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UPPTÄCK 
BILDER,

AV CITROËNS 
ÅTERKOMST 
I RALLYT.

Le Tone introducerar musikstilen
French Touch under 1990-talet
med sin hit ”Joli Dragon”. I 15 år
ägnar han sig mest åt musiken,
men glider sedan successivt över
mot illustration. Sedan 2011 har

han haft utställningar med sina verk, bland annat
på Centre Pompidou. Även om Le Tone beundrar
konstnärer som kan hantera färg, erkänner han 
att han själv är svag för svart-vitt som han använder 
i de enkla historier som han ritar med filtpenna 
i sina anteckningsblock.

Från 1919 till idag - upptäck de 
unika Citroënmodellerna som skapat 
bilhistoria.

2014
CITROËN C4 CACTUS 
presenterar Airbump ® - ett 
helt nytt tänk vad gäller 
karosskydd och design.

CITROËN revolutionerar 
bilvärlden med sin 

framhjulsdrift. Namnet för 
den nya tekniken säger allt: 

det är framhjulen som är 
drivande. En lösning som 

sedan majoriteten av världens 
biltillverkare också anammat.

1934

1919 1939 1948 1968
Modellen CITROËN Typ A börjar 
serietillverkas.

CITROËN presenterar TUB, en 
nytänkande transportbil som bland annat 
har en sidoskjutdörr till lastutrymmet. 
Modellen får en uppföljare i H Van år 1948.

CITROËN tar fram den lilla folkbilen 
2CV för att kunna erbjuda en «billig 
och säker bil som bekvämt rymmer 
fyra personer och 50 kilo bagage.»

Trenden går mot lätta, smidiga bilar 
som Ami 6 och Dyane. CITROËN 
lanserar även Mehari, föregångaren 
till alla terränggående fritidsbilar.

1974
Under 70 och 80-talet stärks CITROËNS 
rykte som teknisk innovatör inom 
bilbranschen. Modellerna CX, BX och 
XM tar märket mot premiumsegmenten 
tack vare fjädringssystemet Hydractive 
som förenar elektronik och hydralik.

Segrare i Rally Raid konstruktörs-VM 1993-1997,
4 segrar i följd i RallyRaid förar-VM, 
8 världsmästartitlar för konstruktörer i Rally VM-WRC 
och 2 i WTCC visar, år efter år, på CITROËNS styrka 
och konkurrenskraft.

2017
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CITROËN JUMPY

CITROËN BERLINGO, 
NYA JUMPY, JUMPER :

UPPTÄCK DEN PERFEKTA BILEN SOM 
PASSAR BÄST FÖR DINA BEHOV

PRODUKTER

CITROËN TRANSPORTFORDON 
I stadstrafik och under långresor kan du njuta av känslan, komforten och välbefinnandet 
som alltid utmärker CITROËNS bilar.

CITROËN BERLINGO ELECTRIC

CITROËN JUMPER

CITROËN BERLINGO
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Fordonen och informationen som presenteras i den här broschyren kan inkludera tillvalsutrustning. All utrustning som beskrivs i denna broschyr är en presentation av 
samtlig teknik som kan fi nnas i CITROËN BERLINGO, NYA CITROËN JUMPY och CITROËN JUMPER. Eftersom CITROËNS fordon säljs i hela EU kan specifi kationerna 
variera från land till land. Detaljerad information om vilken standardutrustning som ingår och vilka tillval som fi nns hittar du i fi len ”Produktfakta” som kan laddas 
ned eller beställas från www.citroen.se (Klicka på Priser & fakta).

INNEHÅLL

INNEHÅLL

S. 08 – CITROËN BERLINGO

S. 20 – NYA CITROËN JUMPY 

S. 34 – CITROËN JUMPER

S. 48 –  DRIVLINOR OCH EXTERIÖRT

S. 50 – UTRUSTNING

S. 52 – CITROËN TRANSFORMER

S. 54 – ETT UTBRETT NÄTVERK OCH FINANSIERING
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CITROËN BERLINGO
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10 11CITROËN BERLINGO

Du kan se alla videor för 
CITROËN  BERLINGO om du scannar 

den här koden med din smartphone.

SEX ANLEDNINGAR ATT VÄLJA 
EN CITROËN BERLINGO

1,23 M 
MELLAN HJULHUSEN
gör det enkelt att lasta Europapallar.

med en lastkapacitet på upp till 850 kg 
och plats för två Europapallar.  

LASTUTRYMMET 

FÖRARHYTT MED MER 
ARBETSUTRYMME
med tre riktiga sittplatser fram och 
optimala lastmöjligheter.

CITROËN 
BERLINGO ELECTRIC

nya tidens transportfordon.

BRÄNSLE 
EFFEKTIVITET 

med en förbrukning 
från 4 l/100 km.

AUTOMAT 
VÄXELLÅDA ETG6

för extra körkomfort.
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12 13CITROËN BERLINGO

CITROËN BERLINGO finns med en eller två sidoskjutdörrar, vilket gör det 
enkelt att lasta i och lasta ur oavsett hur bilen står parkerad. När sidosätet 
är nedfällt i förarhytten Extenso ökar bilens nyttovolym från 3,3 till 3,7 m3 
i M-versionen, och från 3,7 till 4,1 m3 i XL-versionen. 
Den maximala lastvikten ökar upp till 850 kg (inklusive förare).

REKORDSTOR 
LASTKAPACITET
MED PLATS FÖR UPP TILL TVÅ EUROPAPALLAR

CITROËN BERLINGO kan utrustas med 
inklädnad av väggarna i skåpet. Du kan 
därmed transportera föremål under optimala 
förhållanden. Montering sker i Sverige innan 
leverans till dig. Berlingo är dessutom utrustad 
med halkskyddat golv. 
Med giraffluckan kan du enkelt öppna i taket 
om du vill transportera långa föremål. 
En smart och praktiskt lösning.

