
citroËn business
Produkty a služby  
Pro firemní klienty



citroËn pro vaše podnikání
Vážení obchodní partneři,

pod hlavičkou Citroën business vám značka CitroËn představuje široké portfolio osobních a užitkových vozů  
a služby přizpůsobené potřebám podnikatelů. Vzhledem k tomu, že proces výběru a nákupu firemního vozidla 
je stále složitější, nabízíme vám speciální péči a řešení na míru. Při výběru vašeho vozového parku budete mít  
k dispozici vyškoleného obchodního poradce, zkušební vozy a kompletní nabídku financování a služeb.

a protože je pro vás automobil nezbytným pracovním nástrojem, připravili jsme také poprodejní servis, který zachová 
vaši mobilitu. Poskytneme vám speciální telefonní číslo na přijímacího technika, otvírací dobu přizpůsobenou vašim 
potřebám, termíny do 48 hodin, náhradní vozy a pick-up servis.

se značkou CitroËn dostane vaše podnikání nový rozměr.

MoDeLoVÁ ŘADA citroËn
Při jízdě ve městě i po dálnici oceníte komfort a příjemnou atmosféru,

které vládnou na palubě vozů CITROËN a jsou této značce odjakživa vlastní.

CitroËn C3 CitroËn C3 airCross CitroËn C4 CaCtus

CitroËn C5 airCross CitroËn C5 airCross hybrid

CitroËn C4 sPaCetourer CitroËn Grand C4 sPaCetourer

CitroËn berlinGo  

CitroËn  berlinGo Van

CitroËn sPaCetourer

CitroËn JumPy CitroËn JumPer
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1968 1974 2017

multižánrový umělec le tone 
se proslavil v devadesátých 
letech elektronickým hitem ve 
stylu french touch „Joli dragon“. 
skládání muziky se pak věnoval 
15 let, ale postupně ho stále více 

přitahovaly ilustrace. Jeho ilustrátorské práce byly 
k vidění dokonce i v galerii Centre Pompidou. le 
tone se obdivuje umělcům, kteří ovládají barevnou 
malbu, ale přiznává, že má slabost pro černobílé 
kresby, jimiž do svých zápisníků zachycuje jednodu-
ché příběhy.

doba si žádá lehké a obratné 
vozy jako jsou ami 6 a dyane, 
a tak se objevuje originální 
méhari, vůz do náročného terénu 
vhodný pro jakékoliv využití.

70. a 80. léta kladou důraz na 
technologickou image značky. 
Přichází modely CX, bX, aX 
a zástupce vyšší třídy Xm 
s elektronickými a hydraulickými 
tlumiči hydractive.

CitroËn se může pochlubit úctyhodným výčtem 
sportovních úspěchů: pětinásobný vítěz poháru kon-
struktérů ve světovém šampionátu rallye-raid (1993 
- 1997), držitel 8 mistrovských titulů v šampionátu 
WrC (2003 – 2012) a 3 titulů mistra světa WtCC 
(2014 – 2016). 

2018
Citroën berlingo Van se stal 
hned při svém uvedení na 
trh nositelem titulu  
„Van of the year 2019“. 
Přinesl řadu inovací a nové 
podpůrné prvky řízení, 
jako je například systém 
surround rear Vision, se 
kterým má řidič dokonalý 
přehled o okolí vozu. 

1919 1939 1948
Je zahájena sériová výroba 
modelu CitroËn type a.

seznamte se 
s historií modelové 
řady CitroËn

CitroËn uvádí na trh model tub, 
který v rámci své moderní koncepce 
nabízí mimo jiné i boční posuvné 
dveře. Jeho nástupcem se v roce 
1948 stává model h.

legendární a nezapomenutelný 
2 CV byl na trh uveden s tím, 
že jde o ekonomický a spolehlivý 
vůz, jenž s maximálním komfor-
tem přepraví 4 osoby a 50 kg 
zavazadel.

1951
užitkový vůz s pohonem 

předních kol 2CV au byl 
ve své době průkopníkem. 
tento praktický, úsporný, 
lehký a zároveň robustní 

automobil se stal legendou 
a dnes je předmětem zájmu 

sběratelů po celém světě.  
V letech 1951 – 1978 se 

ho vyrobilo více než  
1,2 milionu kusů.



osobní Vozy 
citroËn

Citroën je globální nespecializovaná automobilová značka, která se již od svých prvopočátků 
vyznačuje kreativitou a odvahou. Vozy Citroën nabízejí výrazný design a díky svému kom-
fortu a technologiím vnášejí do automobilového světa svěžest, což platí například pro nová 
SUV C3 Aircross a C5 Aircross. Velmi úspěšná je rovněž dvojice Citroën C4 SpaceTourer 
a Grand C4 SpaceTourer, která byla uvedena na trh v roce 2013 (ještě pod označením 
Picasso), na podzim 2016 prošla faceliftem a v říjnu 2017 překonala hranici půl milionu 
vozů prodaných po celém světě. Značka Citroën je populární v nejčistším slova smyslu: jejím 
hlavním zdrojem inspirace jsou lidé a jejich životní styl. Citroën, to je také 10 000 prodejen 
a servisů ve více než 80 zemích a 1,05 milionu vozů prodaných v roce 2018.



