
Citroën ë-Jumpy - 100% electric

JAUNAIS CITROËN Ë-JUMPY



100% Ëlektrisks
Praktisks, ergonomisks un funkcionāls, jaunais Citroën ë-Jumpy – 100% ëlektrisks, ir ideāls sabiedrotais profesionāļiem, kuri vēlas pozitīvi ietekmēt

vidi savas darbības kontekstā un piekļūt jebkurai vietai pilsētā.

Citroën ë-Jumpy – 100% ëlektrisks un ideāls partneris, lai apmierinātu visu profesionāļu vajadzības pilsētās un piepilsētās. - Pieejami divi

akumulatora jaudas un autonomijas līmeņi:

• 230 km WLTP ciklā – pieejams L1, L2, L3 modeļiem, kas aprīkoti ar 75 kWh akumulatoru;

• 330 km WLTP ciklā – pieejams L2 un L3 modeļiem; kas aprīkoti ar 75 kWh akumulatoru.

- Ātra uzlāde – līdz 80% 30 minūtēs.

- Lietderīgs aprīkojums un pieejamie pakalpojumi – 100% Jumpy.

- Braukšana komforta režīmā ir dinamiska, plūstoša un rāma:

• Dzinēja jauda 100 kW (136 ZS)

- Piekļuve pakalpojumiem, kas atvieglo ikdienas dzīvi saistībā ar elektrību (attālināta uzlādes iestatīšana, braucienu plānošana utt.) Viss Jumpy ir

pieejams 100% elektriskā režīmā.
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NEKĀDU KOMPROMISU PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ
Citroën ë-Jumpy – 100% ëlektrisks, akumulators ir izvietots automašīnas šasijā, lai saglabātu Jumpy lietderīgo kravas telpas tilpumu un kravnesību.

• 3 garumu versijas: L1, L2 un L3.

• No 4,6 līdz 6,6 m3 kravas telpas ietilpība.

• Līdz 1.275 kg kravnesība.

• Līdz 4 m lietderīgais garums ar Moduwork®.

• Augstums lielākajā daļā versiju ir 1,90 m, nodrošinot neierobežotu piekļuvi visām autostāvvietām.

Citroën ë-Jumpy – 100% ëlektrisks, ir pieejams visā Jumpy klāstā, pagarinātajās kabīnēs, Combi un pārbūvētajās versijās.

100% elektriline Citroën ë-Jumpy on saadaval Jumpy kõikides mudeliversioonides: pika kabiiniga ja Combi mudeliversioonid ning eriotstarbelised

sõidukid.

JUMPY Ë-KOMFORTA REŽĪMS
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JUMPY Ë-KOMFORTA REŽĪMS

ë-Jumpy – 100% ëlektrisks, nodrošina Jums jaunu komforta dimensiju un uzlabo labsajūtu.

• Piekļuves brīvība teritorijām ar CO2 emisiju ierobežojumiem.

• Nulle izmešu, nulle trokšņa, nulle stresa: nav vibrācijas, nav dzinēja trokšņu.

• Jauda un tūlītējs griezes moments tūlītējai veiktspējai un vienmērīgai braukšanai.

• Attālināta salona termiskā sagatavošana, izmantojot lietotni MyCitroën vai izmantojot skārienekrānā pakalpojumu Connect Nav.

• Gudri izveidoti glabāšanas nodalījumi salonā.

Tik daudz īpašību, kuras Jūs novērtēsiet savu ikdienas braucienu laikā un bez kurām vairs negribēsiet iztikt.

   
15 AUTOVADĪTĀJA ATBALSTA SISTĒMAS  SAVIENOJAMĪBA
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Citroën ë-Jumpy – 100% ëlektrisks, piedāvā 15 autovadītāja atbalsta

sistēmas.

• Atvieglojiet ikdienas dzīvi ar krāsainu displeju acu augstumā, Top

Rear Vision stāvvietā novietošanas palīgsistēmu un vilces kontroles

sistēmu.