UTRUSTNINGEN
SOM GÖR 
SKILLNAD
LASTSKYDD, GIRAFFLUCKA…

UPP TILL 

180°
ÖPPNING S

VINKEL 
FÖR 

BAKDÖRRAR

UPP TILL

3,25 m
NYTTOLÄNGD

1,25 m
NYTTOHÖJD

UPP TILL

850 kg
LASTVIKT

1,23 m
LASTBREDD

MELLAN HJULHUS

UPP TILL

4,1 m3

SKÅPVOLYM
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Förarhytten med det fria arbetsutrymmet har tre riktiga 
säten så att flera kan åka bekvämt i bilen. Den kan 
dessutom anpassas för olika ändamål. Passagerarsätet 
längst till höger kan fällas ned helt och ge ett extra 
långt golv - praktiskt när du behöver transportera 
långa, skrymmande föremål som till exempel profiler, 
rör, plankor, lister och stegar. Det hopfällbara mittsätet 
kan göras om till skrivbord. Förarhytten erbjuder även 
en rad praktiska förvaringsmöjligheter, som låter dig ha 
allt du behöver inom bekvämt räckhåll.
 
1. Nedfällbart passagerarsäte på sidan: 

När sätet är helt nedfält ökar nyttolängden upp till 
3,25 m i skåpbilsversionen XL, samtidigt som du 
fortfarande har två riktiga sittplatser. 

2. Ett rullande kontor: 
Gör ditt arbete enklare. Mittsätet fälls ihop och 
förvandlas till ett praktiskt skrivbord där du även kan 
lägga pärmar och mappar. 

3. Du kan även enkelt få in hög last: 
Du lyfter bara upp sitsen på sidosätet mot 
ryggstödet.

ARBETSUTRYMME
3 RIKTIGA SITTPLATSER 
OCH ÖKAD FLEXIBILITET

CITROËN BERLINGO

1

2

3
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1

2

3

CITROËN BERLINGO

Pekskärmen gör det enkelt att styra alla 
funktioner: navigation (perspektivkartor, 

hastighetsgränser och aktuell trafiksituation…), 
media (radio ,strömmad radio, anslutning för 

bärbara enheter), telefon (handsfree-funktion via  
Bluetooth**, telefonbok, dubbla samtal och 

röstigenkänning) och olika inställningar för bilen. 

CITROËN BERLINGO har en 7 - tums pekskärm 
som gör att du enkelt kommer åt alla funktioner.

1. Pekskärmen är utrustad med Mirror Screen** 
och Apple CarPlay ®**, som låter dig styra vissa av 
apparna på din smartphone via bilen pekskärm, 
så att du kan fortsätta köra säkert och ändå vara 
uppkopplad.

2. Pekskärmen visar även bilder från backkameran 
så att du kan se hur det ser ut 
bakom bilen. Tydliga linjer visar avstånd och riktning 
och gör det enklare att backa.

3. CITROËN BERLINGO är utrustad med Grip 
Control*, som ger ett bra väggrepp oavsett väglag. 
Grip Control är ett antispinnsystem som optimerar 
bilens drivkraft. Via vridreglaget på instrumentbrädan 
kan du välja mellan fem olika funktionslägen, som 
anpassar bilen efter vägförhållandena; standard, 
sand, snö, terräng och ESP off.

* Beroende på version.
** Kompatibel telefon krävs.

7 - TUMS PEKSKÄRM*

TEKNIK SOM 
GÖR KÖRNINGEN 
ENKLARE
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1918 CITROËN BERLINGO ELECTRIC

1

2

3

UPP TILL 

170 km
RÄCKVIDD

NOLLUTSLÄPP
UNDER 

KÖRNING

LÅGA
DRIFTKOSTNADER

30 MINUTER 

FÖR 80 % 
LADDNING

8,5 TIMMAR 
LADDNINGSTID

CITROËN BERLINGO ELECTRIC är utrustad med ett eluttag 
som gör att den kan laddas från ett vanligt 230 voltuttag 
hemma (mellan 8,5 och 11 timmar till full laddning beroende 
på uttagets amper tal).Som tillval kan du även få ett andra 
uttag för snabbladdning (0 % elladdning på 30 minuter), som 
görs vid särskilda laddningsstationer. Batterierna laddas 
dessutom automatiskt vid fartminskning och inbromsning. En 
indikator för förbrukning och laddning under körning hjälper 
dig att köra snålt och att optimera fordonets räckvidd.

CITROËN 
BERLINGO ELECTRIC
PERFEKT I STADSTRAFIK

1. CITROËN BERLINGO ELECTRIC kommer 
enkelt upp i 110 km/h och kan därför anpassa 
sig till trafikrytmen på större vägar. Räckvidden 
är också mycket bra, med möjlighet att köra 
upp till 170 km mellan två laddningar.

2. CITROËN BERLINGO ELECTRIC hjälper dig 
att köra bränslesnålt och du håller enkelt koll på 
fordonets räckvidd i realtid via mätarna för 
förbrukning och laddning som visas tydligt på 
kontrollpanelen och instrumentpanelens 
huvuddisplay. Uppgifterna visas även på 
färddatorns skärm.

3. En heltäckande skiljevägg med ruta 
optimerar säkerheten och komforten i kupén.

KLARAR ENKELT LÄNGRE STRÄCKOR
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NYA 
CITROËN JUMPY
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22 23NYA CITROËN JUMPY

Du kan se alla videor för 
NYA CITROËN JUMPY om du scannar 

den här koden med din smartphone.

* Finns för skåpbilsmodellerna L1 och L2.
Du kan se alla videor för 

Ë

7 ANLEDNINGAR VARFÖR DU JUST SKA VÄLJA 
NYA CITROËN JUMPY 

gör det möjligt att transportera 
upp till 4 meter långa föremål.

MODUWORK

ANPASSAD TAKHÖJD 
PÅ 1,9 METER
låter dig parkera överallt*.

3 LÄNGDER, 
MED NYA 
KOMPAKTVERSIONEN  
Nya L1 är bara 
4,6 meter lång och 
perfekt i stadstrafik.

BRÄNSLE-
EFFEKTIVITET
En ny plattform med 
motorer av senaste generationen.

