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MODELPROGRAM

CITROËN BERLINGO VAN CITROËN JUMPY CITROËN JUMPER

VAREBILSPROGRAMMET 
Nyd følelsen af komfort og velvære i bilen, uanset om du kører i byen eller på landevejen. 

Disse to værdier har altid været i fokus hos CITROËN.

CITROËN C4 CACTUSCITROËN C3 CITROËN C3 AIRCROSS

CITROËN C5 AIRCROSSCITROËN 
GRAND C4 SPACETOURER

CITROËN 
C4 SPACETOURER
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CITROËN JUMPY
TIL ALLE FORMÅL
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CITROËN JUMPY 
I 7 HOVEDPUNKTER

DE VIGTIGSTE PRODUKTER

* Ikke tilgængelig på XL-versionen.

BEGRÆNSET 
HØJDE PÅ 1,90 M*
Den kan parkere alle vegne. 
SIDE 11

3 STØRRELSER, 
BL.A. EN KOMPAKT 
VERSION
XS er en ny, original version 
på 4,60 m til bykørsel 
uden problemer. 
SIDE 10 -13

Indretning der gør det muligt at 
transportere ting, der er op til 
4 meter lange.

MODUWORK

SIDE 14 - 15
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EFFEKTIVITET
En ny platform kombineret med 
en ny generation af motorer.
SIDE 38 -39

Fred og ro ombord.
CITROËN KOMFORT

SIDE 18- 21

HEAD UP-DISPLAY 
I FARVER
Teknologi, der gør livet lettere.
SIDE 30, 36

SIDESKYDEDØRE 
MED HÅNDFRI BETJENING

SIDE 16, 22 - 23

Smart system til åbning og lukning af døre, 
når du har hænderne fulde.
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INDHOLDSFORTEGNELSE6



S. 8 - DESIGN

S. 28 - TEKNOLOGI

S. 40 - DET VIGTIGSTE UDSTYR

INDHOLD
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DESIGN8



CITROËN JUMPY er designet til at 
opfylde alle dine forventninger, og 
adskiller sig ved sine exceptionelle 

præstationer og et nyt design baseret på 
en helt ny platform, hvilket ses af den 

moderne front.

CITROËN JUMPY
NÅR MAN ELSKER 

VELGJORT ARBEJDE
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DESIGN

Takket være den nye modulplatform fås 
CITROËN JUMPY i 3 størrelser: To almindelige 
versioner – M (4,95 m) og XL (5,30 m) – og 
en helt ny og original, kompakt version, XS, 
med en længde på 4,60 m.

3 STØRRELSER

 XS 4,60 m

 M 4,95 m

 XL 5,30 m
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CITROËN JUMPY har en begrænset 
højde på 1,90 m*, så den kan 
komme ind i alle parkeringshuse, 
parkeringskældre, indkøbscentre 
og lufthavne uden problemer.
Dette er en stor fordel for biler i 
denne kategori.

* Fås til størrelserne XS og M i van-versionen og 
XS, M og XL i Combi-versionen.

BEGRÆNSET 
HØJDE
UBEGRÆNSET ADGANG
TIL ALLE PARKERINGSANLÆG

1,
9

0
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Denne kompakte version på kun 4,60 m er 
ideel til bykørsel.
Den gør det let at køre og manøvrere i byen. 
Samtidig har den de samme kvaliteter som en 
større varevogn med en nyttelast på op til 1400 
kg, en volumen på 5,10 m³ og en nyttelængde 
på 3,30 m (med Moduwork). CITROËN JUMPY 
COMBI fås også i XS-versionen.
Den fås med op til 9 rummelige pladser og en 
bagagerumsvolumen på 4,50 m³, hvis alle 
bagsæderne tages ud.

