
CENNIK  
WAŻNY OD KWIETNIA 2022 

CITROËN Ë-JUMPY 
FURGON, PLATFORMA DO ZABUDOWY 



2

CITROËN Ë-JUMPY 

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto, bez podatku VAT, zawierającymi opłatę za transport samochodu oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od 
pojemności silnika. Ci troën za strze ga so bie pra wo wpro wa dza nia bez uprze dze nia zmian pa ra me trów tech nicz nych i wy po sa że nia po jaz dów ofe ro wa nych na ryn ku pol skim. Po da ne w cen ni ku in for ma cje nie są ofer tą han dlo -
wą w ro zu mie niu art. 66 Ko dek su Cy wil ne go. W wy pad ku sprze da ży kon su menc kiej za war te w tym cen ni ku in for ma cje nie sta no wią za pew nie nia w ro zu mie niu art. 4 ust. 3 usta wy o szcze gól nych wa run kach sprze da ży kon su -
menc kiej i nie sta no wią opi su to wa ru w ro zu mie niu art. 4 ust. 2 usta wy o sprze da ży kon su menc kiej. In dy wi du al ne uzgod nie nia wła ści wo ści po jaz du na stę pu ją w umo wie je go sprze da ży. Ce na cen ni ko wa sta je się ele men tem 
umo wy z kon su men tem w chwi li in dy wi du al ne go usta la nia tre ści tej umo wy. 
UWAGA: nie któ re ele men ty wy po sa że nia opcjo nal ne go mo gą się wy klu czać lub być ze so bą po wią za ne. Peł na li sta wy po sa że nia se ryj ne go oraz opcjo nal ne go do stęp na w au to ry zo wa nych punk tach sprze da ży.

CITROËN Ë-JUMPY FURGON

WYMIARY WERSJA SILNIK CENA NETTO

XS CLUB Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 50 kWh 156 463 zł

M

CLUB
Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 50 kWh 158 963 zł

Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 75 kWh 180 463 zł

DRIVER
Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 50 kWh 167 513 zł

Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 75 kWh 189 013 zł

XL

CLUB
Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 50 kWh 161 463 zł

Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 75 kWh 182 963 zł

DRIVER
Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 50 kWh 170 013 zł

Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 75 kWh 191 513 zł

CITROËN Ë-JUMPY FURGON BRYGADOWY

WYMIARY WERSJA SILNIK CENA NETTO

M
Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 50 kWh 171 763 zł

Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 75 kWh 193 263 zł

XL
Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 50 kWh 174 263 zł

Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 75 kWh 195 763 zł

CITROËN Ë-JUMPY PLATFORMA DO ZABUDOWY

WYMIARY WERSJA SILNIK CENA NETTO

Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 50 kWh 147 213 zł

Silnik elektryczny 100 kW Akumulator 75 kWh 168 713 zł

CENNIK UMÓW SERWISOWYCH

BASIC  
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance cena już od 300 zł

COMFORT  
Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance cena już od 600 zł

COMFORT PLUS  
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance cena już od 1300 zł

PREMIUM 
Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance cena już od 2050 zł

CENNIK KWIECIEŃ 2022



3S - Standard       — - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją 

PEŁNA LISTA WYPOSAŻENIA                                                                                 PLN netto Furgon  
CLUB

Furgon  
DRIVER

Furgon 
BRYGADOWY

Platforma  
do zabudowy

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE  KIEROWCĘ

ABS + AFU + ASR+ ESP + Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu) S S S S

Komputer pokładowy S S S S

Elektryczny hamulec postojowy S S S S

LI01

Pakiet Bezpieczeństwo 1 
- AFIL (alarm niezamierzonego przekroczenia linii dźwiękowy i wizualny) 
- system monitorowania ograniczeń prędkości z rozszerzonym rozpoznawaniem znaków drogowych 
- monitoring koncentracji kierowcy (poprzez kamerę analizującą zachowanie kierowcy) 
- system automatycznego przełączania świateł mijania i drogowych (Smart Beam)  
Kamera w przedniej szybie, szyba przednia atermiczna, zegary: z kolorową matrycą; zawiera WLX9

2800 S 2800 –

Ogranicznik prędkości zmienny/regulator prędkości S S S S

Monitoring koncentracji kierowcy - poziom 1 (licznik czasu)  
Coffee Break Alert - poziom 1 (licznik czasu) 
(P) z opcją WLX8 i WLX9