• Padariet drošākus braucienus ar ātrumu ierobežojošo ceļa zīmju

atpazīšanas sistēmu ar ieteikumiem un “aklo” zonu uzraudzības

sistēmu.

• Novērsiet negadījuma risku ar brīdinājumiem vadītāja uzmanībai vai

izmantojot aktīvās bremzēšanas sistēmu.

 Citroën ë-Jumpy – 100% ëlektrisks, piedāvā 3 savienojumu iespējas,

kas ļauj Jums izmantot tā 7” skārienekrānu ar Connect Nav, iesk. balss

komandas, Connect Play savienojumā ar Apple CarPlay un Android

Auto, kā arī ārkārtas zvanu un palīdzības pakalpojumus ar Connect

Assist.

1.90 M AUGSTUMS:
PIEKĻUVE VISĀM STĀVVIETĀM

Pateicoties tā augstumam, kas ierobežots līdz 1,90 m visās L1 un L2 versijās (1,94 m L3 versijā), Citroën ë-Jumpy – 100% ëlektrisks var viegli iekļūt

visās autostāvvietās, kurām parasti šāda veida transportlīdzekļiem piekļūt ir grūti.

Labākais klasē: veicamais attālums līdz 330 km
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Labākais klasē: veicamais attālums līdz 330 km

ë-Jumpy – 100% ëlektrisks un piedāvā divus akumulatora jaudas un autonomijas līmeņus:

• 230 km WLTP ciklā – pieejams L1, L2, L3 modeļiem, kas aprīkoti ar 75 kWh akumulatoru;

• 330 km WLTP ciklā – pieejams L2 un L3 modeļiem; kas aprīkoti ar 75 kWh akumulatoru.

Akumulators garantē 8 gadu vai 160,000 km ilgtspēju.

 

100% efektīva braukšana  Vienkārši un praktiski uzlādes risinājumi

   
Braukšana ar elektrību var būt gan dinamiska, gan mierīga:

- Dzinēja jauda 100 kW (136 ZS) un 260 Nm griezes moments pieejams

jau no 0 km/h;

- Klusa dzinēja darbība;

- Pārnesumu maiņas neesamība.

Maksimālais ātrums ir 130 km h.

 Jums ir vairākas uzlādes veikšanas iespējas:

- 100 kW publiski pieejamā uzlāde: līdz 80% uzlāde 30 minūtēs 50

kWh akumulatoram un 45 minūtes – 75 kWh akumulatoram;

- 11 kW Wallbox: no 4 h 45 min līdz 7h atkarībā no akumulatora

lieluma;

- Green'up kontaktligzda: līdz 60% uzlāde vienā naktī.

Citroën sniegs atbalstu pie mūsu partnera lādēšanas risinājuma

uzstādīšanai.

Cenrādis
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Cenrādis

   Modelis Transmisija Jauda
(kW / zs) Degviela

NEDC
Vidēja

patēriņš

NEDC
CO2 Cena Cena ar atlaidi

EUR iekļ.PVN 21%

Ikmēneša
maksa

60 mēneši/15%

pirmā iemaksa

Club L2 Elekter 50kW A
100 /
136

Elektroenerģija 34 900 387

Club L2 Elekter 75kW A
100 /
136

Elektroenerģija 40 900 453

Club L3 Elekter 75kW A
100 /
136

Elektroenerģija 41 900 40 900 453

Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. Auto-Bon AC AS patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma
sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma.
Cenas norādītas ar PVN. 

Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa 

Jauna Citroën iegāde ar auto līzinga operatīvā līzinga veidu, ikmēneša maksājums: 139,62 €, procentu likme gadā: 2,36% saskaņā ar sekojošiem
izlases nosacījumiem: kopējā maksājamā summa: 11 900 € ar PVN, depozīts 1190 €, atlikusī vērtība 25%, gada proce

Aprīkojums
Club Club

Diapazons līdz 230 kilometriem (WLTP)