CITROËN JUMPY XS 
VERSION
KOMPAKT OG HANDY

DESIGN

OP TIL 

5,10 m3
OP TIL 

1 400 kg
OP TIL 

3,30 m4,60 m
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Takket være Moduwork kan CITROËN 
JUMPY transportere ting, der er op til 4 m 

lange. Når det yderste passagersæde er slået 
op mod skillevæggen, kan klappen let 

åbnes, og fastgøres på siden.
 På grund af den flade vognbund er det nemt 

at skubbe lasten gennem klappen. Et 
beskyttelsesnet sørger for sikkerheden.
 Når midtersædets ryglæn foldes ned, 

omdannes det til et mobilt kontor med en 
drejelig skriveplade. CITROËN JUMPY har 

komfortabel benplads til alle passagerer 
takket være den elektroniske gearkasse eller 

automatgearkassen*.

* Option.

MODUWORK*
STØRRE RUMFANG OG EN 

NYTTELÆNGDE PÅ OP TIL 4 M

3 OP TIL 

4 m
FRAGILE
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DESIGN

CITROËN JUMPY kan være forsynet med 
1 eller 2* skydedøre. Det er derfor nemt 
at læsse Euro-paller, da bredden på 
døråbningen er 93 cm**.

* Ekstraudstyr.
** På M og XL

SKYDEDØRE
GIVER GODE 
LÆSSEMULIGHEDER

1,40 m
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Til dig, der har brug for mest mulig plads, giver Citroen Jumpy en 
lastkapacitet på 6,60 m³.
Indretningen i råt træ eller beklædt* beskytter lastrummet. 
Du kan også få en vognbund af 9 mm skridsikkert birketræ med 
dørpanelbeskyttelse af aluminium og sidebeskyttelse 
med hjulkasserne forstærket med hjørnebeslag i aluminium.

Der findes et 12 V stik bagerst i lastrummet. Skulle du
have brug for endnu mere plads, kan det kombinerede 
anhængertræk* trække op til 2,5 t**.

* Option.
** Op til den maksimalt tilladte vogntogsvægt.

OPTIMAL LASTEEVNE
PASSER TIL ALLE DINE BEHOV

OP TIL 

4 m
OP TIL

1400 kg
OP TIL 

6,60 m3
OP TIL 

1,26 m
OP TIL

2,5 t
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CITROËN ADVANCED COMFORT®18



Forsæderne i CITROËN JUMPY er ergonomisk udformet:
Den høje førerposition giver et godt overblik over vejen. 
Kørestillingen er mere komfortabel, fordi sæderne kan 
indstilles i højden og længden. Et trinbræt giver nemmere 
adgang til kabinen. Komfort-skillevæggen med rude* 
sikrer optimal varme- og lydisolering og gør kørslen mere 
bekvem for dig. Alt dette er fordele, du vil sætte pris på, 
hvis du kører meget.

* Option.

KØRSELSKOMFORT
EN HELT NY KOMFORTOPLEVELSE
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ARBEJDSKOMFORT
MOBILT KONTOR

CITROËN ADVANCED COMFORT®

CITROËN JUMPYS kabine er designet som et mobilt 
kontor. Med den drejelige* skriveplade kan du arbejde 

komfortabelt med dokumenter eller en computer. 
Tablet-holderen**, monteret på det øverste 

opbevaringsrum i midten, kan foldes ned 
foran instrumentbordet.

 Den er beregnet til skærmstørrelser op til 11”. 
Der er placeret et USB-stik (afhænger af version) på 

betjeningspanelet lige ved siden af. Smartphone-
holderen** findes i kopholderen i førerens side og består 

af en holder med indbygget strømforsyning
. Dit digitale udstyr er således inden for rækkevidde. 
CITROËN JUMPY er praktisk indrettet til dit daglige 

arbejde.

* Fås med Moduwork som option.
** Fås som tilbehør
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CITROËN ADVANCED COMFORT®22



Hvordan åbner og lukker du bildørene, når du har hænderne fulde? 
Ved hjælp af de “håndfri skydedøre*” som findes på 

CITROËN JUMPY. Når bare du har fjernbetjeningen på dig, kan du 
automatisk låse og åbne den nærmeste skydedør ved at føre en fod 

ind under hjørnet af bagkofangeren. Det er ikke længere nødvendigt 
at bruge dørgrebene eller stille ting fra sig på jorden.

