s paketom opreme za lepši izgled Look.
Citroën Jumpy Multispace Tendance, 5 sedežev:
na voljo v izvedbah L1H1 in L2H1. 
Motorja: HDi 95 BVM6 in HDi 125 BVM6.
Predstavljen s 16-palčnimi litimi platišči Vivace.

Citroën Jumpy Multispace Exclusive, 5 sedežev: na voljo v izvedbah L1H1 in L2H1. 
Motorji: HDi 125 BVM6, HDi 160 BVM6 in HDi 160 BVA6.

Okrasni pokrov Antigua 16” Lito platišče Vivace 16”
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TEHNOLOGIJA 
V SLUŽBI VAŠE VARNOSTI

PRIJAZNI 
DO OKOLJA

DIMENZIJE

CITROËN JUMPY MULTISPACE vam kot popolnoma varen spremljevalec
na vseh vaših poteh ponuja sisteme za aktivno in pasivno varnost zadnje
generacije:

ABS: Sistem proti blokiranju koles je sistem za pomoč pri zaviranju, ki po 
potrebi prilagodi zavorni tlak in tako prepreči blokiranje koles ter ohrani nadzor 
nad smerjo vožnje. 

AFU: Sistem za pomoč pri zaviranju v sili v primeru hitrega pritiska na zavorni 
pedal nemudoma poveča zavorni tlak in tako zmanjša zavorno pot. Samodejno 
sproži vklop varnostnih utripalk in s tem opozori voznike za vami. 

ASR: Sistem proti spodrsavanju pogonskih koles je elektronska naprava, ki 
zagotavlja optimalno vodljivost vozila pri speljevanju na cestišču s slabim opri-
jemom. Sistem sproži zaviranje ustreznega kolesa ali koles, takoj ko zaznavalo 
na enem od njih zazna spodrsavanje.

ESP: Electronic Stability Program je pameten elektronski sistem, ki v primeru
izgube oprijema med zavijanjem in v mejah fi zikalnih zakonov stabilizira smer 
vozila, ki jo je izbral voznik, tako da deluje na zavore in/ali pedal za po spe-
še va nje. 

Grip Control : Nov sistem za večjo pogonsko moč. S pomočjo večfunkcij-
skega izbirnega stikala (štirje različni načini) izboljšani sistem proti spodrsavanju 
pogonskih koles omogoča optimiziranje pogonske moči prednjih koles glede 
na vrsto podlage (blato, sneg, pesek, …). Ta naprava izboljšuje lego na cesti in 
zagotavlja najboljše možno pospeševanje glede na stopnjo oprijema.

Variabilni omejevalnik hitrosti: Naprava vozniku omogoča, da določi 
in shrani največjo hitrost, ki je ne želi preseči. Voznik lahko še vedno prosto
pospešuje. Vendar pa shranjena hitrost ne bo prekoračena, razen ob močnem 
pritisku na pedal za pospeševanje.

REF: Elektronski razdelilnik zavorne sile uporablja zaznavala sistema ABS za 
optimalno uravnavanje zavorne sile na zadnjih kolesih z ločenim upravljanjem 
desnega in levega kolesa.

Regulator hitrosti: Naprava omogoča vožnjo z ustaljeno predhodno dolo-
čeno hitrostjo, brez pritiskanja na pedal za pospeševanje in ne glede na vrsto 
cestišča. Regulator se samodejno izklopi ob pritisku na zavorni pedal, pedal 
sklopke oziroma ročno s pritiskom na stikalo.

CITROËN SLOVENIJA d.o.o.: Barjanska c. 54, 
1000 Ljubljana. Telefon: 01 / 20 04 200, faks: 
01 / 20 04 229, www.citroen.si. Vsa oprema, opi-
sana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo 
vozila Citroën Jumpy Multispace. Vozila CITROËN, ki 
so v prodaji v EU, se lahko razlikujejo glede na 
državo. V prospektu je naveden informativni opis 
opreme glede na izvedenke. Zaradi možnih odsto-
panj se za točne in ažurne podatke o opremljenosti 
obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil CITROËN. 

Prospekt se nanaša le na vozila, ki so v prodaji v EU. 
Tehnični podatki so opisani v posebni prilogi. 
Informacije o modelih in njihovih tehničnih podatkih 
so veljavne v času natisa prospekta, so informativne in 
niso pravno zavezujoče. CITROËN si pridržuje pravico 
do sprememb predstavljenih modelov brez predho-
dne najave in obveznosti do posodobitve vsebine pro-
spekta. Fotografije so simbolne. 
AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva 
določbe Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih 

z dne 18. 9. 2000 in da so v proizvodih, ki jih trži, 
uporabljeni tudi reciklirani materiali. Predstavljene 
barve karoserij in oblazinjenj so informativne narave, 
ker tehnike tiskanja ne omogočajo zanesljive reprodu-
kcije barv. Vozila, ki so jih dodatno predelali karoserij-
ski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične 
lastnosti, zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in dru-
gačno opremo. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo jih 
vložili v izdelavo tega prospekta, ugotovili kakšno 
napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse 

informacije pokličite oddelek za stike s strankami 
Citroën Slovenija na 01/20 04 265 ali si oglejte 
spletno stran www.citroen.si. Za vse informacije o sto-
ritvah CITROËN stopite v stik z enim od pooblaščenih 
prodajnih mest Citroën Slovenija. Pomoč na cesti – 
Citroën Assistance: 080 2299. Klic je brezplačen. 

