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PRI IZBIRI 
GOSPODARSKEGA VOZILA 
SI POSTAVITE PRAVA 
VPRAŠANJA!
-
PREVAŽATE TEŽKE IN VELIKE KOSE TOVORA? 
Najprej preverite največjo nosilnost in prostornino vsakega po sa
meznega modela in ugotovite, kateri bi najbolje ustrezal va šim 
potrebam glede na dejavnost, s katero se ukvarjate. Pazite, da 
svojih potreb ne podcenite. 

VOZITE PREDVSEM PO MESTU ALI 
OPRAVLJATE VELIKO DALJŠIH POTI? 
Če prevažate težke tovore na dolgih razdaljah, boste potrebovali 
veliko moči. Če vozite predvsem po mestu, bodo primernejši var
čni motorji. 

POGOSTO POTUJETE V DRUŽBI DRUGIH 
LJUDI? 
Raje kot za dva posamična prednja sedeža se odločite za vo zi lo, 
ki bo imelo spredaj tri sedišča. Če je vaša ekipa še številčnejša, 
izberite podaljšano kabino, v kateri je lahko še dodatna vrsta s 
tremi ali štirimi sedišči.

ALI V VOZILU PREŽIVITE VELIKO ČASA? 
Mobilna pisarna vam omogoča delo v odličnih pogojih in v njej  
si lahko skrbno uredite vso dokumentacijo. Za volanom vas bo 
pričakalo udobno in dodelano vozniško okolje, ki se lahko kosa 
tudi z osebnimi vozili.

Vozila in informacije v tem katalogu lahko vsebujejo doplačilno opremo.
Vsa oprema, ki je opisana v tem katalogu, predstavlja vso tehnologijo, s katero so lahko opremljena vozila 
Citroën Nemo, Citroën Berlingo, Citroën Jumpy in Citroën Jumper. Ker so vozila CITROËN naprodaj v 
Evropski uniji, se lahko njihova definicija med posameznimi državami razlikuje. Podrobno definicijo serijske 
in doplačilne opreme, ki je na voljo, boste našli v dokumentu »Tehnični podatki in glavna oprema«, ki je  
na voljo za prenos s spletnega mesta www.citroen.si.

VSEBINA

Odkrijte popolno vozilo, ki vas bo spremljalo pri vsakdanjih 
dejavnostih.

cITROëN NEMO
 0411

NOVI cITROëN BERLINGO
 1221

cITROëN JUMPY
 2229

cITROëN JUMPER
 3041

STORITVE cITROëN
 46

S pametnim telefonom, na katerega ste si s strežnika z aplikaci
jami predhodno namestili ustrezno aplikacijo, odčitajte to kodo 
in si oglejte posnetek o Citroënovem izboru gospodarskih vozil.

cITROëN PONUJA 
ODGOVOR VSEM 
POKLIcNIM 
UPORABNIKOM
-
Pri CITROËNU smo pripravili širok izbor gospodarskih vozil z ino
vativnim in učinkovitim dizajnom, motorji in opremo. CITROËN 
želi doseči, da bi v njegovi ponudbi vsak našel pravo vozilo zase. 
Gospodarska vozila so partnerji pri vsakdanjem delu, zato je  
CITROËN dodelal tudi njihovo udobje, robustnost in varnost 
(varnostne blazine, servovolan, sistem proti blokiranju koles …). 
Izbrati CITROËN pomeni tudi pridobiti dostop do najboljšega 
omrežja s poslovnimi centri (Business Center) in specializiranimi 
svetovalci, ki vam stalno stojijo ob strani.
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ODLIKE VOZILA 
cITROëN NEMO 