S S S P

Kontrola martwego pola 
(P) zawarte w opcji wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03), Pakiet VisioPark (UB07) P S P –

NB08

Pakiet Widoczność 
- automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) 
- wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) 
- szyba przednia powlekana akustyczna 
- lusterko wsteczne dla wersji z przeszkloną przegrodą i przeszklonymi drzwiami tylnymi

S S S 1100

RJ05

Pakiet Elektryczny 
- kluczyk z pilotem 
- szyby sterowane elektrycznie sekwencyjne 
- lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie podgrzewane 
- gniazdo 12V z tyłu (CONTROL) 
(P) zawarty w opcji wspomaganie parkowania + kontrola martwego pola (UB03),  
Pakiet Look (PD22, PD69, PD47) i Pakiet Widoczność (NB08)

S S S S

4 gniazda 12V (na desce rozdzielczej, w schowku, w 2-gim rzędzie i w przestrzeni ładunkowej) – – S –

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE

Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1- go rzędu 
regulowane na wysokość, z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami napięcia S S S S

Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe fotela centralnego 1- go rzędu, dla opcji ławka dwumiejscowa  
- bez ograniczników napięcia S S S S

Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla wszystkich miejsc w 2-gim rzędzie – – S –

Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa S S S S

Poduszka bezpieczeństwa kierowcy S S S S

Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia S S S S

Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia S S S S

CF19
Przystosowanie do montażu czujników niezapiętych pasów w drugim rzędzie siedzeń 
Opcja dostępna tylko dla Furgon M i XL (od 03/2022),  
ułatwienie w przypadku montażu drugiego rzędu siedzeń przez adaptatora

700 700 – –

ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA

Reflektory przednie ze światłami dziennymi S S S S

Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED umiejscowionymi w zderzaku,  
(P) zawarte w opcji Pakiet Look (PD22, PD69) P P P P

LA04 
Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku (długość XS, M), zawiera Pakiet Look (PD22)  
i światła przeciwmgłowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi  
i specjalnymi

4300 3300 4300 –

LA04 Ksenony z światłami dziennymi LED umiejscowione w zderzaku (długość XL), zawiera Pakiet Look (PD69) i światła 
przeciwmgłowe. Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi 4300 3300 4300 –

PR06
Światła przeciwmgłowe 
(P) zawarte w opcjach: Pakiet VisioPark 1 (UB07), Pakiet Look (PD22, PD69), wspomaganie parkowania  
+ kontrola martwego pola (UB03), Ksenony (LA04), Pakiet Bezpieczeństwa (D403)

600/P S 600/P 600/P

Kierunkowskaz w reflektorach przednich S S S S

Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami) S S S S

Światła tylne (2x światła przeciwmgłowe, 2x światła cofania) S S S S

RL02 Lusterko wsteczne, wewnętrzne zwykłe 
(P) dla konfiguracji: drzwi tylne dwuskrzydłowe + przegroda  przeszklona P P P P

Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane S S S S

HU02 Lusterka boczne zewnętrzne składane elektrycznie 
(P) z opcją UB03 lub UB07, PD22, PD69 400/P S 400/P 400/P

Pakiet Akustyczny (szyba przednia akustyczna, szyby boczne pogrubione, wyciszenie odgłosów  
silnika i z zewnątrz) S S S –

Szyba przednia wielowarstwowa – – – S

Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna S – S –

Szyba przednia wielowarstwowa akustyczna, atermiczna 
(P) z opcją LI01, RG04 P S P –

R1: Szyby boczne barwione sterowane elektrycznie – – – S
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ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA

R1: Szyby boczne barwione pogrubione sterowane elektrycznie sekwencyjne S S S –

R2: Szyby boczne dodatkowo przyciemniane stałe P+L (przepuszczalność światła ok. 30%) – – S –

VG07 R2: Szyby boczne barwione stałe, niedostępne dla wersji XS 800 800 – –

VG14
R2: Szyby boczne barwione stałe w drzwiach przesuwnych prawych, z lewej brak przeszklenia 
Niekompatybilne z opcjami: drzwi przesuwne z lewej strony (WZ07), szyby boczne stałe (VI01),  
szyby przyciemnione (VD09, VD18) 

250 250 – –

VI01

R2, R3: Szyby boczne stałe, niedostępne dla wersji XS 
Zawiera: szyby stałe w 2 rzędzie (VG07), przeszklenie drzwi tylnych dwuskrzydłowych (WO05) 
Niekompatybilne z opcjami: wyłożenie przestrzeni ładunkowej (GB36, GB38) 
Szyby przyciemniane wymagają opcji VD09 lub VD18