HEAD UP-DISPLAY 
I FÄRG
Teknik som gör 
livet enklare.

SIDOSKJUTDÖRRAR 
MED HANDSFREE-
FUNKTION
Öppna enkelt dörren även 
med händerna fulla.

KOMFORT A LA 
CITROËN
Njut av resan!
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UPP TILL 

250°
UPP TILL 

4 m 
NYTTOLÄNGD

UPP TILL 

1400 kg
UPP TILL

6,6 m3 

NYTTOVOLYM

UPP TILL 

1,258 m
UPP TILL 

2,5 t

NYA CITROËN JUMPY 
med inredning i behandlat trä.

För dig som använder bilen i jobbet och vill ha maximalt 
lastutrymme kan NYA CITROËN JUMPY erbjuda upp till 6,6 m3 
i lastvolym. L3-versionen har skåpdörrar bak som kan öppnas i 
250°* mot bilens sidor. De tar därför inte upp någon extra plats 
när de väl är öppna. Skyddsbeklädnad i obehandlat eller behandlat 
trä* skyddar lastutrymmet. Du kan även få repfritt golv i björk på 
9 mm med lasttröskel i aluminium och skydd för väggarna med 
hjulhuslådor som förstärks med aluminiumprofiler. Ett 12 V-uttag 
finns baktill i lastutrymmet. Om du behöver transportera ännu 
större volymer finns olika dragkrokar* att välja på, med möjlighet 
att dra släp upp till 2,5 t**.

OPTIMALT 
LASTUTRYMME
SOM ANPASSAR SIG EFTER DINA BEHOV

* Som tillval. 
** Inom gränserna för maximal tillåten lastvikt.

Tack vare Moduwork kan, NYA 
CITROËN JUMPY transportera föremål på 
upp till 4 meter. När sidosätet är uppfällt 
mot skiljeväggen öppnar du luckan och 
hakar fast den på sidan. Golvet blir helt 
platt och du kan enkelt lasta långa föremål 
genom att föra in dem genom luckan. 
Skyddsnätet säkrar lasten. Mittsätet är 
hopfällbart och förvandlar förarhytten till ett 
rullande kontor med vridbar skrivplatta.

NYA CITROËN JUMPY har ett 
bekvämt benutrymme för 
passagerarna tack vare den el styrda 
växellådan (beroende på version).

* Som tillval. 

MER LASTVOLYM 
OCH NYTTOLÄNGD UPP 
TILL 4 METER

MODUWORK*

3
UPP TILL 

4 m

FRAGILE

NYA CITROËN JUMPY24 25



2726 NYA CITROËN JUMPY

Tack vare en ny flexibel plattform finns, 
NYA CITROËN JUMPY i tre olika storlekar: 
dels i de 2 klassiska storlekarna – L2 (4 ,95 m) 
och L3 (5,30 m) – dels i en helt ny 
kompaktversion, L1, med en längd på 4,60 m.3 STORLEKAR

27

Med sin väl anpassade takhöjd på 
1,90 m* kan, NYA CITROËN JUMPY 
parkera i alla typer av parkeringshus, 
även underjordiska bostadsparkerin-
gar och parkeringshus i anslutning till 
köpcentrum och flygplatser. 
En stor fördel för bilar i den här 
kategorin.

* Finns för skåpbilsmodellerna L1 och L2.

ANPASSAD
TAKHÖJD
FÖR ALLA
PARKERINGSHUS

1
,9

0

 L1     4,60 m

 L2 4,95 m

 L3 5,30 m
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28 29NYA CITROËN JUMPY

Framsätena på NYA CITROËN JUMPY är ergonomiskt 
utformade. Det upphöjda förarsätet ger en god 
överblick när du kör. Sätet kan dessutom bekvämt 
regleras både på höjden och längden. Ett trappsteg gör 
det enkelt att kliva upp i förarhytten. 
Komfortskiljeväggen med ruta* ger optimal värme- och 
ljudisolering samtidigt som du har full kontroll över 
lasten. 
Dessutom finns en rad smarta förvaringsutrymmen i 
hytten. Egenskaper som uppskattas när man reser 
mycket i jobbet.

* Som tillval.

KÖRKOMFORT
ÄNNU MER ERGONOMISK

Förarhytten på NYA CITROËN JUMPY har 
utformats som ett rullande kontor. Tack vare 

den vridbara skrivplattan* kan du bekvämt 
bläddra i dina mappar och arbeta vid datorn 

när du står stilla. I det övre mittfacket finns 
ett fäste för surfplattor som fälls ut framför 

instrumentbrädan. Det passar surfplattor 
upp till 11 tum. Surfplattan kan laddas via 

USB-uttaget (beroende på version) som 
sitter i närheten. I mugghållaren på 

förarsidan sitter ett fäste för smartphones**, 
med inbyggt laddningsuttag. 

* Finns med tillvalet Moduwork 
** Finns som tillbehör.

ARBETA BEKVÄMT 
MED SKRIVBORD

I HYTTEN

28 29
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Hur öppnar och stänger du dörrarna till 
bilen med händerna fulla? Inga 

problem om du har sidoskjutdörrar med 
handsfree-funktion*, som kan fås 

med NYA CITROËN JUMPY. Med 
fjärrkontrollen i fickan låser du upp och 

öppnar dörren genom att föra foten under 
hörnet på den bakre stötfångaren. Du 

behöver inte dra i handtagen eller ställa 
ned en ömtålig last på marken. Du stänger 

dörren och låser bilen med samma 
smidiga fotrörelse. En praktisk, 

intelligent och helt unik lösning!

