
W ramach polityki sta ej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposa enie, opcje i kolory mog ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki maj 
wy cznie charakter pogl dowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawieraj podatek VAT (23%). 

 

 

Model: JUMPER VAN CONTROL 

Wersja: 33 L2H1 BLUEHDI 140 S&S €6.2 

Lakier: BLANC BANQUISE NIEMETALIK 

Tapicerka: CZARNA Materia Darko 

Rok produkcji: 2021 

 

 

 

 

PROPOZYCJA HANDLOWA 

Dzi kujemy za zainteresowanie samochodami marki Citroën. W nawi zaniu do naszych ustale zwi zanych z preferencjami zakupowymi  poni ej 
prezentujemy propozycj handlow dotycz c modelu JUMPER dla: 

 
 

 
DANE SAMOCHODU: 

 

 

KALKULACJA:   

Cena katalogowa netto: 
 

111 650 zł 

Cena wyposa enia dodatkowego netto:  9 840 zł 

CHLAPACZE PRZEDNIE I TYLNE  0 zł 

DRZWI TYLNE OTWIERANE =270°  990 zł 

KLIMATYZACJA MANUALNA  4 500 zł 

PAKIET SIEDZE PODSTAWOWY  0 zł 

RADAR COFANIA  1 300 zł 

RADIO CYFROWE (DAB) FM + PORT USB + ZESTAW G OŚNOMÓWI CY BLUETOOTH 1 600 zł 

ŚWIAT A DO JAZDY DZIENNEJ LED  1 050 zł 

WZMOCNIONE ZAWIESZENIE  400 zł 

ZESTAW DLA PAL CYCH  0 zł 

 
Produkty dodatkowe: 

Akcesoria: 1 382,11zł 
 

ł  

Alarm 1382,11 zł 

Łączna cena z produktami dodatkowymi netto: 122 872,11 zł 
 



W ramach polityki sta ej poprawy produktów Citroën dane techniczne, wyposa enie, opcje i kolory mog ulec zmianie. Zamieszczone informacje oraz prezentowane grafiki maj 
wy cznie charakter pogl dowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Podane ceny zawieraj podatek VAT (23%). 

 

 

 

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU JUMPER VAN CONTROL 

 
ABS+EBD 

AFU (System hamowania awaryjnego) 

Alternator 220A 

Antena 

Centralny zamek 

ESP 

Fotel kierowcy przesuwany, z regulacj wysokości 

Fotel pasa era dwumiejscowy (w 1. rz dzie) (gdy nie wybrano opcji: fotel pasa era 1-osob.) 

Ko o zapasowe pe nowymiarowe 

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane 

Opony z felgami stalowymi 15" 

Os ona ch odnicy malowana 

Os ony przeciwb otne ("chlapacze") przednie i tylne 

Podgrzewanie wtrysku paliwa 

Poduszka bezpiecze stwa kierowcy 

Przegroda sta a pena 

Stela nakoozapasowe 

Szyby przednie boczne sterowane elektrycznie 

Wskaźnik poziomu oleju 

Zbiornik paliwa 90L 

Zestaw palacza (zapalniczka z wyjmowan popielniczk ) 

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE MODELU JUMPER VAN CONTROL 

PAKIET SIEDZE PODSTAWOWY 

ZESTAW DLA PAL CYCH 

CHLAPACZE PRZEDNIE I TYLNE 

 

DANE TECHNICZNE: SILNIK 33 L2H1 BLUEHDI 140 S&S €6.2 
 

Pojemnoś skokowa (cm3) 2179 Spalanie w cyklumiejskim 
(l/100km) 

 

5,8 

Moc maksymalna w kW (KM) przy 
obr./min 

103 (140) / 3750 Spalanie w cyklu pozamiejskim 
(l/100km) 

5,9 

Spalanie w cyklu mieszanym 
(l/100km) 

Emisja CO2 w cyklu mieszanym 
(g/km) 

5,8 Normaemisji spalin EURO 6 

153 
Paliwo 

Olej nap dowy 

Maksymalna pr dkoś km/h 160 Rodzaj skrzyni biegów (liczba 
prze o e ) 

R czna (6) 

Homologacja Ci arowa Rodzaj nadwozia VAN 
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INFORMACJE DODATKOWE 
 

GWARANCJA PRODUCENTA 

GWARANCJA UMOWNA: 2 LATA (Swoim zakresem obejmuje bezp atne naprawy samochodu w przypadku jego usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych oraz 
hydraulicznych. Dodatkowo umo liwia skorzystanie z Programu pomocy drogowej Citroën Assistance); 
GWARANCJA ANTYPERFORACYJNA (12 lat dla samochodów osobowych, 5 lat dla samochodów dostawczych); 
GWARANCJA NA LAKIER (3 lata dla samochodów osobowych, 2 lata dla samochodów dostawczych). 