2400 2400 2400 –

VD09 R2: Szyby boczne stałe akustyczne dodatkowo przyciemniane, (przepuszczalność światła 30%) 
Niedostępne dla wersji XS, wyklucza się z VG07 1600 1600 S –

VD18 R2: Szyby boczne stałe akustyczne bardzo przyciemniane, (przepuszczalność światła 10%) 
niedostępne dla wersji XS, wyklucza się z VG07 1600 1600 – –

PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA/PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE,  WYKOŃCZENIE

Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków  
w przypadku uderzenia. Brak przycisku na desce rozdzielczej w wersji Furgon Brygadowy S S S S

2 x pilot zamka centralnego z kluczykiem, 3 przyciski z funkcją selektywnego otwierania drzwi (Furgon)  
lub włączaniem świateł z odległości (Furgon Brygadowy, Platforma) S S S S

YD01

Bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu 
- klamki w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami (dla Rouge Ardent i Bleu Lagoon w kolorze Nor Onyx) 
- wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym 
- Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy)

1800 1800 1800 –

Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie S S S –

WZ07 Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie 1400 1400 1400 –

Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne (kąt otwarcia 180°) S S S –

WO05
Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąt otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki  
+ zamek na drzwiach lewych 
(P) dla wersji przeszklonej (VO01)

1200/P 1200/P 1200/P –

WO06 Klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką 
niekompatybilne z wyłożeniem podłogi płytą (GB35) i (GB36) 800 800 800 –

WO07 Klapa tylna z otwieraną, ogrzewaną szybą i wycieraczką 1765 1765 1765 –

Przegroda stała blaszana S S S –

PX35 Przegroda stała przeszklona, zawiera lusterko wsteczne 350 350 – –

Przegroda stała przeszklona, izolowana, za drugim rzędem siedzeń – – S –

PX37 Przegroda Komfort - stała, przeszklona, izolowana akustycznie 900 900 – –

GB35 Wyłożenie podłogi sklejką drewnianą  9mm, niekompatybilne z klapą (WO06 i WO07) 1200 1200 – –

GB36 Wyłożenie podłogi sklejką drewnianą  9mm i ścian bocznych sklejką 6mm + obudowa nadkoli 
niekompatybilne z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie oraz z klapą (WO06 i WO07) 2500 2500 – –

GB33 Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9mm 1600 1600 1600 –

GB38 Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową i ścian bocznych płytą drewnianą powlekaną  + obudowa nadkoli, 
niekompatybilne z opcją drzwi przesuwne sterowane elektrycznie 3400 3400 3400 –

Uchwyty do mocowania ładunku  
(6 na podłodze dla wersji XS i M, 8 rozmieszczonych po przestrzeni ładunkowej dla XL) S S – –

Uchwyty do mocowania ładunku (4 na podłodze dla wersji M, 6 na podłodze dla XL) – – S –

FC56
Oświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej (niedostępne dla XS) 
- R2 LED 5W 
- R3 LED 10W

300 300 – –

OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA

RE01 Klimatyzacja manualna, (P) z opcją YR07 S S S 4200

RE07 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 1300 1300 1300 –

SIEDZENIA

Pakiet Ergonomiczny  
Dotyczy fotela kierowcy. Zawiera: podłokietnik, regulację wzdłużną, na wysokość, pochylenia oparcia, regulację w odcinku 
lędźwiowym. FURGON CONTROL, PLATFORMA: (P) z opcją WAAS, WAAF lub Pakietem Moduwork (WAAT)

S S S P

wersja 2 osobowa

WAAS Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera + Pakiet Ergonomiczny, Tapicerka OVFX S 0 – S

wersja 3 osobowa

WAAF Fotel kierowcy z podłokietnikiem + Pakiet Ergonomiczny 
Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem, Tapicerka OVFX O S – 1850

WAAT

Pakiet Moduwork 
- przegroda z otwieraną klapą 
- kanapa pasażera dwuosobowa z zagłówkami regulowanymi na wysokość 
- siedzenie skrajne pasażera podnoszone 
- rozkładany stolik formatu A4 w oparciu siedzenia centralnego 
- fotel kierowcy regulowany na wysokość i w odcinku lędźwiowym 
Tapicerka OVFX