* Som tillval

SIDOSKJUTS-
DÖRRAR MED 
HANDSFREE- 

FUNKTION
EN SMART NYHET

Nu behöver du inte välja mellan persontransport och last: 
med våra dubbla förarhytter* finns det plats för upp till 6 personer 
samtidigt som du har ett lastutrymme på 4 m3. Utrymmet under det 
bakre passagerarsätet gör det möjligt att transportera föremål som är 
upp till 2,3 meter långa. Med dubbelhytten sitter passagerarna på den 
bakre raden extra bekvämt, samtidigt som du har en lastvolym under 
sätena på upp till 73 liter. 
NYA CITROËN JUMPY med dubbelhytt och hopfällbart passagerarsäte 
bak** är en flexibel lösning med ännu fler möjligheter. Med sätet i 
normalläge sitter 6 personer bekvämt i hytten. Med sätet hopfällt får du 
en lastvolym på upp till 5,5 m3.

* Finns för versionerna L2 och L3 
** Tillgänglig från fjärde kvartalet 2017.

DUBBELHYTTER
MED PLATS FÖR UPP TILL 6 PERSONER

UPP TILL 

4 m3
UPP TILL 

1 185 kg
UPP TILL 

2,30 m

6

NYA CITROËN JUMPY 3130



32 33NYA CITROËN JUMPY

1. Tack vare head up-displayen* kan du behålla blicken på vägen 
och samtidigt få körinformation (aktuell hastighet, hastighetsgrän-
ser för farthållare/fartbegränsare, navigation och kollisionsvarning).  

2. 3D-navigationssystemet med CITROËN Connect Nav* ger dig 
information i realtid om trafikförhållanden och media funktioner och 
telefon kan styras via röstkommandon eller pekskärmen på 7 tum. 

3. Mirror Screen*, kan fås med tre olika anslutningsmöjligheter: 
Apple CarPlay ®, Mirrorlink ® och Android Auto***,.
Mirror Screen låter dig använda apparna på din smartphone via 
bilens pekskärm på ett trafiksäkert sätt. CITROËN tjänsten Connect 
Box* erbjuder nöd- och assistanssamtal med lokalisering. Tjänsten 
är gratis och tillgänglig dygnet runt, veckans alla dagar och låter dig 
snabbt få hjälp om olyckan skulle vara framme. Det finns även en 
rad verktyg för att styra din fordonspark. 
NYA CITROËN JUMPY är dessutom utrustad med flera olika 
körhjälpsfunktioner som till exempel Active Safety Brake*, 
dödavinkelnvarnare*, automatisk växling mellan hel- och halvljus*, 
igenkänning av hastighetsskyltar med rekommenderad hastighet för 
farthållare/fartbegränsare*, avåkningsvarnare* mm. Med 
parkeringshjälpfunktionen Top Rear Vision* visas en bild på 
skärmen av hur det ser ut bakom och runt omkring fordonet. Bilden 
är tagen ovanifrån och zoomas automatiskt när du backar för att 
underlätta manövern.

*Beroende på version och utrustningsnivå
** Kompatibel telefon krävs
*** Tillgänglig under2017.

UPPKOPPLAD OCH SÄKER
MED NY, LÄTTANVÄND TEKNIK

GRIP CONTROL

NYA CITROËN JUMPY kan fås utrustad med 
Grip Control*, som ger ett bra väggrepp 
oavsett väglag. Grip Control är ett 
antispinnsystem som optimerar bilens drivkraft. 
Via vridreglaget på instrumentbrädan kan du 
välja mellan fem olika funktionslägen, som 
anpassar bilen efter vägförhållandena: 
standard, sand, snö, terräng och ESP off.

* Finns som tillval

1

2

3
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CITROËN JUMPER
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Du kan se alla videor för 
CITROËN  JUMPER om du scannar 

den här koden med din smartphone.

LASTTRÖSKELN
med kompenserande luftfjädring bak som 

höjer eller sänker lasttröskeln med 7cm.

5-TUMS PEKSKÄRM
Enkel att använda när du kör.

6 ANLEDNINGAR VARFÖR DU JUST SKA VÄLJA 
CITROËN JUMPER

ETT KOMPLETT UTBUD 
AV SKÅPBILAR

Välj mellan 3 höjder 
och 4 längder. 

nyttovolym på upp till 17 m3.

LASTUTRYMMET

STORA
SIDOSKJUTDÖRRAR
Upp till 1,25 meter breda. 

IMPONERANDE BREDD 
« BÄST I KLASSEN »
1,42 m mellan hjulhusen och
1,87 m mellan väggarna.

CITROËN JUMPER36 37
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För att göra bilen enkel att lasta kan skåpdörrarna bak öppnas i 96° 
eller 180° som hålls på plats av ett intelligent system med infällbara 
stag. När dörrarna öppnas i 270° (tillval) ligger de slätt mot bilens 
sidor som hålls på plats med hjälp av specialgångjärn. Invändigt har 
standardmodellen en skiljevägg utan ruta som skyddar föraren och 
passagerarna mot stötar och buller. CITROËN JUMPER erbjuder ett 
rekordstort utrymme för sin kategori med 1,42 meter mellan 
hjulhusen, 1,87 meter mellan väggarna och bakdörrar med en höjd 
upp till 2,03 meter (bästa siffrorna i den här kategorin).

Hållbarhetstest av dörrar och baklucka: Framdörrar, sidoskjutdörrar och bakdörrar har 
öppnats och stängts 500 000 gånger. Det motsvarar 10 års användning i en omgivning 
med extremt klimat. 

LASTUTRYMME
ETT SKRÄDDARSYTT TRANSPORTFORDON

UPP TILL 

270°
UPP TILL 

4,07 m
UPP TILL 

2,16 m
UPP TILL 

1,9 t
UPP TILL 

1,42 m
UPP TILL

17 m3

De två sidoskjutdörrarna* gör bilen enkel att lasta i och 
lasta ur i alla lägen. Beroende på version varierar bredden 
på dörröppningarna mellan 1,075 meter och 1,250 meter 
och höjden mellan1,485 meter och 1,755 meter. 

* Andra sidoskjutdörren som tillval.