1    ZMOGLJIVOST PREVOZA  
1 EVROPALETA

 2    UPORABNA DOLŽINA 2,49 M  
PO ZASLUGI ZLOŽLJIVEGA 
SOVOZNIKOVEGA SEDEŽA 
EXTENSO

3    ŠIROKA BOČNA DRSNA VRATA  
ZA LAŽJE NATOVARJANJE 

-

ZAKAJ IZBRATI 
TO VOZILO?
-
KER JE ENOSTAVNO VODLJIVO 
IN GA ZLAHKA PARKIRAMO

KER IMA ODLOČNO MESTNI 
TEMPERAMENT

KER JE IZJEMNO MODULARNO 
IN IMA OSUPLJIVO TOVORNO 
KAPAcITETO

1

2

3
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NOU-
VEAU

Do 2,80 m3  
uporabne 

prostornine

NOU-
VEAU

Do 2,49 m 
uporabne  

dolžine
NOU-
VEAU

Kot odpiranja 
zadnjih vrat  

do 180°
NOU-
VEAU

Do 660 kg 
nosilnosti

NOU-
VEAU

1,20 m  
uporabne  

višine

Uporabna širina 
med blatniškima 
košema 1,04 m

cITROëN NEMO,
KOMPAKTNO GOSPODARSKO 
VOZILO, V KATEREGA BOSTE 
LAHKO NATOVORILI VSE

DOPLAČILNA OPREMA  
ZA VSE POTREBE
ZASTEKLJENA PREGRADNA STENA
Da boste tovor lahko imeli na očeh, obe
nem pa uživali v odlični zvočni izolaciji.
IZJEMNO PRAKTIČNA BOČNA 
VRATA
Široka drsna bočna vrata nudijo enosta
ven dostop v vseh pogojih in omogočajo, 
da vedno v polni meri izkoristite celoten 
tovorni prostor, ki je na razpolago.
IZJEMNA MODULARNOST  
SOVOZNIKOVEGA SEDEŽA  
EXTENSO
Sovoznikov sedež Extenso se v celoti zlo
ži, s čimer se raven pod tovornega pro
sto  ra močno podaljša. Uporabna dolžina 
poda je tedaj 2,49 m, uporabna prostor
nina pa 2,80 m3. Pregradna mreža se 
lahko obrne za 90° in tako voznika med 
vožnjo zaščiti pred tovorom.
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VSA STIKALA SO  
NA DOSEGU ROKE
Na zelo dobro zasnovani osrednji upra
vljalni plošči so nameščena stikala in pri
kazane informacije vseh funkcij, ki niso 
ne  po sredno povezane z vožnjo.
Odvisno od posamezne izvedenke so tam 
stikala avdio sistema in CDpredvajalnika 
in / ali predvajalnika MP3, stikala za pro
storočno telefoniranje Bluetooth*, priklju
ček USB, stikala za zaklepanje / odklepanje 
tovornega prostora in klimatske na pra ve …

*Deluje z združljivim telefonom.

OSTALE PREDNOSTI
NE LE GOSPODARSKO VOZILO, 
TUDI PISARNA
Domiselna, po naklonu nastavljiva pisalna 
mizica vozniku omogoča, da si v višino oči 
namesti dokument do formata A5.
PRIROČNA ODLAGALNA MESTA
Predal pri sovozniku je dovolj globok, da 
je v njem mogoče shraniti prenosni raču
nalnik in ga tako skriti pred radovednimi 
pogledi.
BREZKOMPROMISNA VARNOST
Ker je varnost bistvenega pomena, ima 
Citroën Nemo varnostno blazino za voz
nika in sovoznika. Prednji žarometi so 
nameščeni visoko na blatnikih in s tem 
zaščiteni, če slučajno pride do trčenja. 
Prednje meglenke pa zagotavljajo odli 
čno vidljivost v vseh pogojih.

cITROëN NEMO 
DAJE PREDNOST
UDOBNI VOŽNJI

Vsak dan boste v mestu in na odprti cesti prežive
li veliko ur v kabini svojega vozila Citroën Nemo. 
Da vas bo na vsaki poti spremljalo dobro počutje, 
je bilo veliko pozornosti posvečene voznikovemu 
mestu in ponudbi motorjev, s čimer smo želeli 
zagotoviti optimalen izkoristek vozila. Voznikov 
sedež ima lahko poleg možnosti vzdolžne nasta

vitve, naslonjala z nastavljivim naklonom in serij
skega vzglavnika še različne dodatne funkcije, 
kot sta nastavitev višine sedala in podpora v led
venem delu. V paketu doplačilne opreme za udo
bje je tudi volanski obroč nastavljiv po višini in 
globini.

08 09
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ZMOGLJIVI MOTORJI  
ZA EKOLOŠKO VOŽNJO

Za še prijetnejše počutje med vožnjo je za Citroën 
Nemo v ponudbi tudi robotiziran menjalnik v kom
binaciji z motorjem HDi 75. Ponuja izbiro med 
samodejnim in sekvenčnim načinom upravljanja. 
Prestave je mogoče povsem enostavno in gladko 
spreminjati s preprostim gibom prestavne ročice 
ali obvolanskih ročic. 
V želji po varovanju okolja je izvedenka vozila  
Citroën Nemo z robotiziranim menjalnikom opre
mljena tudi z domiselnim sistemom Stop & Start. 
Sistem, ki je namenjen vsakodnevni uporabi, 
zmanjšuje emisije CO2 in porabo goriva na osnovi 

povsem enostavne zamisli: motorja ne pusti teči, 
ko je vozilo ustavljeno. Rezultat je varčnejša in po
sledično okolju prijaznejša vožnja.