CiTroën 
c3 Aircross 
S tímto SUV ovládnete silnici! Díky své vysoké světlé výšce a velkým kolům se vůz 
cítí dobře v každém terénu. Funkce Grip Control® a systém Hill Assist Descent 
upravují pohyblivost předních kol podle povrchu vozovky a Citroën C3 Aircross 
se tak udrží v nízké rychlosti i na velmi strmých svazích. Ve městě vám při parko-
vání pomáhá technologie Park Assist: zadní kamera Top rear Vision přenáší na 
dotykový 7“ displej okolí zadní části vozu snímané shora v úhlu 180°.

Délka: 4,155 m

Šířka: 1,976 m

Výška: 1,648 m

objem zavazadlového prostoru:  
410 – 1289 dm3

4

4
4

4

BEnZÍnoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.2 PureTech 110 S&S MAn6 1199 81 / 111 4,8 109

1.2 PureTech 130 S&S EAT6 1199 96 / 131 5,0 114

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.5 BlueHDi 100 S&S MAn6 1499 75 / 102 4,0 105

1.5 BlueHDi 120 S&S EAT6 1499 88 / 120 4,0 106

tiP: 
Paket Park Assist

CiTroën 
c3
Model C3 je charakteristický jedinečným tvarem a bohatou barevností: devět 
odstínů karoserie a tři odstíny střechy umožňují  výběr ze 36 kombinací. Zcela 
novým prvkem výbavy je kamera ConnectedCAM Citroën™, která nabízí široký 
úhel záběru (120°), full HD rozlišení, 2 miliony pixelů, GPS a vnitřní paměť 16 
GB. K bezpečnějšímu řízení přispívá mimo jiné asistent pro rozjezd do svahu, 
systém sledování mrtvého úhlu nebo zpětná parkovací kamera.

Délka: 3,996 m

Šířka: 2,009 m

Výška: 1,474 m

objem zavazadlového prostoru:  
300 – 922 dm3

4

4
4

4

BEnZÍnoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.2 PureTech 82 S&S MAn 1199 61 / 83 4,2 96 - 97

1.2 PureTech 110 S&S EAT6 1199 81 / 111 4,7 107 - 108

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.5 BlueHDi 100 S&S MAn 1499 75 / 102 3,2 - 3,3 85 - 87

tiP: 
Kamera connectedcAM 
citroën



CiTroën 
berLinGo
Třetí generace Citroënu Berlingo zaujme na první pohled. Vyšší a kratší kapota, výrazná 
přední maska, předsunuté čelní sklo a systém Airbump vás spolehlivě odliší. nově je 
vůz k dispozici ve dvou délkách, obě provedení mohou být pěti nebo sedmimístná. 
Třetí řada sedadel je vyjímatelná a v delší verzi i posuvná. Vůz je vybaven celou řadou 
moderních technologií, ať už se jedná o asistenční systémy řízení nebo o konektivitu.

Délka: 4,403 – 4,753 m

Šířka: 2,107 m

Výška: 1,844 – 1,849 m

objem zavazadlového prostoru: 
597 – 2693 dm3

 

4

4
4

4

tiP: 
Dvě délky karoserie,  
5 nebo 7 míst

BEnZÍnoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.2 PureTech 110 S&S MAn6 1199 81 / 111 5,3 - 5,5 122 - 125
1.2 PureTech 130 S&S EAT8 1199 96 / 131 5,2 - 5,3 119

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.5 BlueHDi 100 S&S MAn 1499 75 / 102 4,0 - 4,2 106 - 111
1.5 BlueHDi 130 S&S MAn6 1499 96 / 131 4,3 - 4,4 112 - 115
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 1499 96 / 131 4,2 - 4,3 112 - 114

* k dispozici jen pro Berlingo M

CiTroën 
c4 cActus 
Aby vylepšil pohodlí na palubě, nabízí Citroën C4 Cactus odpružení  s progre-
sivními hydraulickými dorazy. Tato inovace umožňuje absorbovat nerovnosti na 
povrchu vozovky, ale zároveň vozu zachovává přilnavost a jedinečnou dynamiku. 
Prvky Airbump, vestavěné do spodní části karoserie, poskytují každodenní trvalou 
ochranu.

tiP: 
Paket Kamera Plus 
pro snadné parkování

BEnZÍnoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.2 PureTech 110 S&S MAn6 1199 81 / 111 4,6 104 - 106

1.2 PureTech 130 S&S EAT6 1199 96 / 131 4,8 109

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.5 BlueHDi 100 S&S MAn6 1499 75 / 102 3,4 - 3,7 90 - 98

1.5 BlueHDi 120 S&S EAT6 1499 88 / 120 3,9 103

Délka: 4,170 m

Šířka: 1,979 m

Výška: 1,530 m

objem zavazadlového prostoru: 
348 – 1170 dm3

4

4
4

4



CiTroën 
GrAnD c4 sPAcetourer
Citroën Grand C4 SpaceTourer nabízí díky modulární platformě EMP2 prostornost a zcela 
nové proporce. Přináší také nejmodernější prvky výbavy jako například systém varování před 
neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (AFiL) nebo technologii „Vision 360°“, která využívá 
čtyři kamery. Samozřejmostí je vynikající ergonomie a šetrný přístup k životnímu prostředí.