 
UMOWY SERWISOWE 

KONTRAKT BASIC (Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km, czas trwania: maksymalnie do 8 lat wliczaj c gwarancj umown .) 
1. PRZED U ENIE GWARANCJI - Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych w cznie z cz ściami i robocizn . 
2. ASSISTANCE – Ca odobowa pomoc drogowa Citroën Assistance dost pna 7 dni w tygodniu 
3. US UGI MOBILNOŚCI – Pojazd zast pczy, kontynuowanie podró y lub powrót do domu, hotel. 

KONTRAKT COMFORT (Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km, czas trwania: maksymalnie do 8 lat wliczaj c gwarancje umowna.) 
1. PRZEGL DY OKRESOWE – Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przegl dów zgodnie z zaleceniami producenta 

(oryginalne cz ści zamienne, robocizna, homologowane oleje, p yny i materia y smarne). 
2. ASSISTANCE – Ca odobowa pomoc drogowa Citroën Assistance dost pna 7 dni w tygodniu 

KONTRAKT COMFORT PLUS (Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km, czas trwania: maksymalnie do 8 lat wliczaj c gwarancje umowna.) 
1. PRZED U ENIE GWARANCJI - Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych w cznie z cz ściami i robocizn . 
2. PRZEGL DY OKRESOWE – Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przegl dów zgodnie z zaleceniami producenta 

(oryginalne cz ści zamienne, robocizna, homologowane oleje, p yny i materia y smarne). 
3. ASSISTANCE – Ca odobowa pomoc drogowa Citroën Assistance dost pna 7 dni w tygodniu 
4. US UGI MOBILNOŚCI – Pojazd zast pczy, kontynuowanie podró y lub powrót do domu, hotel… 

KONTRAKT PREMIUM (Przebieg: od 20 tys. km do 200 tys. km, czas trwania: maksymalnie do 8 lat wliczaj c gwarancje umowna.) 
1. CZ ŚCI EKSPLOATACYJNE – Pokrycie kosztów wymiany cz ści zu ywaj cych si eksploatacyjnie (klocki, tarcze hamulcowe, sprz g a, amortyzatory,...) 

wraz z kosztem tych cz ści, jednak e z wy czeniem opon (o ile nie dokupiono tej opcji). 
2. PRZED U ENIE GWARANCJI - Naprawa usterek mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych w cznie z cz ściami i robocizn . 
3. PRZEGL DY OKRESOWE – Pokrycie kosztów czynności serwisowych podczas przegl dów zgodnie z zaleceniami producenta 
4. ASSISTANCE – Ca odobowa pomoc drogowa Citroën Assistance dost pna 7 dni w tygodniu 
5. US UGI MOBILNOŚCI – Pojazd zast pczy, kontynuowanie podró y lub powrót do domu, hotel. 

 
AKCESORIA 

Oryginalne akcesoria CITROEN pozwalaj wyró ni Pa stwa samochód na tle innych. Obszerna oferta jest podzielona na kilka grup tematycznych w zale ności od ich przeznaczenia. 
Szczegó owe informacje o ca ej ofercie akcesoriów mo na uzyska w Autoryzowanych Punktach Sprzeda y CITROEN. Jest ona zaprezentowana tak e na stronie www.citroen.pl. 

 
SYSTEM ASSISTANCE 

Dodatkowo wszystkie samochody bezp atnie w okresie gwarancji (tak e przed u onej) obj te s ca odobowym systemem Citroen Assistance na terenie ca ej Europy. Istnieje 
mo liwoś korzystaniaz samochodów zast pczych w przypadku unieruchomienia pojazdu wg zasad opisanych w szczegó owych warunkach Citroen Assistance. 

 
OFERTA FINANSOWANIA 

U ytkowanie pojazdu i jego cykliczna wymiana na nowy to wyraźny trend na rynku samochodowym. Pod aj c za potrzebami naszych Klientów, stworzyliśmy Free2Move Lease w 
formieleasinguoperacyjnegodlaprzedsi biorcóworaz po yczk Simply Drivedlaklientówprywatnych.S tonowoczesneprogramy finansowez gwarantowan wartości rynkow 
pojazdu na koniec umowy oraz mo liwości wp aty w asnej od 1z . Dzi ki temu p aci si jedynie za utrat wartości, oszcz dza na racie, unika k opotów przy odsprzeda y i u ywa 
nowego samochodu. Decyzj , cozrobi ze swoim Citroënem, podejmuje si pod koniec umowy, a nie przy jej zawieraniu. Mo na zwróci pojazd Dealerowi lub wymieni go na nowy 
model odnawiaj c umow . Szczegó y oferty u Doradcy Handlowego 

 
ODKUP SAMOCHODÓW 

Oferujemy mo liwoś odkupu samochodów u ywanych ró nych marek. 

 
JAZDA TESTOWA 

Zach camy do skorzystania z jazdy testowej, która pomo e Pa stwu w podj ciu decyzji o zakupie samochodu Citroen. 

 
 

http://www.citroen.pl/