Med den samme bevægelse kan du også lukke døren og låse bilen. 
Praktisk, smart og unikt.

* Option

HÅNDFRI ÅBNING 
AF SKYDEDØRE

ORIGINALT OG SMART

FRAGILE
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CITROËN ADVANCED COMFORT®24



CITROËN JUMPY COMBI er ideel 
til persontransport.
Lige fra den kompakte størrelse XS 
til XL-versionen kan der være op til 
9 personer med bagage om bord.

CITROËN JUMPY COMBI
OP TIL 9 PERSONER OM BORD

9
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Den modulære platform samt nyeste 
generation af komfort- og 

sikkerhedsudstyr i CITROËN JUMPY, 
har gjort det muligt for den at opnå 

den bedst mulige score på fem stjerner 
i Euro NCAPs crashtest.

CITROËN ADVANCED COMFORT®26



CITROËN JUMPY COMBI er robust og funktionel med mange 
muligheder for indretning af siddepladserne ’a la carte’.
Alle bagsæderne* kan tages ud, så du får et rumfang på 4,5 m³ i 
XS-udgaven og 6 m³ i XL-udgaven.
For at få let adgang til 3. sæderække kan sæderne på anden række 
nemt slåes ned, så der bliver god plads til at komme forbi. 

CITROËN JUMPY COMBI
MED NEM ADGANG

2 9
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TEKNOLOGI

CITROËN JUMPY giver dig med en nyttelængde 
på op til 4 m, en nyttehøjde på op til 1,40 m 

og en nyttevolumen på op til 6,60 m2  mulighed 
for at tilpasse den til dine behov. Den kan klare 

en nyttelast på op til 1.400 kg. 
Til områder med dårlige vejforhold kan 

Terrænpakken*, som kan tilknyttes Grip 
Control*, øge kraftoverførslen og bilens 

naturlige robusthed med en beskyttelsesplade 
under motoren og en højere affjedring.

* Option.
 

TIL ALLE FORMÅL
ROBUST OG RUMMELIG

OP TIL 

6,60 m3
OP TIL 

1400 kg
OP TIL 

4 m
OP TIL 

2,50 t

4x4 DANGEL

C I T R O Ë N  J U M P Y  f å s  m e d 
4-hjulstræk, udviklet i samabejde med 
den Franske of f - road spec ia l i s t 
Automobiles DANGEL. De 3 mulige 
funktioner – ECO 4x2, AUTO 4x4 og 
REAR LOCK – gør det let at forlade de 
asfalterede veje. 

28



GRIP CONTROL

Med Grip Control kan CITROËN 
JUMPY køre på alle typer veje. Dette 
antispin-system styrer kraftoverførslen til 
forhjulene. Med drejeknappen på 
instrumentbordet kan du vælge mellem 
5 køreprogrammer afhængigt af ter-
ræn: Standard, Sand, Sne, Offroad og 
ESP off.
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TEKNOLOGI

Takket være head up-displayet i farve kan du 
holde øjnene på vejen og samtidig se de 

vigtigste kørselsinformationer på en 
gennemsigtig plade i synsfeltet foran dig 

(hastighed, fartpilotens/hastigheds-
begrænserens indstilling, navigationsvejled-

ning og advarsel om kollisionsrisiko).
 Det er aldrig set før på en bil i denne klasse.

CITROËN JUMPY er i øvrigt udstyret med en 
7” Touch Skærm til betjening af multimedie-
funktionerne. Afhængigt af version er der to 

12 V-stik, et USB-stik og et jackstik på 
instrumentbordet og i det nederste 

handskerum.

* Option.