1700 1700 – –
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SIEDZENIA

wersja 5 osobowa

WAAO

R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym 
Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i regulacją wzdłużną, oparcie fotela regulowane i składane  
do postaci stolika 
R2:  Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schowek  
pod siedziskiem (2/3) 
Tapicerka 43FT

– – 0 –

wersja 6 osobowa

R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym  
Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem 
R2:  Ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa): zagłówki, dwa podłokietniki, schowek  
pod siedziskiem (2/3) 
Tapicerka 43FT

– – S –

SYSTEMY AUDIO I  KOMUNIKACJI

4 HP (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetery) 
(P) z opcją System Radiowy (RD6) (WLZ0), Citroën Connect Radio (WLX8) S S – S

8 HP (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetery w 1 -ym rzędzie, 2 Woofery +  
2 Tweetery w 2 rzędzie) – – S –

WLZ0 System Radiowy (RD6) + Bluetooth  
Zawiera: gniazdo USB, mono-tuner, ekran monochromatyczny C- z białym wyświetlaczem S – S S

WLZ1 System Radiowy (RD6) DAB + Bluetooth 400 – 400 400

WLX9
Citroën Connect Radio (RCC A2) DAB z ekranem dotykowym,  
Zawiera: ekran dotykowy 7", Bluetooth, gniazdo USB, Bi-tuner, Mirror Screen, Hi-Fi Surround, tuner cyfrowy, 
(P) zawarte w pakiecie D403 lub w Pakiecie VisioPark 1 (UB07), Pakiecie Bezpieczeństwo 1 (LI01)

1900/P – 1900/P 1900

WLX7

Citroën Connect Navi (NAC B2)  DAB 
Nawigacja 3D z funkcją rozpoznawania głosu, Citroën Connect Radio (WLX9, Wi-Fi. 
Dożywotnia aktualizacja map 4 razy w roku. 3-letni abonament na usługi on-line (TomTom Trafic, lokalna prognoza 
pogody, parkingi, stacje paliw, wyszukiwanie lokalne);  
Opcjonalnie: Alerty o Strefach Ryzyka (abonament płatny na 1 rok lub 3 lata) 
Rekomendujemy zamówienie do nawigacji opcji YR07 Citroën Connect Box

3800 S 3800 –

YR07 Citroën Connect Box 
Zawiera klimatyzację manualną, Citroën Connect Radio (RCC A2) DAB z ekranem dotykowym (WLX9) 2800 S 2800 7000

STYL WEWNĘTRZNY

Kierownica regulowana na wysokość i głębokość S S S S

HG06
Kierownica wielofunkcyjna (przyciski sterowania radiem na kierownicy) 
(P) w pakiecie z opcją Pakiet Bezpieczeństwo (RG04) lub Citroën Connect Navi (WLX7) 
Opcja czasowo zamknięta

P P P –

VH04 Kierownica skórzana, wielofunkcyjna 650 650 650 –

ER25 / 
ER26

Pa kiet wnę trze - Wy koń cze nie ele men tów w ko lo rze srebr nym: ram ki na wie wów, ram ki sys te mu ra dio we go RD6, li -
stwy w dol nej czę ści de ski roz dziel czej, we wnętrz ne klam ki drzwi przed nich wraz z umiej sco wio ną nad ni mi li stwą, 
dol na część de ski roz dziel czej, oraz drzwi przed nich w ko lo rze czar nym Black Mi stral, za my ka ny scho wek w cen tral -
nej czę ści de ski roz dziel czej, za my ka ny scho wek po stro nie pa sa że ra

800 800 800 –

Wykończenie kolorystyczne deski rozdzielczej dwukolorowe (góra czarna Mistral, dół szary Bise),  
schowek w części centralnej S S S S

Zegary z kolorową matrycą 3,5"  
- dźwięki polifoniczne, 4 tarcze - prędkościomierz, wskaźnik zużycia energii, pozostały zasięg) S S S S

Schowki w drzwiach przednich S S S S

Podwójny schowek po stronie pasażera 
otwarty niżej, zamknięty powyżej, chłodzony dla wersji CLUB S S S S

Schowek formatu A4  na desce rozdzielczej, centralny, otwarty S S S S

Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera w 1 rzędzie S S S S

Wyłożenie podłogi w kabinie kierowcy tworzywo (TPO) S S – –

Wyłożenie podłogi dla 1 rzędu tworzywo (TPO), dla 2-go rzędu siedzeń tworzywo (TPO) – – S –