SIDOSKJUTDÖRRAR
EN SKÅPBIL SOM ÄR EXTRA 
LÄTT ATT LASTA

CITROËN JUMPER38 39



4140 CITROËN JUMPER

SKÅPBIL UTAN BAKRUTOR

CHASSI MED DUBBELHYTT

FLAK MED DUBBELHYTT

JUMPER CHASSI

FLAK MED HYTT

För att kunna svara mot alla behov erbjuder CITROËN 
ett komplett utbud av skåpbilar i 4 olika längder - från 
4,963 meter till 6,363 meter – och i 3 höjder – från 
2,254 meter till 2,764 meter. Den kubformade 
profilen bak garanterar en maximal lastvolym. 

4 LÄNGDER
OCH 3 HÖJDER

CITROËN JUMPER ger dig och ditt företag olika anpassningsbara 
chassin att välja mellan. Du hittar enkelt något som passar just din 
verksamhet. 

DE OLIKA MODELLERNA AV CITROËN JUMPER

2
,7

6
 m

4,96 mL1H1

2
,5

2
 m

2
,2

5
 m

5,41 mL2H2

5,99 mL3H3

6,36 mL4H3

CITROËN JUMPER kan utrustas med en 
justerbar kompenserande luftfjädring bak, som 
sänker eller höjer lasttröskeln med 60-70 mm 
för att underlätta ilastningen.

LASTTRÖSKELN
EN AV CITROËN JUMPERS 
STARKASTE PUNKTER
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Den stilrena, harmoniska inredningen har utformats med tonvikt på 
funktion, välbefinnande och komfort. Ratten har en modern utformning 
som ger ett robust intryck redan första gången du sätter dig bakom den. 
På instrumentbrädan hittar du enkelt olika reglage och funktioner. 
Arbete och körglädje förenas i CITROËN JUMPER. Där finns färddator, 
MP3-kompatibel ljudanläggning med CD, samt Bluetooth*. Om du vill 
ansluta en mobiltelefon eller annan bärbar utrustning ingår ett 
12-voltsuttag som standard, placerat mitt på instrumentbrädan. 

* Beroende på version. En kompatibel telefon krävs.  

KOMFORT I VARDAGEN 
UPPDATERAD STIL OCH HÖG PRESTANDA

Hytten är rymlig med plats för upp till tre 
personer fram. De stora glasade ytorna ger ett 
extra stort synfält och ett utmärkt ljusinsläpp. 
Vi har även lagt stor vikt vid ljudkomforten, 
med en kraftig, isolerande skiljevägg som 
avsevärt minskar buller. Mittkonsolen är 
utrustad med en ny skrivplatta, som rymmer 
alla dina dokument eller kan användas som 
stativ* för en surfplatta på upp till 10 tum 
eller smartphone på 4 tum eller mer. Ett 
USB-uttag* på instrumentbrädan gör det 
enkelt att ladda din bärbara utrustning. Även 
passagerarsätet har en inbyggd skrivplatta* i 
ryggstödet som förvandlar sätet till skrivbord 
när det fälls ihop.  

* Som tillval/beroende på version.

GJORD FÖR 
ARBETE
ETT VERKLIGT RULLANDE KONTOR

CITROËN JUMPER42 43
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Ovanför vindrutan finns en öppen, rymlig 
förvaringshylla där alla mappar kan förvaras. 
Hytten på CITROËN JUMPER har många smarta 
förvaringsmöjligheter. Totalt finns 13 olika fack 
och hållare. Två handsfack som går att stänga, 
mugghållare och plats för telefon. Ett kylt och 
låsbart mittfack kan fås som tillval.

ERGONOMISK
OCH SÄKER 
FÖRVARING
VAR SAK PÅ SIN PLATS

CITROËN JUMPER

CITROËN JUMPER kan fås med dubbelhytt* i 
lastutrymmet, med plats för 3 till 7 säten. Den här 
ombyggnaden som utformats av karosstillverkaren 
Durisotti, ger en betydande lastkapacitet. 
Förvaringsutrymmena under sätena gör att bilen 
fortfarande kan transportera långa föremål. De här 
utrymmena kommer du antingen åt genom att 
fälla upp sätet eller genom bakpartiet. Som tillval 
till den djupare hytten (beroende på version) finns 
stora sidorutor, som kan öppnas bakåt och gör 
bilen lika bekväm som en minibuss för turister. 

*Ej på svenska marknaden

DUBBELHYTT
MED PLATS FÖR UPP TILL 
7 PERSONER
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Via pekskärmen på 5 tum (beroende på 
version) kan du styra satellitnavigeringen 
men också lyssna på radio, CD-skivor och 
musik från din mobiltelefon eller en 
MP3-spelare. Mittkonsolen är utrustad med 
skrivplatta, som rymmer alla dina dokument 
eller kan användas som underlag för en 
surfplatta på upp till 10 tum.

CITROËN JUMPER har tagits fram för dig som har bilen 
som arbetsredskap. Den klarar alla typer av vägar, även de 
tuffaste. 

Avåkningsvarnaren är en hjälp mot bristande 
uppmärksamhet eller ett ögonblick av distraktion vid 
ratten. 

Däcktrycksvarnaren övervakar ständigt däcken och varnar 
föraren i händelse av punktering eller för lågt tryck. 

Med det intelligenta antispinnsystemet startar du säkert 
till och med på en snöig vägbana. 

Hastighetskontroll i nedförsbacke låter dig hålla en 
hastighet på under 30 km/h i kraftiga nedförslut. 

Ute på vägarna har du stor hjälp av farthållaren/
fartbegränsaren och de ljusstarka LED-varselljusen. 

I stadsmiljö är bilen enkel att parkera tack vare 
backkameran och backningsradarn. 

CITROËN JUMPER är numera även utrustad med 
funktioner som igenkänning av hastighetsskyltar och 
automatisk växling mellan hel- och halvljus.

TEKNIK I
VARDAGEN
5-TUMS PEKSKÄRM OCH
KÖRHJÄLPSFUNKTIONER
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(1) Och andra medföljande material.
(2) Endast tillgänglig på CITROËN JUMPY Skåp.
(3) För mer detljaerad produktinformation besök www.citroen.se
(4) Endast tillgänglig på CITROËN JUMPY kombi.