tiP: 
sedmimístné  
provedení

BEnZÍnoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.2 PureTech 130 S&S MAn6 1199 96 / 131 5,0 114

1.2 PureTech 130 S&S EAT8 1199 96 / 130 5,0 114

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.5 BlueHDi 130 S&S MAn6 1499 96 / 131 3,9 104

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 1499 96 / 131 3,7 99

2.0 BlueHDi 160 S&S EAT8 1997 120 / 160 4,7 124

Délka: 4,602 m

Šířka: 2,117 m

Výška: 1,644 m

objem zavazadlového prostoru: 
170 – 1843 dm3

4

4
4

4
CiTroën 
c4 sPAcetourer 
Citroën C4 SpaceTourer je vůz, ve kterém se snoubí kompaktnost a prostornost. 
nejen že je moderní a inovativní svou architekturou a energickým designem, ale bez-
pochyby také svým interiérem zpracovaným v duchu loftu pro větší pohodlí posádky.
Jeho výbava a dotykové a intuitivní rozhraní pro řidiče jsou dalším důkazem Kreativní 
technologie značky.

tiP: 
Panoramatická 12“ HD  
obrazovka a dotykový 
7“ displej

BEnZÍnoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.2 PureTech 130 S&S EAT8 1199 96 / 130 4,8 110

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.5 BlueHDi 130 S&S MAn6 1499 96 / 131 3,9 102

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 1499 96 / 131 3,7 98

Délka: 4,438 m

Šířka: 2,117 m

Výška: 1,625 m

objem zavazadlového prostoru: 
537 – 1709 dm3  

4

4
4

4



tiP: 
tlumiče s progresivními 
hydraulickými dorazy

BEnZÍnoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.2 PureTech 130 S&S MAn6 1199 96 / 131 5,2 119
1.2 PureTech 130 S&S EAT8 1199 96/131  xx xx
1.6 PureTech 180 S&S EAT8 1598 133 / 181 5,6 128

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.5 BlueHDi 130 S&S MAn6 1499 96 / 131 3,9 102
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 1499 96 / 131 3,8 100
2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 1997 130 / 177 4,7 123

xx - údaje budou k dispozici později

Vybrané prvky výbavy:
protiprokluzový systém Grip Control • 
s funkcí Hill Assist Descent
poloautonomní řízení Highway Driver • 
Assist 
sedadla Advanced Comfort• 
ConnectedCAM Citroën• 
tlumiče pérování s progresivními • 
hydraulickými dorazy

CiTroën 
c5 Aircross
nový Citroën C5 Aircross představuje ve své kategorii nejpohodlnější a nejvariabilnější SUV, 
které je plně funkční a příjemné v každodenním provozu. Tři samostatná zadní sedadla 
jsou posuvná a sklopná, zavazadlový prostor je v segmentu SUV rekordní a při sklopených 
zadních sedadlech dosahuje až 1630 dm3. Vůz je vybaven exkluzivním odpružením, které 
zajišťuje vynikající jízdní komfort. Zcela nová funkce Highway Driver Assist umožňuje řidiči 
částečně předat řízení samotnému vozu.

Délka: 4,500 m

Šířka: 2,099 m

Výška: 1,689 m

objem zavazadlového prostoru: 
580 – 1630 dm3

 

4

4
4

4

tiP: 
3 samostatná zadní 
sedadla a zavazadlový 
prostor 580 dm3 



tiP: 
Dojezd 50 km na čistě 
elektrický pohon

teChniCkÉ Parametry
• Hybrid 225 ë-EAT8 
• Benzínový motor: PureTech 180 S&S Euro 6 – 180 k (132 kW)
• Elektrický motor: 110 k (80 kW) zabudovaný mezi benzínovým motorem a převodovkou
• Kumulovaný výkon: 225 k (165 kW)
• Baterie: vysokonapěťová 200 V Li-ion 13,2 kWh
• Převod 4×2 na přední kola
• Točivý moment elektromotoru: 320 nm
• Elektrifikovaná automatická převodovka ë-EAT8
• Dojezd ve 100% elektrickém režimu: 50 km (fungování do rychlosti 135 km/hod) – cyklus WLTP
• Emise Co2: 39 g/km – cyklus WLTP
• Smíšená spotřeba: 1,7 l/100 km – cyklus WLTP
• Doba nabíjení: 
- méně než 2 hodiny přes Wall Box 32A, s příplatkovou nabíječkou 7,4 kW
- 4 hodiny přes zásuvku 14 A typu Green’up™ Legrand, se sériovou nabíječkou 3,7 kW
- 7 hodin přes standardní domácí zásuvku 8 A, s nabíječkou 3,7 kW