DEN BEDSTE 
TEKNOLOGI

HEAD-UP DISPLAY I FARVE*, 
7” TOUCH SCREEN* …
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MANGE OPBEVARINGSRUM
Overalt i kabinen er der en hel masse praktiske opbevarings-
rum, så du kan holde orden i kabinen og have de ting du
skal bruge til dit arbejde og andre gøremål inden for 
rækkevidde: De store dørlommer kan rumme en 1,5 L-flaske 
og der er et stort opbevaringsrum under passager-bænksædet, 
et lukket handskerum med køling, et åbent handskerum samt
et stort opbevaringsrum på instrumentbordet.
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TEKNOLOGI32



CITROËN JUMPY stiller avancerede teknologier, der letter kørslen, til 
rådighed for dig. Det nye 3D CITROËN Connect Nav-navigationssystem 
informerer dig om trafikforholdene i realtid. Ligesom medie- og 
telefonfunktionerne betjenes det med stemmestyring eller ved hjælp af 
bilens 7” Touch Screen. Optionen «Farezoner»** advarer via lydalarm 
og visuel advarsel, når der registreres en farezone på din rute. 
Mirror Screen-funktionen** fås med tre teknologier: Apple CarPlay®, 
MirrorLink® og Android Auto som giver dig mulighed for at bruge din 
smartphones apps på bilens Touch Screen, uden at det går ud over 
sikkerheden. Systemet til parkeringshjælp, Top Rear Vision*, viser 
bilens bagende og området omkring fra oven og zoomer automatisk 
ind, jo længere du bakker, så det bliver lettere at manøvrere. CITROËN 
Connect Box* er et system til lokaliseret alarm- og vejhjælpsopkald. 
Disse to tjenester, der er gratis og til rådighed 24/7, sikrer præcis 
lokalisering og hurtig hjælp i tilfælde af uheld eller ulykker via et 
indbygget SIM-kort. Systemet giver også erhvervsdrivende forskellige 
værktøjer til styring af deres bilflåde.

* Afhængigaf udstyrsniveau.
** Tilgængelig afhængigt af landets gældende lovgivning.
*** Kræver en kompatibel telefon.

ALTID ONLINE
7” TOUCH SCREEN*

MIRROR SCREEN

ONLINE FORBINDELSE

CITROËN CONNECT BOX 

TOP REAR VISION

ADVARSEL OM FAREZONER
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SIKKERHED  
OG FØRERHJÆLPEFUNKTIONER

TEKNOLOGI

Systemet skifter automatisk mellem fjern- og 
nærlys afhængigt af trafikken og når der 
registreres andre biler på vejen. 
Systemet er aktivt i mørke fra 25 km/t og 
slår fra, når hastigheden er under 15 km/t.

AUTOMATISK 
SKIFT TIL FJERNLYS
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Systemet aflæser farttavler og holder dig informeret om 
den aktuelle fartgrænse.
Når bilens kamera registrerer en farttavle, kan 
du accpetere den anbefalede hastighed, med 
et tryk på en tast og dermed indstille fartpiloten til 
denne hastighed.

SKILTEGENKENDELSE
MED HASTIGHEDS-
ANBEFALING Denne funktion advarer dig, hvis bilen 

passerer de hvide linjer på vejen, uden at 
blinklyset er aktiveret.
Systemet registrerer utilsigtet overskridelse af 
vejstriben (optrukken eller stiplet) og advarer 
dig med lyd og lys i instrumentgruppen.

VEJSTRIBEALARM 

Dette system overvåger din adfærd via 
multifunktionskameraet øverst i forruden og 
registrerer, hvis du bliver uopmærksom ved rattet. 
I tilfælde af uopmærksomhed advares du ved hjælp 
af en lydalarm og visuel alarm.

UOPMÆRKSOMHEDS-
ALARM 

35



TEKNOLOGI

Takket være dette udstyr kan du holde øjnene på 
vejen og samtidig, have de vigtigste 
kørselsinformationer i dit synsfelt. (aktuel og tilrådet 
hastighed, indstillingen af fartpiloten/
hastighedsbegrænseren, navigationsvejledning og 
advarsel om kollisionsrisiko). En kæmpe nyhed på 
en bil i denne klasse.