PORABA GORIVA IN EMISIJE CO2 (po Direktivi 1999/100/ES)*

Verzija Motor
Mestna 
vožnja

(l/100 km)

Izvenmestna 
vožnja

(l/100 km)

Kombinirana 
vožnja

(l/100 km)

Emisije CO2 pri 
kombinirani vožnji 

(g/km)

Multispace L1H1/L2H1 HDi 95 BVM6 7,2 6,0 6,4 169

Multispace L1H1/L2H1 HDi 125 BVM6 7,6 6,0 6,6 172

Multispace L1H1/L2H1 HDi 160 BVM6 7,6 6,0 6,6 172

Multispace L1H1/L2H1 HDi 160 BVA6 9,0 6,8 7,6 199

* Informacije, ki se nanašajo na motorje, se lahko spremenijo. BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik, BVA6: 
6-stopenjski samodejni menjalnik..

Zgoraj navedena poraba goriva ustreza homologiranim vrednostim v skladu z evropsko zakonodajo, ki velja 
za vse proizvajalce in za vsa vozila, ki se prodajajo v EU. Vrednosti so pridobljene v skladu s strogimi pogoji 
preizkušanja (temperatura, masa, značilnosti preizkusne naprave z valji itd.) in v pogojih umirjenega načina 
vožnje. Zaradi dejanskih prometnih in vremenskih razmer, stanja obremenitve vozila, načina vožnje, tlaka v 
pnevmatikah, prisotnosti strešnega prtljažnika (čeprav praznega), daljše uporabe klimatske naprave in/ali 
gretja, stanja vozila, se poraba goriva seveda lahko razlikuje od homologiranih vrednosti.

Za čim boljši izkoristek svojega vozila si oglejte nasvete za eko vožnjo na spletni strani www.citroen.si.

Povprečna poraba goriva: od 6,4 do 7,6 l/100 km, emisije CO2 od 169 do 199 g/km, emisijska stopnja 
EURO 5, specifične emisije dušikovih oksidov od 0,1811 do 0,2289 (NOx). Pri dizelskih motorjih je
vrednost specifične emisije trdih delcev od 0,00008 do 0,00020 g/km, število trdnih delcev pa od 0,04 do 
1,48 × 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov.
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* Zadnje pnevmatsko vzmetenje.
** +8 mm s sistemom za pomoč pri vzvratnem parkiranju.

CITROËN: 
VSEOBSEGAJOČA STORITEV

• POGODBENA GARANCIJA 2 LETI
Vsebuje popravila in/ali zamenjavo delov z napako. Velja po splošnih garancijskih pogojih, 
opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• GARANCIJA NA BARVO
Velja 3 leta za osebna vozila (klasifikacija M1) in 2 leti za dostavna vozila (klasifikacija N1) brez 
omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali zamenjavo delov, ki imajo napako v 
zunanjem videzu. Velja po splošnih pogojih garancije na barvo, opisanih v servisni in garancij-
ski knjižici.

• GARANCIJA NA PRERJAVENJE
Velja 5 let za dostavna vozila (klasifikacija N1) in 12 let za vsa ostala vozila (klasifikacija M1) 
brez omejitve kilometrov. Vsebuje brezplačno popravilo in/ali zamenjavo delov, poškodovanih 
zaradi korozije (preluknjana karoserija in podvozje zaradi korozije iz notranjosti). Velja po splo-
šnih pogojih protikorozijske garancije, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

• CHRONO SERVIS CITROËN
Brez naročanja, takojšen sprejem za vse hitre posege na vašem vozilu: menjava tekočin, posegi 
na pnevmatikah, zavorah, izpušnem sistemu, vzmetenju, dodatni opremi.

• CITROËN ASSISTANCE
V obdobju dveh let od nakupa novega Citroënovega vozila ste upravičeni do brezplačne 
pomoči v primeru okvare. Ugodnosti Citroën Assistance se nanašajo izključno na nova vozila, 
prodana na področju Slovenije, v času pogodbene garancije. Velja po splošnih pogojih o stori-
tvah Citroën Assistance, opisanih v servisni in garancijski knjižici.

BREZPLAČEN KLIC
Tel.: 080 22 99
24 UR NA DAN, 7 DNI V TEDNU.

• STORITVE CITROËN
Več let brezskrbne vožnje. Podrobne informacije pri pooblaščenem prodajalcu Citroën in na 
www.citroen.si.



www.citroen.si
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