DRIVLINOR OCH EXTERIÖRT

Textil 
«Darko» (1)

FÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP (EEG-STANDARD 1999-100)*

MOTOR
STAD 

(l/100 km)
LANDSVÄG 
(l/100 km)

BLANDAD 
(l/100 km)

CO2-UTSLÄPP 
BLANDAD (g/km)

BlueHDi 75 5,1 3,8 4,3 112

BlueHDi 100 S&S 4,8 3,9 4,2 110

BlueHDi 100 S&S ETG6 4,3 4,1 4,1 108

FÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP (EEG-STANDARD 1999-100)*

MOTOR
STAD 

(l/100 km)
LANDSVÄG 
(l/100 km)

BLANDAD 
(l/100 km)

CO2-UTSLÄPP 
BLANDAD (g/km)

BlueHDi 95 6,1 5,4 5,5 144

BlueHDi 95 S&S ETG6 5,5 5,3 5,4 139

BlueHDi 120 S&S 5,9 4,9 5,3 139

BlueHDi 150 S&S 5,9 4,9 5,3 139

BlueHDi 180 S&S EAT6 6,6 5,8 6,2 163

FÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP (EEG-STANDARD 1999-100)*

MOTOR
STAD 

(l/100 km)
LANDSVÄG 
(l/100 km)

BLANDAD 
(l/100 km)

CO2-UTSLÄPP 
BLANDAD (g/km)

BlueHDi 110 6,7 5,9 6,0 158

BlueHDi 130 S&S BVM6 6,5 5,7 6,0 159

BlueHDi 160 S&S 6,5 5,7 6,0 159

* All information som rör motorer kan komma att ändras alternativt uppdateras, för senaste information 
besök vår webbplats www.citroen.se Där hittar du alltid den senaste uppdaterade informationen. Siffrorna för 
bränsleförbrukningen som anges här motsvarar godkända värden i enlighet med europeiska bestämmelser 
som gäller för alla tillverkare och alla bilar som säljs i Europa. Dessa värden erhålls under noggrana 
testförhållanden  (temperatur, vikt, egenskaper för rulltestbänk o.s.v.) och baseras på en mycket lugn körstil. 
Den faktiska trafi ksituationen, luftförhållandena, bilens lastnivå, körstilen, däcktrycket, om bilen har lasträcke 
(även utan last), om luftkonditioneringen och/eller värmen används ofta och bilens allmänna skick, kan påverka 
bränsleförbrukningen och leda till värden som skiljer sig från de godkända värdena. 

EXTERIÖRFÄRGER NAVKAPLSARINTERIÖRT

CITROËN BERLINGO

Textil Grå 
Curitiba (1)

Navkapsel 
«Féroé» 15“

Svart 
Onyx (S)

Vit 
Banquise (S)

Silver
Aluminium (M)

Grå
Shark (M)

Röd
Ardent (M)

NYA CITROËN JUMPY

Svart 
Onyx (S)

Brun Rich 
Oak (M)

Vit 
Banquise (S)

Silver
Aluminium (M)

Sable (M)Röd
Ardent (S)

Silver
Platinium (M)

Blå 
Impérial (S)

Orange 
Tourmaline (M)

Textil Silica (1) (3) (4) Stålfälg
demi-style 16“

Tyg Carla (1) (3) Aluminium fälg 
Curve 17“

Tyg Mica (1) (2) (3)

Tyg Mica (1) (2) (3)

CITROËN JUMPER

Vit 
Banquise (S)

Beige Golden 
White (M)

Silver
Aluminium (M)

Blå 
Impérial (S)

Silver
Fer (M)

Blå Lago 
Azzuro (M)

Röd
Tiziano (S)

Gul 
Carioca (S)

Grå 
Graphito (M)

Röd 
Profond (M)

Blå 
Line (S)

CITROËN BERLINGO ELECTRIC

Textil Grå 
Curitiba (1)

Navkapsel 
«Féroé» 15“

Svart 
Onyx (S)

Vit 
Banquise (S)

Silver
Aluminium (M)

Grå
Shark (M)

Röd
Ardent (M)

FÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP (EEG-STANDARD 1999-100)*

MOTOR
BLANDAD 
(Wh/ km)

CO2-UTSLÄPP BLANDAD (g/km)

EL 177 0
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CITROËN JUMPER x x x x x x x x x x

CITROËN JUMPY x x x x x x x x x x x

CITROËN BERLINGO x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CITROËN BERLINGO ELECTRIC x x x x x x x x x x x x x x x x x

Se aktuell kundprislista och produktfakta på www.citroen.se för mer information om tillgänglig tillvalsutrustning. 

CITROËN
BERLINGO & 
BERLINGO ELECTRIC

CITROËN 
JUMPER

8 upp till 17 1 155 upp till 1945 2,67 upp till 4,07 1,66 upp till 2,17 4,963 upp till 6,363 2,508 upp till 2,770 2,254 upp till 2,764 1,075 och 1,250 1,485 upp till 1,755 1,562 1,52 upp till 2,03

3,3 upp till 4,1* 650 upp till 850 1,8 upp till 3,25* 1,25 4,380 upp till 4,628 2,112 1,812 upp till 1,844 0,650 1,100 1,250 1,200

3,7* upp till 4,1* 650 upp till 850 3,0* upp till 3,25* 1,25 4,380 upp till 4,628 2,112 1,812 upp till 1,844 0,650 1,100 1,250 1,200

4,6 upp till 6,6* 1000 upp till 1 400 2,16 upp till 4,0* 1,40 4,609 upp till 5,309 2,204 1,895 upp till 1,945 0,745 upp till 0,935 1,238 upp till 1,241 1,282 1,220

* Säten med 
mer arbetsutrymme.

* Med öppen Moduwork.