Trīs braukšanas iespējas - ECO / NORMAL / POWER

Trīsfāzu borta lādētājs 11 kw

Apsildāma vadītāja un pasažiera sēdvieta, sānu drošības spilveni

ESP - elektroniskā stabilitātes kontrole, ASR vilces kontrole

Hill Assist Descent Control

1+1 priekšējās sēdvietas, vadītāja sēdvietas atzveltnes un augstuma regulēšana

Vadītāja un pasažiera drošības spilveni

Elektriski vadāmi priekšējie logi

Karstumu atstarojošais vējstikls

Elektroniski regulējami apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi

Automātiskie dienas gaitas lukturi

Gaisa kondicionētājs

Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie aizmugurējie sensori

Lietus sensors

1+1 priekšējās sēdvietas



16" dekoratīvie diski

Standarta izmēra rezerves ritenis

Pusādas/pelēka auduma salona

Plastmasas salona paklājiņš

RD6 radio, 4 skandas 2 x 12V kontakligzda, Bluetooth, USB

Centralizētā aizslēgšana no attāluma

Aizvērta kravas nodalījuma starpsiena bez loga

50/50 aizmugures durvis bez logiem

Labās puses bīdāmās sānu durvis bez loga

Ādas stūre

Virsbūves krāsas priekšējais buferis, apdare, miglas lukturi, LED dienas gaitas lukturi

Connectivity Pack

Apple CarPlay

Android Auto

Radio vadības ierīces stūres kolonnā

Bluetooth + USB kontakligzda

Radio ar 7 "skārienekrānu

Bezmaksas Citroën palīdzības pakalpojumi, derīgi garantijas laikā

 Standarta aprīkojums

Papildus aprīkojums
Rūpnīcas papildus aprīkojums Club

Iebūvēta signalizācija, 2 tālvadības pultis, papildu bloķēšana 300

Sānu drošības spilveni 255

1+2 "Moduwork" sēdvietas, iekraušana caur starpsienu 380

Elkoņbalsti vadītāja sēdeklim +

Salokāms priekšējais pasažiera sēdeklis +

Vadītāja sēdekļa augstuma un jostas atbalsta regulēšana +

Glabāšana zem pasažiera sēdekļa +

Galds vidējā sēdekļa atzveltnē +

Kravas nodalījuma starpsiena ar logu 75

Kravas nodalījuma starpsiena ar logu, izolēta 200



Automātiskā klimata kontrole 330

Manuāli vadāmas durvis kreisajā pusē 500

HANDS-FREE Pack 770

Atslēgšana un iedarbināšana bez atslēgas +

Brīvroku ieeja (ar pēdas žestu) +

Elektriski vadāmas durvis labajā pusē +

Elektriski vadāmas durvis kreisajā pusē (ja pasūtīts WZ06) 1500

Atslēgšana un iedarbināšana bez atslēgas 620

Aizmugurējās durvis ar logiem, apsildāmas, stikla tīrītāji 300

Bagāžas nodalījums ar logu, apsildāms, stikla tīrītājs 185

Tonēti logi kreisajā un labajā pusē, 2. rindā, tonēti aizmugurējie logi 245

Tonēti logi kreisajā un labajā pusē, 2. rindā 140

Labās puses durvju logs 80

Sānu logi 2. un 3. rindā, aizmugurējās durvis ar logiem 350

Automašīnas novietošanai stāvvietā paredzētie priekšējie un aizmugurējie sensori, aklo zonu uzraudzīšana, elektriski nolokāmi ār 595

Atpakaļgaitas skata kamera, 7 collu skārienekrāns, Mirror Screen funkcija 1250

Safety Pack Plus 780

Joslu šķērsošanas brīdinājuma sistēma +

Lietus sensors, aptumšojams iekšējais atpakaļskata spogulis +

Smartbeam - automātisku tālo gaismu funkcija +

Miglas lukturi +

Biksenona gaismas, virsbūves krāsas buferi, aizsargsloksnes, miglas lukturi, LED dienas gaitas lukturi 1300