HEAD UP-DISPLAY 
I FARVER

SIKKERHED  
OG FØRERHJÆLPEFUNKTIONER
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AKTIV
FARTPILOT

BLINDVINKELSYSTEM

Dette system beskytter dig og dine passagere
mod at komme alvorligt til skade, ved at bremse før 
du når at reagerer i uforudsete situationer. Dette 
sker ved hjælp af multifunktionskameraet øverst i 
forruden. 

– – fra 0 til 30 km/t: Systemet forhindrer 
sammenstød med genstande, der er faste eller 
i bevægelse eller fodgængere.
– – over 30 km/t: Systemet sænker hastigheden 
før sammenstødet.

ACTIVE  
SAFETY BRAKE

Ved hjælp af denne funktion kan du tilpasse bilens 
hastighed til den forankørende bils hastighed. 
Den aktive fartpilot kan reducere hastigheden ned 
til 20 km/t, ved at nedsætte brændstoftilførslen.
Bremserne bliver ikke taget i brug. Dette system 
er især nyttigt i halvtæt trafik, som det kan være 
tilfældet på motorvej.

Blindvinkelsystemet, der anvender ultralyd, 
informerer dig, hvis der ligger en bil i din 
blinde vinkel. Advarslen sker via en orange diode 
i hjørnet af det pågældende sidespejl.
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CITROËN JUMPY fås med motorer fra 
100 til 180 hk, som alle anvender 

BlueHDi-teknologien. Den nye generation af 
Euro 6 BlueHDi-dieselmotorer sikrer et 

brændstofforbrug og CO2-udledninger, der 
er “best in class” (1,5 BlueHDI 120 S&S 

manuel 6 trins gearkasse). 

HØJTYDENDE OG 
MILJØVENLIGE

MOTORER

TEKNOLOGI38
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SAND (P)

GRÅ PLATINIUM (M)

HVID BANQUISE (S)

BRUN RICH OAK (P)

ORANGE TURMALIN (P)

RØD ARDENT (S) (1)

GRÅ ARDENT (M)

SORT PERLA NERA (M)

BLÅ IMPERIAL (S)

LAKFARVER

VIGTIGSTE UDSTYR

(1)Kun tilgængelig på CITROËN JUMPY VAN.
(2)Og andre anvendte materialer.
(3)Nærmere oplysninger om sæder og anvendte materialer findes i dokumentet, der kan downloades fra www.citroen.fr/mentions-legales.
(4)Kun tilgængelig på CITROËN JUMPY COMBI.
(M) : Metallak - (P): Perlemorseffekt - (S): Standardlak
Alt udstyr beskrevet i denne brochure, repræsenterer al teknologien i CITROËN JUMPY. Beskrivelsen af de CITROËN-biler, der markedsføres i EU, kan variere fra land til land. 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om standard- og ekstraudstyr henvises til «Prisliste og tekniske specifikationer», som kan downloades på www.citroen.dk.
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INTERIØRER

BLANDET KUNSTLÆDER (TEP)/MICA STOF (1) (2) (3)

SORT CARLA KUNSTLÆDER (TEP) (2) (3)

MICA STOF (1) (2) (3)

SILICA STOF (2) (3) (4)

16” DEMI-STYLE HJULKAPSEL 17” DEMI-STYLE HJULKAPSEL 17” PENTAGON HJULKAPSEL

FÆLGE OG HJULKAPSLER

17” CURVE ALUFÆLG 
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DIMENSIONER

881 Empattement : 2925(1) / 3275(2)(3) 

Longueur : 4609(1) / 4959(2) / 5309(3) 

803(1)(2) / 1153(3)  

1
9
0
5
(1
)  /
 1
8
9
5
 (2
)(4

)  /
 1
9
3
5
 (3
)(4

)

1600

1627

1920

2204

(1) XS – (2) M – (3) XL.
(4) 1940 med forhøjet hjulophæng.