CITROËN
JUMPY
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CITROËN TRANSFORMER :
SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

AMBULANSER

CITROËN har stor erfarenhet av 
att bygga ambulanser. Både 
NYA CITROËN JUMPY och 
CITROËN JUMPER kan anpassas 
och skräddarsys för olika 
medicinska behov. Den 
ergonomiska inredningen låter 
ambulanspersonalen arbeta 
effektivt och särskilt anpassad 
fjädring gör bilen bekväm för 
patienterna. 

Genom vårt modellprogram 
Transformer kan CITROËN 
erbjuda transportfordon av hög 
klass som är pålitliga och 
hållbara, med snygg design och 
perfekt anpassade efter dina 
behov och prioriteringar. Våra 
fordon passar dig som arbetar 
inom byggnadssektorn eller 
utför anläggningsarbete och har 
alla egenskaper som krävs för 
din verksamhet. Alla fordon i 
modellprogrammet är 
utrustade med BlueHDi-
motorer, som uppfyller Euro 
6-standarden.

KYLBILAR

För att kunna transportera 
känsliga kylvaror har CITROËN 
tagit fram ett stort utbud av 
kylbilar baserade på modellerna 
CITROËN BERLINGO, NYA 
CITROËN JUMPY och CITROËN 
JUMPER.De har alla egenskaper 
som krävs för dig som arbetar 
med mat och transprt av 
livsmedel och erbjuder 
lastvolymer från 1,35 m3 till 
16,3 m3.

Oavsett om du kör för ett företag, 
en förening eller som 
privatperson erbjuder CITROËN 
BERLINGO, NYA CITROËN 
JUMPY och CITROËN JUMPER 
komfort och säkerhet för 
passagerarna. Upp till sex 
personer med nedsatt rörlighet 
ryms ombord i sina rullstolar. Vi 
har även tänkt på att det ska vara 
lätt att komma in (ramp, 
lyftplattform och sänkning av 
fordonet).

TRANSPORT AV 
PERSONER MED 
NEDSATT RÖRLIGHET

BYGG- OCH 
ANLÄGGNINGSARBETEN 

För att transportera alla typer av 
last, även tung last, i stadstrafik 
eller på landsväg, har CITROËN 
ett brett utbud av modeller med 
tippflak, flak med fällbara 
långsidor och pickuper baserade 
på CITROËN BERLINGO, NYA 
CITROËN JUMPY OCH 
CITROËN JUMPER. Versionerna 
med dubbelhytt har en 
nyttolängd på upp till 3 meter 
och en nyttolastvikt på upp till 
1425 kg. Med ett odelbart 
baksäte på andra raden, som är 
fast eller nedfällt, får upp till 7 
personer plats i hytten.

FÖRSÄLJNING OCH
HANTVERKSTJÄNSTER

Med hjälp av innovativa, tekniska 
lösningar kan CITROËNS 
transportbilar byggas om till 
matbilar och inredas för olika 
typer av försäljning (bröd, fisk, 
charkuterier, pizza, snabbmat). 
CITROËN BERLINGO, NYA 
CITROËN JUMPY och CITROËN 
JUMPER är alla ombyggnadsbara 
enligt ovan. 

CITROËN har ett brett utbud av 
skåpbilar med stor volym som är 
baserade på CITROËN JUMPER i 
versionerna Golv med hytt och 
Hyttchassi. Det är fordon med 
stor kapacitet och en nyttovolym 
på upp till 22,5 m3. Du väljer 
själv den utrustning och de 
funktioner som passar bäst för 
din verksamhet.

STORA 
SKÅPBILAR

CITROËN erbjuder flera 
skräddarsydda lösningar som kan 
anpassas helt efter dina behov:  
ombyggnad av personbil till 
transportbil, inredning av 
personbil för bilskola, 
fyrhjulsdrift... CITROËNS 
återförsäljare har rådgivare på 
plats för att hjälpa dig i alla steg 
med dtt projekt.

FLER OMBYG-
GNADSMÖJLIGHETER

CITROËN TRANSFORMERS52 53
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ETT UTBRETT NÄTVERK

Hos din Citroën-återförsäljare får 
du rådgivning och hjälp genom 
hela köpprocessen. 
Professionalism, kompetens och 
tillgänglighet är nyckelord när 
de guidar dig att hitta den rätta 
bilen och lösningarna som 
perfekt uppfyller ditt företags 
behov.

HOS DIN CITROËN-ÅTERFÖRSÄLJARE 
KAN DU BL.A :
1   FÅ HJÄLP ATT VÄLJA EN BIL SOM PASSAR 

DINA BEHOV.
2   FÅ HJÄLP MED SPECIALANPASSNINGAR FÖR 

DITT VERKSAMHETSOMRÅDE.
3   PROVKÖRA OCH UPPLEVA CITROËNS 

TRANSPORTBILAR. 
4   FÅ MER INFORMATION OM SERVICEAVTAL, 

FINANSIERING OCH ANDRA TJÄNSTER. 

CITROËN SVERIGE :
1   78 FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN.
2  104 SERVICEVERKSTÄDER.

CITROËN: 
TRYGGHET & SERVICE

NYBILSGARANTI 3 ÅR / 100 000 KM :
Omfattar kostnadsfri reparation eller utbyte av delar vid material- eller 
fabrikationsfel. Garantin gäller i 3 år eller 100 000 km och upphör när den 
första av dessa båda gränser nås. Täcker inte underhåll och slitage.

LACKGARANTI 2 ÅR:
Garantin gäller i 2 år utan begränsning i miltal. Omfattar defekter i den 
ursprungliga karosserilacken. 

ROSTSKYDDSGARANTI 5 ÅR:
Garantin omfattar kostnadsfri reparation och/eller byte av korroderade delar 
(inifrån kommande genomrostningsskada). Garantin gäller under 5 år, utan 
begränsning i miltal.

CITROËN ASSISTANS 3 ÅR:
Om du inte kan fortsätta färden efter driftstopp på grund av ett fel som 
täcks av garantin kan Citroën Assistans nås dygnet runt för att avhjälpa felet 
på plats eller för att bärga din bil och transportera den till närmaste 
auktoriserade Citroën-verkstad. 