TAPICERKI

43FT Tapicerka materiałowa Mica S S S S

STYL ZEWNĘTRZNY

Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki w kolorze czarnym S S S S

PD22 
(XS-M)

Pakiet Look zawiera: 
- zderzaki, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia 
- światła przeciwmgłowe 
- światła dzienne LED 
- dla CONTROL, WORKER zawiera UB01 
Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi

1200 200 1200 –

PD69 
(XL)

Pakiet Look zawiera: 
- zderzak przedni, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne i listwy boczne w kolorze nadwozia 
- światła przeciwmgłowe 
- światła dzienne LED 
- zderzak tylny: lakierowane części boczne, część centralna nielakierowana 
- dla CONTROL, WORKER zawiera UB01 
Niekompatybilny z kolorem Rouge Ardent, Blue Lagoon, z lakierami flotowymi i specjalnymi

1200 200 1200 –

S - Standard       — - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją 
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STYL ZEWNĘTRZNY

PD47

Pakiet Look zawiera: 
- zderzak przedni, osłony lusterek bocznych, klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia 
- światła przeciwmgłowe 
- światła dzienne LED 
Niekompatybilny z lakierami flotowymi i specjalnymi

– – – 980

KOLORY NADWOZIA

P0WP Blanc Banquise (produkcja do kwietnia 2022) S S S S

P0PR Icy White (produkcja od maja 2022) S S S S

M09V Noir Perla Nera 2200 2200 2200 2200

E0X9 Rouge Ardent (lakier flotowy specjalny), niekompatybilny z Pakietem Look (PD22, PD69) 3200 3200 3200 3200

M0F4 Gris Acier 2200 2200 2200 2200

M0VL Gris Platinium 2200 2200 2200 2200

ZAWIESZENIE,  KOŁA

Wyciszenie pod silnikiem elektrycznym, osłona S S S S

Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson S S S S

Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie S S S S

CZ02 Podwyższona ładowność 
+ 200kg: wersje z akumulatorem 50 kWh, niedostępne dla wersji z akumulatorem 75 kWh 1600 1600 1600 –

ZHCD Felgi stalowe szare 16" z półkołpakami w kolorze czarnym S S S S

ZHCI Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami  SPYKE 200 200 200 200

ZHCJ Felgi stalowe czarne 17" z kołpakami PENTAGON 700 700 700 700

ZHCN Felgi aluminiowe 17" CURVE – 3200 – –

ZHJP Felgi aluminiowe 17" CURVE, niediamentowane 3200 – 3200 –

Opony 215/65 R16 C 106 T Michelin AGILIS 3, dla felg 16" P P P –

Opony 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS, dla felg 17" P P P –

RS03 Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą S S S S

KABLE I ŁADOWARKI

LZ02 Ładowarka pokładowa (OBC) jednofazowa 7,4 kW S S S S

LZ04 Ładowarka pokładowa (OBC) trójfazowa 11 kW 1500 1500 1500 1500

NG39 Kabel do ładowania akumulatora Typu 2 - gniazdo domowe S S S S

NG40 Kabel do ładowania akumulatora Typu 2 - Green'up 700 700 700 700

R1 - PIERWSZY RZĄD SIEDZEŃ, R2 - DRUGI RZĄD SIEDZEŃ, R3 - TRZECI RZĄD SIEDZEŃ

S - Standard       — - Nie występuje 900 - Cena opcji (P) - opcja dostępna w pakiecie z inną opcją 
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CITROËN Ë-JUMPY FURGON PARAMETRY TECHNICZNE
SILNIK Elektryczny 136 KM (100 kW)

Moc maksymalna w kW (KM) 100 (136)

Maks. moment obrotowy Nm 260

SKRZYNIA BIEGÓW
Rodzaj Automatyczna

Liczba przełożeń 1

UKŁAD KIEROWNICZY
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne Standard

Średnica zawracania między krawężnikami (m) 12,4 (11,3 dla Wersji XS)

ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY
Zawieszenie Przednie: Pseudo MacPherson / Tylne:  wahacze wleczone ustawione ukośnie

Hamulce przednie / tylne Tarczowe wentylowane / Tarczowe

Opony 215/65 R16 seryjne - 215/60 R17 opcjonalne

ZASIĘG*
Pojemność akumulatora (kWh) 50 / 75 

Zasięg (km) 230 /330 

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) 130

MASY (kg) XS M XL
Dopuszczalna masa całkowita (50 kWh / 75 kWh) 2830 / - 2865 / 3015 2890 / 3045