*Ker se informacije o motorjih lahko kadarkoli spremenijo, morebitne posodobitve preverite na spletnem mestu www.citroen.si. BVM: 5-stopenjski ročni menjalnik – BMP: 5-stopenjski robotizirani mehanski menjalnik
V priloženi razpredelnici so navedene homologirane vrednosti porabe goriva v skladu z evropskimi predpisi, ki veljajo za vse proizvajalce in vsa vozila, ki so v prodaji na evropskem trgu. Navedene vrednosti so izmerjene pod strogimi 
testnimi pogoji (temperatura, masa, tehnični podatki preizkusne naprave z valji, …) in pri zelo umirjenem profilu vožnje. Dejanske prometne razmere, atmosferski pogoji, stanje obremenitve vozila, stil vožnje, tlak v pnevmatikah,  
prisotnost strešnega prtljažnika (tudi brez prtljage), intenzivno delovanje klimatske naprave in/ali gretja ter splošno stanje vozila lahko seveda privedejo do odstopanj od homologiranih vrednosti porabe goriva. Za dodatne  
nasvete o varčni vožnji in čim boljšem izkoristku svojega vozila obiščite spletno mesto www.citroen.si.

MOTORJI
MESTNA  
VOŽNJA

(l/100 km)

IZVENMESTNA 
VOŽNJA

(l/100 km)

KOMBINIRANA 
VOŽNJA

(l/100 km)

EMISIJE cO2 PRI  
KOMBINIRANI 
VOŽNJI (g/km)

HDi 75 BVM 5,7 3,8 4,5 119

HDi 75 BMP 4,7 3,8 4,1 109

PORABA GORIVA  
IN EMISIJE cO2
(PO DIREKTIVI 1999/100/ES)*

* S paketom delovišče.

(K): kovinska – (N): nesijajna. 
Kovinske barve so na voljo za doplačilo.
(1) In ostali dodatni materiali.

NEPOGREŠLJIVA  
DODATNA OPREMA
STREHA, KI LAHKO NOSI TOVOR
Strešni prtljažniki za Citroën Nemo z no
silnostjo do 150 kg so idealni za težke in 
velike kose tovora. Ob pomoči vrtljivega 
droga za natovarjanje bo nameščanje to
vora še lažje.
VLEČNA KLJUKA Z DOLGIM 
VRATOM
Vlečna kljuka z dolgim vratom omogoča 
varno in enostavno vleko prikolice in de
lovnih strojev.

Tkanini Tresti in Iris (1)

OBLAZINJENJE

Tkanini Ancenis in Iris (1)

Rdeča Speed (N)Modra Line (N) Siva Garbato (K)Bela Banquise (N)Siva Graphito (K)

VOZILO
V VAŠIH BARVAH

Stilski okrasni pokrov 15” Okrasni pokrov 15” Platišče Twelve 15”
kot dodatna oprema

KOLESA

10 11
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NEMO, BERLINGO, 
JUMPY ALI JUMPER: 
KATERO OD TEH 
GOSPODARSKIH VOZIL 
NAJBOLJE USTREZA 
VAŠIM POTREBAM?

SEDAJ VAS cITROëN VABI NA 
SESTANEK, KJER BOMO OBLIKO- 
VALI REŠITEV PO VAŠI MERI.
CITROËN vas vabi, da obiščete enega od naših 
445 strokovnjakov za gospodarska vozila v 
enem od 285 poslovnih centrov naše znamke, 
ki so razporejeni po vseh območjih. S katerokoli 
dejavnostjo se ukvarjate, obstaja gospodarsko 

VSAKEMU POKLIcNEMU 
UPORABNIKU SVOJE 
GOSPODARSKO VOZILO.
S tem katalogom vam je CITROËN pomagal, 
da si med iskanjem najprimernejšega gospo
darskega vozila za svojo dejavnost zastavite 
prava vprašanja.

vozilo z ustrezno opremo, ki bo izpolnjevalo 
vaše potrebe. Strokovnjaki naše znamke, ki so 
vam vedno na razpolago, vas bodo usmerjali pri 
iskanju najustreznejše rešitve za vaše podjetje in 
oblikovanju najprimernejše oblike financiranja.