BRÆNDSTOFFORBRUG OG CO2 -EMISSION (EU-normer 1999-100)*

Motor Bykørsel 
(l/100 km)

Landevejskørsel
(l/100 km)

Blandet kørsel
(l/100 km)

CO2 emission
(g/km)

1,5 BlueHDi 100 6-trins  
manuel gearkasse 5,5 - 5,4 4,8 - 4,7 5,0 - 4,9 130 - 133

1,5 BlueHDi 120 S&S manuel  
6-trins gearkasse

5,4 - 5,0 4,7 - 4,6 4,9 - 4,0 125 - 128

2,0 BlueHDi 120 S&S  
manuel 6-trins gearkasse 6,5 - 6,4 5,3 - 5,2 5,7 - 5,6 148 - 152

2,0 BlueHDi 150 S&S  
manuel 6-trins gearkasse 6,0 - 5,8 5,1 - 4,9 5,4 - 5,2 137 - 143

2,0 BlueHDI 180 S&S  
8-trins automatgear 6,1 - 5,9 5,2 - 5,0 5,5 - 5,3 141 - 146

Længde:

Akselafstand: 
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C O N T R AT

G A R A N T I E

FABRIKSGARANTI: 2 ÅR. Reparation eller udskiftning af defekte dele. Citroën Assistance 24/7.

LAKGARANTI: 3 ÅR. for personbiler. 2 år for varebiler

GARANTI MOD GENNEMTÆRING: 12 ÅR. for personbiler. 5 år for varebiler.

GARANTIFORLÆNGELSE: FRA 2 TIL 5 ÅR, garantiforlængelse, fra 40.000 til 175.000 km.* Forlængelse af fabriksgarantien.
 Citroën Assistance 24/7. Omgående genkendelse i hele CITROËNs forhandlernet.

GARANTI- & SERVICEAFTALE: FRA 3 TIL 7 ÅR, fra 30.000 til 175.000 km*. Fordele ved garantiforlængelsen. Forlængelse af
 fabriksgarantien.

INKLUSIVE SERVICEAFTALE:  FRA 3 TIL 7 ÅR, fra 30.000 til 175.000 km.* Fordele ved garanti- og vedligeholdelsesaftalen.  
 Udskiftning af sliddele (bortset fra dæk). Lovpligtigt, periodisk syn (4 år eller længere).

* Udløber, når den første af disse to grænser nås. Kilometertal regnes fra 0 km på kilometertælleren. Varighed regnes fra bilens første indregistreringsdato.

For mere information, se de detaljerede betingelser i dit Citroën salgssted.

   – AUTOMOBILES CITROËN: Aktieselskab med en kapital på 159.000.000 euro – Hovedsæde: 6, rue Fructidor, 75017 Paris 17 – RCS Paris 642050199. Denne brochure angår kun biler, der markedsføres i 
EU. Produktinformationerne og specifikationerne var gældende, da dette dokument blev trykt. De kan ikke betragtes som kontraktlige. Citroën forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for modellerne uden at være 
forpligtet til at opdatere dette dokument. AUTOMOBILES CITROËN bekræfter i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer at have opfyldt de i direktivet fastsatte mål, og at 
genbrugte materialer anvendes i fremstillingen af produkter markedsført af Citroën. Farverne i denne brochure er vejledende. Trykketeknikken tillader ikke en nøjagtig gengivelse af farven. Biler ombygget af specialopbyggere kan have andre tekniske 
egenskaber, ydeevner, brændstofforbrug, CO2-udledning og andet udstyr. Kontakt os venligst, hvis brochuren imod vores forventning skulle indeholde fejl. Du kan ringe til Citroëns kundeservice på 36 18 02 00 for at få oplysninger eller gå til www.
citroen.dk. For alle informationer om Citroëns serviceydelser kan du henvende dig til en forhandler i Citroëns netværk i Danmark. Citroën Assistance: 0 800 05 24 24 (gratis opkald).
 

DOWNLOAD DEN NYE MY CITROËN MOBIL APP
Få fordel af en personlig opfølgning af dit køretøj og adgang til alle Citroën-tjenester fra din smart-
phone.
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Se hele CITROËNs modelprogram på www.citroen.dk eller download applikationen ”My Citroën” gratis.