Vybrané prvky výbavy:
funkce ë-Save pro plánování cesty včetně • 
využití rezervy elektrické energie
tlumiče pérování s progresivními • 
hydraulickými dorazy
sedadla Advanced Comfort• 
poloautonomní řízení Highway Driver • 
Assist
navigační on-line systém Citroën Connect • 
nav

CiTroën 
c5 Aircross HYbriD
SUV Citroën C5 Aircross Hybrid je novou vlajkovou lodí značky. Model kombinuje benzinový 
motor PureTech 180 k, elektrický motor 80 kW a elektrifikovanou automatickou převodovku 
ë-EAT8. Dosahuje kumulovaného výkonu 225 k, okamžitý točivý moment je 320 nm. na 
čistě elektrický pohon vůz ujede 50 km, v běžném provozu vykazuje emise Co2 39 g/km 
a spotřebu 1,7 l/100 km v cyklu WLTP. Díky jízdě v tichu a bez vibrací získal Citroën C5 
Aircross Hybrid označení „Silent Urban Vehicle“. 

Délka: 4,500 m

Šířka: 2,099 m

Výška: 1,689 m

objem zavazadlového prostoru: 
460 – 1510 dm3

 

4

4
4

4

tiP: 
Kumulovaný výkon  
až 225 k a spotřeba  
1,7 l/100 km (WLtP)



tiP: 
5 až 9místné provedení 
Možnost pohonu 4x4

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.5 BlueHDi 120 S&S MAn6 1499 88 / 120 4,9 129 - 130

2.0 BlueHDi 150 S&S MAn6 1997 110 / 150 5,4 - 5,8 144 - 154

2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 1997 130 / 177 6,1 - 6,4 162 - 170

Vybrané prvky výbavy:
protiprokluzový systém Grip Control• 
Coffee Break Alert• 
zpětná parkovací kamera Top rear Vision • 
3D navigace• 
7“ kapacitní dotykový displej• 
otočná sedadla ve 2. řadě a skládací • 
posuvný stolek

CiTroën 
sPAcetourer
Prostorný interiér vozu SpaceTourer je navržen v cestovatelském duchu a s maxi-
mální péčí věnovanou řidiči i ostatním cestujícím. Jistě oceníte například hands-free 
přístup a nastartování vozu nebo bezdotykové otevírání bočních elektricky posuv-
ných dveří. Vůz je k dispozici ve třech délkách a nabízí až devět míst na palubě.

Délka: 4,606 – 5,306 m

Šířka: 2,204 m

Výška: 1,890 – 1,940 m

objem zavazadlového prostoru:  
140 – 4554 dm3

4

4
4

4



Značka CiTroën má ve své nabíd-
ce kompletní řadu užitkových vozidel 
přizpůsobených potřebám různých 
profesí. Hledáte-li bezpečnost, kom-
fort nebo velký nákladový prostor, 
jsou pro vás připraveny modely 
Berlingo, Jumpy a Jumper – každý  
v několika verzích. Je jen na vás, který 
z nich si vyberete.

užitkoVÉ Vozy  
citroËn



tiP: 
surround rear Vision

BEnZÍnoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.2 PureTech 110 S&S MAn6 1199 81 / 110 5,3 - 5,6 121 - 127

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.5 BlueHDi 75 S&S MAn5 1499 56 / 76 4,2 - 4,4 112 - 116
1.5 BlueHDi 100 S&S MAn5 1499 75 / 102 4,2 - 4,4 111 - 116
1.5 BlueHDi 130 S&S MAn6 1499 96 / 130 4,4 - 4,5 117 - 120

Vybrané prvky výbavy:
rozšířený systém rozpoznání dopravního • 
značení 
Driver Attention Alert • 
automatické přepínání dálkových • 
světlometů 
přední a zadní parkovací asistent • 
a kamera Surround rear Vision
indikátor přetížení • 
dvousedadlo spolujezdce Extenso  • 
a psací stolek

CiTroën 
berLinGo  
VAn/PoLoKoMbi 
Užitkový vůz Berlingo ocení všichni, kteří tráví hodně času ve voze. Důraz byl kladen 
na pohodlí, kvalitní odhlučnění a podpůrné prvky řízení. Paket Worksite, jehož sou-
částí je Grip Control a Hill Assist Descent, zlepšuje jízdní vlastnosti vozu v náročném 
terénu. Model je k dispozici ve dvou délkách karoserie a může být vybaven lavicí 
Extenso pro přepravu tří osob. Verze Polokombi pojme až pět cestujících.

Délka: 4,403 – 4,753 m

Šířka: 2,107 m

Výška: 1,860 m

objem nákladového prostoru:  
3,3 – 4,4 m3

Užitečná hmotnost: 552 - 935 kg

největší tech. přípustná hmotnost:  
1940 – 2400 kg

4

4
4

4

tiP: 
2 délky vozidla a užitečná 
nosnost až 935 kg



CiTroën 
JuMPY  
PoLoKoMbi/KoMbi  
Již se nemusíte rozhodovat mezi přepravou osob nebo nákladu: Jumpy Polokombi 
nabízí místo pro pět až šest osob společně s nákladovým prostorem o objemu 4 m3. 
Prostor pod lavicí ve druhé řadě umožňuje převážet předměty o délce až 2,30 m. 
Verze Kombi je určena pro přepravu až devíti osob a  je k dispozici ve třech délkách. 