42 43



Gamme_VU_56P_SI_PAYS_04.2015 page 44 Gamme_VU_56P_SI_PAYS_04.2015 page 45

44 45

NEMO, BERLINGO, 
JUMPY ALI JUMPER: 
KATERO OD TEH 
GOSPODARSKIH VOZIL 
NAJBOLJE USTREZA 
VAŠIM POTREBAM?

SEDAJ VAS cITROëN VABI NA 
SESTANEK, KJER BOMO OBLIKO- 
VALI REŠITEV PO VAŠI MERI.
CITROËN vas vabi, da obiščete enega od naših 
445 strokovnjakov za gospodarska vozila v 
enem od 285 poslovnih centrov naše znamke, 
ki so razporejeni po vseh območjih. S katerokoli 
dejavnostjo se ukvarjate, obstaja gospodarsko 

VSAKEMU POKLIcNEMU 
UPORABNIKU SVOJE 
GOSPODARSKO VOZILO.
S tem katalogom vam je CITROËN pomagal, 
da si med iskanjem najprimernejšega gospo
darskega vozila za svojo dejavnost zastavite 
prava vprašanja.

vozilo z ustrezno opremo, ki bo izpolnjevalo 
vaše potrebe. Strokovnjaki naše znamke, ki so 
vam vedno na razpolago, vas bodo usmerjali pri 
iskanju najustreznejše rešitve za vaše podjetje in 
oblikovanju najprimernejše oblike financiranja.



Gamme_VU_56P_SI_PAYS_04.2015 page 46 Gamme_VU_56P_SI_PAYS_04.2015 page 47

46 47

cITROëN: 
VSEOBSEGAJOČA STORITEV

BELEŽKE

• POGODBENA GARANCIJA 2 LETI
Vsebuje popravila in/ali zamenjavo delov z na
pako. 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 popra
vilo in/ali zamenjavo delov, ki imajo napako v 
zunanjem videzu. Velja po splošnih pogojih 
garancije na barvo, opisanih v servisni in garan
cijski 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, poškodova
nih zaradi korozije (preluknjana karoserija in 
podvozje zaradi korozije iz notranjosti). Velja po 
splošnih pogojih protikorozijske garancije, opi
sanih v servisni in garancijski knjižici.

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

• CITROËN ASSISTANCE
V obdobju dveh let od nakupa novega Citro 
ënovega vozila ste upravičeni do brezplačne 
pomoči v primeru okvare. Ugodnosti Citroën 
Assistance se nanašajo izključno na nova vozila, 
prodana na področju Slovenije, v času pogod
bene garancije. Velja po splošnih pogojih o sto
ritvah 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 informa
cije pri pooblaščenem prodajalcu Citroën in na 
www.citroen.si.

cITROëN SLOVENIJA d.o.o., Barjanska cesta. 54, 1000 Ljubljana.  
Tel.: 01/20 04 200, faks: 01/20 04 229, www.citroen.si. Vsa oprema, 
opisana v tem katalogu, predstavlja celotno tehnologijo gospodarskih 
vozil Citroën. Vozila CITROËN, ki so v prodaji v Evropski uniji, se lahko 
razlikujejo glede na državo. V prospektu je naveden informativni opis 
opreme glede na izvedenke. Zaradi možnih odstopanj 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 Evropski uniji. 
Tehnični podatki so opisani v posebni prilogi. Informacije o modelih in 

njihovih tehničnih podatkih so veljavne v času natisa prospekta, so infor
mativne in niso pravno zavezujoče. CITROËN si pridržuje pravico do spre
memb predstavljenih modelov brez predhodne najave in obveznosti do 
posodobitve vsebine prospekta. Fotografije so simbolne. 
AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva določbe Direktive 
2000/53/ES o izrabljenih vozilih z dne 18. septembra 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 reprodukcije barv. Vozila, ki so jih dodatno pre

delali karoserijski strokovnjaki, imajo lahko drugačne tehnične lastnosti, 
zmogljivosti, porabo, emisije CO2 in drugačno opremo. Če bi kljub priza
devanjem, 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 storitvah  
CITROËN stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën 
Slovenija. Pomoč na cesti – Citroën Assistance: 080 2299. Klic je 
brezplačen.
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