CITROËN SERVICEAVTAL:
Njut av din Citroën fullt ut - låt oss hålla den i toppform genom att köpa 
till ett Citroën serviceavtal. Välj mellan tre olika avtalstyper: 
CITROËN BASIC DRIVE: Fabriksgaranti och assistans under hela 
avtalsperioden. 
CITROËN EASY DRIVE: Service och mekanisk underhåll av bilen enligt 
serviceboken, samt fabriksgaranti och assistans under hela avtalsperioden. 
CITROËN FREE DRIVE: Vårt mest omfattande serviceavtal där vi räknar 
med allt! 
-Service och mekanisk underhåll enligt serviceboken. 
-Reparationer som är nödvändiga för att bilen ska fungera säkert, bl.a. 
byte av slitdelar som bromsar, styrdelar, koppling mm. 
-Fri lånebil vid planerad service (inkl. bränsle för 50 km samt försäkring). 
-Kostnadsfritt byte av glödlampor och torkarblad. 
-Citroën Assistans. 
-Fabriksgaranti under hela avtalsperioden. 

CITROËN FÖRSÄKRING:
Citroën Försäkring är ett samarbete mellan Citroën Sverige AB och If, 
Nordens ledande skadeförsäkring med cirka 3,6 miljoner kunder. 
Tillsamman har vi utvecklat och skräddarsytt en unik bilförsäkring med 
100 procent fokus på dig som kör Citroën. Vi garanterar att din bil 
repareras med Citroën Originaldelar, på Citroëns auktoriserade verkstäder. 
Du får snabb och smidig skadereglering och får alltid prata med någon 
som verkligen kan Citroën. Även när det kommer till självrisker och 
ersättningsnivåer skiljer vi oss från andra försäkringsbolag. Självklart till 
fördel för dig som kund. Allt detta för att du ska få maximal trygghet och 
service, när du som bäst behöver det! 
Citroën Försäkring på 30 sekunder: 
* Skadejour dygnet runt, alla dagar 
* Helt ny bil eller 20% över marknadsvärdet vid totalskada 
* Ingen maxgräns vid ersättning av däck och fälgar 
* Ingen maxgräns vid ersättning av stereo m.m. 
* Garanterad reparation med Citroën Originaldelar 
* 15% rabatt på hem- och villaförsäkring hos If 
* Upp till 32% i merkundsrabatt hos If 

CITROËN FINANS: FÖRETAGSLEASING Funderar du på att leasa en bil 
via ditt företag? Leasing är ett enkelt sätt att finansiera bilen. Genom att låta ditt 
företag leasa den bil du behöver får företaget en enkel och smidig 
finansieringsform. Leasing belastar varken företagets balansräkning eller 
checkkredit. Fördelar med att leasa bilen: 
* Du varken binder kapital eller anstränger ditt företags likviditet genom leasing. 
Därför är leasing en bra investering som kan frigöra likvida medel för andra 
ändamål. 
* Leasingavgiften är avdragsgill för ditt företag och avgifterna kan löpande dras 
av som kostnader i företagets verksamhet. 
* På leasinghyran kan 50% av momsen lyftas, till skillnad mot om ditt företag 
köper bilen kontant då inget momslyft är möjligt. 
* Då månadsbeloppet är konstant vid oförändrade ränteläge så underlättas ditt 
företags budgeterings- och kalkyleringsarbete. 

SÅ HÄR ENKELT ÄR DET ATT LEASE EN BIL:
1. Du väljer en bil som du vill leasa från din bilhandlare. 
2. Bilhandlaren gör en kreditbedömning direkt och vid godkänd 
ansökan upprättas ett leasingavtal. 
3. Ditt företag får bilen och leverans-godkänner den. 
4. Citroën Finans, som äger bilen, blir fakturerad av din bilhandlare och 
betalar fakturan efter ditt företags leverans- och 
betalningsgodkännande. 
5. Ditt företag betalar överenskommen leasingavgift månads- eller 
kvartalsvis i förskott till Citroën Finans. 

Prata med din Citroënåterförsäljare för mer information om finansiering. 

Citroën Finans är ett samarbete mellan Citroën Sverige och Nordea 
Finans Sverige. Nordea Finans Sverige är kreditgivare.

De fordon som tillverkas av CITROËN, och som marknadsförs i Europa, 
kan till sin exakta utformning variera från land till land. Denna 
modellbroschyr är internationellt producerad. För exakt information om 
de bilar som marknadsförs av Citroën Sverige AB, hänvisar vi till 
trycksaken Produktfakta som kompletterar denna modellbroschyr och 
till våra återförsäljare runt om i Sverige. CITROËN intygar, genom att 
tillämpa innehållet i direktiv CEE nr 2000/53 från den 18 september 
2000 som handlar om skrotade fordon, att de av EU fastställda målen 
uppnås och att företaget använder återvunnet material i tillverkningen 
av de produkter som företaget marknadsför. För information om 
återvinning av din bil, se www.citroen.se. Innehållet i denna trycksak är 
avsett som information, men kan ej betraktas som bindande. 
Informationen om modeller och deras utrustning motsvarar det som 
gäller vid tryckningstillfället. CITROËN förbehåller sig rätten att göra 
ändringar i produkt utan föregående meddelande och utan att denna 
broschyr uppdateras. Avbildningen i broschyren av färgnyanser i 
karossfärgerna är endast vägledande eftersom trycktekniken inte 
medger en helt rättvisande färgåtergivning. Om ni anser - trots all den 
omsorg som lagts ner på denna trycksak - att den innehåller 
felaktigheter, tveka inte att kontakta oss. För mer information gällande 
Citroëns produkter och tjänster, kontakta din närmaste 
Citroënhandlare. Ring 020-44 33 22 eller besök vår hemsida 
www.citroen.se 

ETT UTBRETT NÄTVERK OCH FINANSIERING54 55
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