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.5 BlueHDi 100 S&S MAn6 1499 75 / 102 5,0 132 - 133

1.5 BlueHDi 120 S&S MAn6** 1499 88 / 120 4,9 129 - 130

2.0 BlueHDi 120 S&S MAn6* 1997 90 / 122 5,7 151 - 152

2.0 BlueHDi 150 S&S MAn6  1997 110 / 150 5,4 - 5,6 144 - 148
*pouze Polokombi

** pouze Kombi

Délka:  4,959 – 5,309 m 
4,606 – 5,306 m*

Šířka: 2,204 m

Výška: 1,890 – 1,940 m

objem nákladového prostoru:  
3,2 – 4,0  m3

objem zavazadlového prostoru:  
140 – 4554  m3*

Užitečná hmotnost:  903 - 1233 kg  
941 - 1298 kg*

největší tech. přípustná hmotnost:  
2555 – 3060 kg
2650 – 3100 kg*

*verze Kombi

4

4
4

4

4

tiP: 
Přeprava až 9 osob
Pevná nebo posuvná 
přepážka

tiP: 
tři délky karoserie
Možnost pohonu 4x4
užitečná nosnost  
až 1405 kg

CiTroën 
JuMPY FurGon
S optimalizovanou architekturou nabízí nová generace vozu Jumpy lepší užitné 
vlastnosti, vyšší komfort a maximální bezpečnost. Využívá nejmodernější techno-
logie na podporu řízení, je poháněn velmi účinnými motory a pro všechny „hrdi-
ny všedního dne“ se tak stává nenahraditelným pracovním partnerem. Užitečná 
hmotnost vozu je až 1400 kg, užitečný objem 6,6 m3 a na tažné zařízení můžete 
připojit náklad o hmotnosti až 2,5 t.

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

1.5 BlueHDi 100 S&S MAn6 1499 75 / 102 5,0 133

1.5 BlueHDi 120 S&S MAn6 1499 88 / 120 4,9 128

2.0 BlueHDi 120 S&S MAn6 1997 90 / 122 5,5 - 5,7 145 - 152

2.0 BlueHDi 150 S&S MAn6 1997 110 / 150 5,4 - 5,6 141 - 147

2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 1997 130 / 177 5,6 147

Délka: 4,609 – 5,309 m

Šířka: 2,204 m

Výška: 1,895 – 1,945 m

objem nákladového prostoru:  
4,6 – 6,6 m3

Užitečná hmotnost: 1000 - 1405 kg

největší tech. přípustná hmotnost:  
2610 – 3100 kg

4

4
4

4



 (m)
Vnější rozměry

Dveře
rozměry nákladového prostoru

Boční dveře Zadní dveře

Délka Výška Šířka Výška Šířka Výška Délka podlahy Užitečná výška objem 

L1H1 4,963 2,254 1,075 1,485 1,560 1,520 2,670 1,662 8 m3

L2H1 5,413 2,254 1,250 1,485 1,560 1,520 3,120 1,662 10 m3

L2H2 5,413 2,524 1,250 1,755 1,560 1,790 3,120 1,932 11,5 m3

L3H2 5,998 2,524 1,250 1,755 1,560 1,790 3,705 1,932 13 m3

L3H3 5,998 2,764 1,250 1,755 1,560 2,030 3,705 2,172 15 m3

L4H2 6,363 2,524 1,250 1,755 1,560 1,790 4,070 1,932 15 m3

L4H3 6,363 2,764 1,250 1,755 1,560 2,030 4,070 2,172 17 m3

Celková šířka (vč. zpětných zrcátek): 2,508 Výška hrany nákladového prostoru: 0,493 - 0,602 Maximální užitečná šířka: 1,870  
Užitečná šířka (mezi zadními podběhy): 1,422tiP: 

8 – 17 m3 
nákladového prostoru
nové motory 2.2 blueHDi

CiTroën 
JuMPer FurGon
Citroën Jumper se vyznačuje velkou různorodostí tvarů karoserie, které se liší 
v délce – 4 délky (L1, L2, L3 a L4), v rozvoru – 3 rozvory (300 cm, 345 
cm a 404 cm) a ve výšce – 3 výšky (H1, H2 a H3).  Celkově Jumper existuje 
v sedmi verzích furgonu s nákladovým prostorem od 8 do 17 m3. K dispozici je 
i furgon prosklený, který je vhodný například pro přestavbu na sanitní vozy.