Miglas lukturi 150

Metāliska krāsa 450

3D navigācijas sistēma 800

Latvijā uzstādītais papildus aprīkojums Club

Reģistrācija CSDD + LE drošības komplekts + tekstila paklājiņi 300

16" Vieglmetāla riteņi Vivace 1370

Lameļu riepas 215/65 R16C Continental Vanco Viking 480

Lameļu riepas 215/60 R17C Continental Vanco Viking 645

Riepas ar radzēm 215/65 R16C Continental 575

Riepas ar radzēm 215/60 R17C NOKIAN 785

Jumta reliņi 2 apakš. šķērsstieņi, kravnesība 100 kg 290

Jumta reliņi 3 apakš. šķērsstieņi, kravnesība 100 kg 405

Lielie jumta reliņi 2860 mm x 1500 mm kravnesība 170 kg 1690

Trepes stiprināšanai uz aizmugurējām durvīm, kravnesība 100 kg 345

Lielais salona gumijas dubļu paklājiņš 60

Priekšējo sēdekļu pārvalki 1+2 sēdekļi 200



Tekstila grīdas paklājiņš ar gumijas pamatni, priekšējais 95

Dubļusargi priekšējie 95

Dubļusargi aizmugurējie 95

Preču nodalījuma grīdu un sienu finierēšana L3 650

Garantija

3 gadus vai 100 000 km (Standarts)

3 gadus vai 150 000 km 435

3 gadus vai 200 000 km 905

4 gadus vai 100 000 km 185

4 gadus vai 120 000 km 260

4 gadus vai 150 000 km 510

4 gadus vai 200 000 km 1040

5 gadus vai 100 000 km 315

5 gadus vai 120 000 km 420

5 gadus vai 150 000 km 610

5 gadus vai 200 000 km 1050

6 gadus vai 120 000 km 725

6 gadus vai 150 000 km 970

6 gadus vai 200 000 km 1360

 Standarta aprīkojums

Tehniskie dati
Elekter 50kW Elekter 75kW

Motors

Veids Elekter 50kW Elekter 75kW

Cilindru skaits Elektromotors

Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min 100 / 136

Transmisija A

Dzenošā ass Priekša

Šasijas tips

Durvju skaits 4

Kategorija N1

Veida apakšgrupa 6.1/6.6 m3

Izmēri



Garums, mm 5309

Platums, mm 1920

Augstums, mm 1940

Garenbāze, mm 3275

Min.apgriešanās rādiuss, m 12,4

Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums 2862/1628/1397/6,1-6,6

Masas

Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg 2176

Pilna masa, kg 3015

Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg /750

Ekspluatācijas raksturlielumi

Maksimālais ātrums, km/h 130

Degvielas patēriņš

Degvielas veids Elektroenerģija

Transportlīdzekļa tehniskie idati, degvielas patēriņš un CO2 var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma līmeņa

Krāsu palete

Noir Perla Gris Artense Gris Platinium

Blanc Banquise

NB! Ņemiet vērā, ka attēliem ir tikai ilustratīva nozīme. Automašīnas aprīkojums, tai skaitā jumta krāsa, sānu spoguļi, jumta reliņi, riteņu diski,
aizmugurējie logi u.tml. var atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa.

Kontakti

SIA ANDRÉ MOTORS

Rīga

Kārļa Ulmaņa gatve 90, LV-1046

info@andremotors.lv

tālr. +371 6740 8700

SIA KARLO MOTORS

Rīga

Vecā Biķernieku iela 3, LV-1079

info@karlomotors.lv

tālr. +371 6751 4514

SIA MITAU MOTORS

Jelgava

Atmodas iela 19, LV-3007

info@mitaumotors.lv

tālr. +371 6301 1223

SIA AUTOGARS

Cēsis

Saulrītu iela 9, LV-4101

autogars@autogars.lv

tālr. +371 6412 2831



SIA REZERVE

Kuldīga

Ēdoles iela 54, LV-3301

info@rezerve.lv

tālr. +371 6332 2884

SIA MILE AUTO

Sigulda

Mālpils iela 2, LV-2150

info@mile-auto.lv

tālr. +371 6797 0970
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