  

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

2.2 BlueHDi 120 S&S MAn6 2179 88 / 120 6,1 - 6,4 160 - 169
2.2 BlueHDi 140 S&S MAn6 2179 103 / 140 6,1 - 6,8 159 - 179
2.2 BlueHDi 165 S&S MAn6 2179 121 / 165 6,1 - 6,7 160 - 177

Délka: 4,963 – 6,363 m

Šířka: 2,508 m

Výška: 2,254 – 2,764 m

objem nákladového prostoru: 8 – 17 m3 

Užitečná hmotnost: 970 - 1485 kg

největší tech. přípustná hmotnost:  
3000 – 3500 kg 

4

4
4

4



užitkoVÉ Vozy

CiTroën 
JuMPer PoDVoZeK
Verze podvozek poslouží jako základ pro nejrůznější typy přestaveb nebo násta-
veb, které budou přesně vyhovovat vašemu podnikání. na výběr jsou čtyři délky, 
dva BlueHDi motory a jednoduchá nebo dvojitá kabina.
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KONFIGURACE 
NOVÉHO JUMPERU 
Nový Citroën Jumper odráží Vaše 
podnikání a nabízí pozoruhodný výběr 
konfi gurací. Tento široký výběr se 
potvrzuje ve spojení kolem 8 siluet 
speciálně navržených, aby odpovídaly 
vašim potřebám. 

➀ FOURGON SKŘÍŇ

➁ FOURGON PROSKLENÝ 

➂ ŠASI S KABINOU

➃ ŠASI S DVOJITOU KABINOU

➄ VALNÍK S KABINOU

➅ VALNÍK S DVOJITOU KABINOU 

➆ ŠASI S KABINOU 

➇ KORBA
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DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

2.2 BlueHDi 140 S&S MAn6 2179 103 / 140 7,1 186
2.2 BlueHDi 165 S&S MAn6 2179 121 / 165 7,1 186

Údaje o spotřebě a emisích Co2 se vztahují k verzi podvozek s kabinou 35 L3.

PoDVoZEK S KABinoU

 (m) Celková délka Maximální délka nástavby (za kabinou)

L2 5,358 4,100

L2S 5,708 4,780

L3 5,943 5,015

L4 6,308 5,015

Maximální šířka nástavby 2,207 - 2,350

Maximální výška nástavby 3,500

PoDVoZEK S DVoJiToU KABinoU

 (m) Celková délka Maximální délka nástavby (za kabinou)

L3 5,943 4,174

L4 6,308 4,174

Maximální šířka nástavby 2,207 - 2,350

Maximální výška nástavby 3,500

Délka:   5,358 – 6,308 m 
5,943 – 6,308 m*

Šířka: 2,508 m

Výška: 2,153 m

Užitečná hmotnost:  
 1700 - 1745 kg, 1465 - 1510 kg* 

největší tech. přípustná hmotnost: 
3500 kg 

*podvozek s dvojitou kabinou

4

4
4

tiP: 
Zesílená  
verze 4-35

tiP: 
Dvojitá kabina  
pro 7 cestujících

CiTroën 
JuMPer VALnÍK
Jumper v provedení valník je v nabídce ve třech délkách a s dvěma výkonnými 
dieselovými motory. Klasická kabina pojme dvě až tři osoby, ve dvojité kabině 
lze přepravit až sedm cestujících. Základní výbava obsahuje mimo jiné ESP, 
ABS, airbag řidiče a elektrické ovládání oken.

  

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

2.2 BlueHDi 140 S&S MAn6 2179 103 / 140 7,1 186
2.2 BlueHDi 165 S&S MAn6 2179 121 / 165 7,1 186

Údaje o spotřebě a emisích Co2 se vztahují k verzi valník s kabinou 35 L3.

VALnÍK S KABinoU

 (m)
Ložná plocha Výška 

bočnic
Celková 
délkaDélka Šířka

L3 3,833 2,034 0,400 6,328

L4 4,260 2,034 0,400 6,693

VALnÍK S DVoJiToU KABinoU

 (m)
Ložná plocha Výška 

bočnic
Celková 
délkaDélka Šířka

L3 2,950 2,034 0,400 6,228

L4 3,400 2,034 0,400 6,678

Délka:  5,743 – 6,693 m, 
5,738 – 6,678 m*

Šířka: 2,508 m

Výška: 2,153 m

Plocha valníku:  
 6,60 - 8,66 m2, 5,00 - 6,91 m2*

Užitečná hmotnost:  
 1360 - 1440 kg, 1175 - 1295 kg* 

největší technicky přípustná hmotnost: 
3430 - 3500 kg, 3320 - 3500 kg* 

*valník s dvojitou kabinou

4
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tiP: 
5 až 9místné provedení

CiTroën 
JuMPer KoMbi
Tento model poskytne vysoký komfort cestování až devíti cestujícím. Jednodu-
chost a intuitivní uspořádání palubní desky řidiči maximálně zpříjemňují řízení. 
Všechny ovládací prvky vozu jsou v blízkém dosahu a signalizační kontrolky po-
skytují okamžitý přehled. K dispozici je tempomat a omezovač rychlosti, zadní 
parkovací asistent a zpětná parkovací kamera. Pro optimální komfort lze vůz za 
příplatek vybavit pneumatickým odpružením zadní nápravy.

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

2.2 BlueHDi 120 S&S MAn6 2179 88 / 120 6,0 159

2.2 BlueHDi 140 S&S MAn6 2179 103 / 140 6,5 - 6,6 172 - 175

Délka: 4,963 – 5,413 m

Šířka: 2,508 m

Výška: 2,254 – 2,524 m

Užitečná hmotnost: 755 - 1085 kg

největší technicky přípustná hmotnost:  
3000 – 3300 kg

4

4
4

tiP: 
Možnost pohonu 4x4

CiTroën 
JuMPer PLošinA 
Potřebujete-li ke svému podnikání zcela specifický vůz, můžete použít jako základ 
verzi Jumper Plošina. nabízíme ji ve dvou délkách a s dvěma BlueHDi motory, 
kabina může být dvou- nebo třímístná a standardně je dodávána bez zadní 
stěny. Dále už záleží na vašich konkrétních potřebách, jaký typ nástavby zvolíte. 
K dispozici je i pohon všech čtyř kol.

DiESELoVÉ MoTorY ZDViHoVÝ oBJEM  
(cm3)

VÝKon  
(kW/k)

SPoTŘEBA  
(l/100 km)

EMiSE Co2  
(g/km)

2.2 BlueHDi 140 S&S MAn6 2179 103 / 140 7,1 186
2.2 BlueHDi 165 S&S MAn6 2179 121 / 165 7,1 186

Délka: 5,843 – 6,208 m

Šířka: 2,508 m

Výška: 2,153 m

Užitečná hmotnost: 1750 - 1755 kg

největší tech. přípustná hmotnost: 3500 kg

4

4
4



SMLoUVY a záruky CitroËn
serVisnÍ sMLouVY citroËn
Prodloužená záruka – citroËn essentialDrive
• prodlužuje standardní garanční podmínky poskytované výrobcem vozu
• umožňuje využívat rozšířených asistenčních služeb
• zahrnuje díly a práce potřebné k odstranění všech mechanických, elektric-

kých nebo elektronických závad po uplynutí smluvní záruky na váš vůz
• lze ji uzavřít v průběhu prvních 18 měsíců trvání smluvní garance vašeho 

vozu (do 40 000 km ujetých na vašem vozidle) na dobu od 36 do 60 
měsíců nebo na 40 000 až 200 000 ujetých kilometrů s možností změny 
během platnosti smlouvy 

Pravidelná údržba – citroËn idealDrive
• optimální řešení, jak si prodloužit smluvní záruku včetně pravidelných 

servisních operací 
• zahrnuje: díly a práce potřebné k odstranění mechanických, elektrických 

nebo elektronických závad po uplynutí smluvní záruky a všechny servisní 
operace spojené s pravidelnou údržbou vozu dle doporučení výrobce

• lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní garance vašeho 
vozu na dobu od 36 do 60 měsíců nebo na 40 000 až 200 000 ujetých 
kilometrů s možností změny během platnosti smlouvy

Kompletní servis – citroËn FreeDrive
• jednoduché a účinné řešení, jak jezdit v klidu a s jistotou a mít pod kont-

rolou veškeré provozní náklady vašeho vozu, ty plánované i neplánované
• zahrnuje servisní služby poskytované v řadě evropských zemí: díly a práce 

potřebné k odstranění mechanických, elektrických nebo elektronických 
závad po uplynutí smluvní záruky, všechny servisní operace spojené s pra-
videlnou údržbou vozu dle doporučení výrobce, výměnu opotřebovaných 
dílů včetně práce

• lze ji uzavřít v průběhu prvních 12 měsíců trvání smluvní garance vašeho 
vozu na dobu od 24 do 60 měsíců nebo na 40 000 až 200 000 ujetých 
kilometrů s možností změny během platnosti smlouvy.

ZÁruKY
Základní záruka
2 roky bez omezení počtu ujetých km.
oprava nebo výměna dílů uznaných za vadné.
CitroËn assistanCe 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu.

Záruka proti prorezivění
12 let pro osobní vozy.
5 let pro užitkové vozy.

Záruka na lak
3 roky pro osobní vozy.
2 roky pro užitkové vozy.

sLuŽbY
Příprava vozu a realizace technické kontroly
Příprava vašeho vozu na povinnou technickou kontrolu, 
záruka jejího úspěšného průběhu.

náhradní vozy
nabízíme vám zapůjčení vozů za preferenční cenu  
po dobu pobytu vašeho vozu v servisu.

Posouzení klimatizace
Prověření důležitých částí klimatizačního systému za 
paušální cenu.

FinAnCoVÁnÍ VozoVÉho Parku

sPotŘebiteLsKý úVěr Pro PoDniKAteLe
akontace již od 0 %

spotřebitelský úvěr na pořízení automobilu je účelovým úvěrem, posky-
tovaným úvěrovou společností. Předmět úvěrové smlouvy je od počátku 
smluvního vztahu majetkem klienta. Úvěr je obvykle zajištěn samotným 
vozidlem, ale jsou možné i jiné formy ručení. 
• akontace: 0 - 80 %
• délka trvání: 12 - 84 měsíců
• Účtování nákladů: předmět je odepisován majitelem vozu (klientem), 
   dle platných předpisů
• dPh: klient si uplatňuje odpočet dPh okamžitě, při pořízení vozu, na     
  základě daňového dokladu, tj. faktury od dodavatele (prodejce) 

Výhody:
• okamžité vlastnictví auta
• dostupná hotovost
• daňově odpočitatelný úrok
• okamžité vrácení dPh (u plátců dPh).                                   

oPerAtiVnÍ LeAsinG
dlouhodobý pronájem nového vozu Citroën

CitroËn oPeratiVní leasinG vám umožní pronajmout si nový vůz 
za podmínek, které vyhovují vašemu podnikání.
• doba nájmu: 24 - 60 měsíců
• nájezd: 40 000 - 200 000 km
• varianty: operativní leasing bez služeb, full-service leasing                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
nájezd a doba pronájmu jsou ve smlouvě stanoveny tak, aby odpovída-
ly skutečnému využití vozidla. finanční prostředky vám zůstanou k dis-
pozici pro investice do rozvoje vašeho podnikání. splátka je nákladovou 
položkou, je tedy plně daňově odečitatelná.

Výhody:
• nemusíte skládat počáteční akontaci
• jistota fixní měsíční splátky po celou dobu trvání smlouvy
• splátka je plně daňově odečitatelná
• vozidlo spravuje leasingová společnost od dodání až po opětovný prodej
• leasingová společnost nese riziko zůstatkové hodnoty a postará se  
   o odkup vozu po skončení smlouvy
• záruka neustálé obnovy vozového parku novými, bezpečnými a spo- 
   lehlivými vozy.

CitroËn pro vás připravil celou řadu řešení, která vyhovují konkrétním potřebám vašeho podnikání – od inovativních služeb 
po cílené balíčky a dohody o dlouhodobém pronájmu. snadné spravování, flexibilita, omezený rozpočet, daňové podmínky: 
splníme vaše každodenní očekávání bez ohledu na typ potřeb, oblast působnosti nebo velikost vašeho podniku. 



business Centra CitroËn

informace o modelech a jejich parametrech od-
povídají jejich definici v době výtisku tohoto do-
kumentu; nemohou být považovány za smluvně 
závazné. CiTroën si vyhrazuje právo měnit bez 
předchozího upozornění charakteristiky předsta-
vených modelů a služeb, aniž by byl povinen ak-
tualizovat tento dokument. Soubor prvků výbavy 
popsaných v této brožuře představuje veškerou 
technologii použitou u jednotlivých modelů. 
Tyto prvky mohou být součástí standardní nebo 

doplňkové výbavy dle úrovně výbavy vozidla. AU-
ToMoBiLES CiTroën potvrzuje, že v souladu 
s právními předpisy týkajícími se nakládání s vozi-
dly po ukončení jejich životnosti, plní stanovené 
cíle a že při výrobě produktů, které prodává, jsou 
používány recyklovatelné materiály. Zobrazené 
barevné odstíny karoserie jsou pouze orientační, 
protože tiskařská technika neumožňuje přesnou 
reprodukci barev. Přípravě tohoto katalogu byla 
věnována velká péče, jestliže se však domnívá-

te, že obsahuje chybný údaj, neváhejte nás na 
něj upozornit. Pro získání bližších informací nás 
kontaktujte na infolince +420 222 352 277 
nebo na adrese www.citroen.cz. Pro získání veš-
kerých informací o Službách CiTroën se obrať-
te na prodejní místa naší sítě v Čr. CiTroën  
ASSiSTAnCE: 800 10 12 10. Bezplatné volání 
v rámci Čr.

citroËn doporučuje

názeV uliCe město WWW stránky

auto babiŠ ondřejovská 700 mnichovice www.citroen-babis.cz

auto kP Plus doubská 525 liberec www.autokpplus.cz

autoCentrum doJáČek kolbenova 31/809 Praha 9 www.dojacek.cz

brnoCar Palackého třída 155 brno www.brnocar.cz

CarlinG auto hviezdoslavova 51 brno www.carling.cz

City Car rudolfovská 42 České budějovice www.citycar.cz

C-kodeCar nad Porubkou 2355 ostrava - Poruba www.kodecar.cz

reGina bratří Štefanů 492 hradec králové 3 www.autoregina.cz

uniCars tečovská 1052 zlín malenovice www.unicars.cz

kontakty

Lukáš Hošek
Head of Fleet Sales
Telefon: 244 118 838
lukas.hosek@p-automobil-import.cz

Daniela Šmídová
Key Account Manager
Telefon: 244 118 856
daniela.smidova@p-automobil-import.cz

Jiří Čáslavka
Key Account Manager
Telefon: 244 118 871
E-mail: jiri.caslavka@p-automobil-import.cz

Citroën Česká republika
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, tel.: 244 118 800

Jaromír Heřmanský
B2B / LCV Director
Telefon: 244 118 862
jaromir.hermansky@p-automobil-import.cz

roman Stoklasa
LCV Specialist
Telefon: 244 118 890
roman.stoklasa@p-automobil-import.cz

David Čepelák
Account Manager
Telefon: 244 118 840
david.cepelak@p-automobil-import.cz

Evžen Souček
B2B networks Manager
Telefon: 244 118 850
evzen.soucek@p-automobil-import.cz
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