Ładowność(1)  50 kWh / 75 kWh 1002 / - 1001 /1002 1000 / 1005

Ładowność(1) podwyższona 50 kWh 1275 1238 1210

Masa własna pojazdu gotowego do jazdy (50 kWh / 75 kWh) 1900 / - 1937 / 2088 1965 / 2116

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem 1000

Dopuszczalne obciążenie na dach 140 170

* Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić 
w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej 
ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na 
stronie internetowej https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html 
(1) - różnica miedzy DMC a masą własną pojazdu gotowego do jazdy. Ładowność może być mniejsza w zależności od wyposażenia dodatkowego.
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WERSJE Furgon 
Wersja XS

Furgon 
Wersja M

Furgon 
Wersja XL*

Platforma  
do zabudowy

Wymiary zewnętrzne (mm)

Długość całkowita 4609 4959 5309 4815

Zwis nadwozia przód 881

Zwis nadwozia tył 803 1153 659

Rozstaw osi 2925 3275

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 1920

Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone) 2204

Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół 1627

Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół 1600

Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1) 1905 1895 – –

Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1) 1940 1930 1935 1920

Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej 1945 1935 1940 1925

Wysokość prześwitu nadwozia (1) 150

Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1) 175

Wymiary otworu załadunkowego (mm)

Maksymalna szerokość otworu załadunkowego 1282 –

Wysokość tylnego otworu załadunkowego 1220 –

Minimalna wysokość progu załadunkowego (1) 545 544 600 –

Maksymalna wysokość progu załadunkowego (1) 626 613 633 551

Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)

Maksymalna szerokość otworu 745 935 –

Maksymalna wysokość otworu 1238 1241 –

Wymiary wewnętrzne (mm)

Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej 1397 2050

Maksymalna długość użytkowa podłogi (bez Moduwork) 2162 2512 2862 2650

Maksymalna długość użytkowa podłogi (z Moduwork) 3324 3674 4026 –

Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół 1258 –

Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni bagażowej 1636 –

Pojemność użytkowa (m3)

Pojemność użytkowa bez Moduwork 4,6 5,3 6,1

Pojemność użytkowa z Moduwork 5,1 5,8 6,6

Pojemność w liczbie europalet 2 3

Maksymalna liczba miejsc 3

(1) Samochód gotowy do jazdy     * Dane dotyczące Wersji XL w trakcie homologacji

CITROËN Ë-JUMPY WYMIARY
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WERSJE Furgon Brygadowy 
Wersja M

Furgon Brygadowy 
Wersja XL*

Wymiary zewnętrzne (mm)

Długość całkowita 4959 5309

Zwis nadwozia przód 881

Zwis nadwozia tył 803 1153

Rozstaw osi 3275

Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych) 1920

Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone) 2204

Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół 1627

Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół 1600

Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1) 1895 –

Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1) 1930 1935

Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej 1935 1940

Wysokość prześwitu nadwozia (1) 150

Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1) 175

Wymiary otworu załadunkowego tył (mm)

Maksymalna szerokość otworu załadunkowego 1282

Wysokość tylnego otworu załadunkowego 1220

Minimalna wysokość progu załadunkowego (1) 544 600

Maksymalna wysokość progu załadunkowego (1) 613 633

Wymiary otworu po otwarciu bocznych drzwi przesuwnych (mm)

Maksymalna szerokość otworu 935

Maksymalna wysokość otworu 1181

Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej (mm)

Maksymalna wysokość użytkowa 1337 1339

Wysokość przestrzeni pod fotelem II rzedu 232 232

Maksymalna długość użytkowa po podłodze  
(wraz z przestrzenią pod siedzeniem w 2 rzędzie) 2017 2365

Długość użytkowa w połowie wysokości 1352 1700

Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół 1258

Maksymalna szerokość użytkowa 1628 1628

Pojemność użytkowa (m3)

Pojemność użytkowa 3,2 4

Pojemność schowków pod siedzeniami rzędu 2 (l) 73,1 + 17

Głebokość schowka pod siedzeniem rzędu 2 (mm) 490

Liczba miejsc 5 - 6

(1) Samochód gotowy do jazdy     * Dane dotyczące Wersji XL w trakcie homologacji

CITROËN Ë-JUMPY WYMIARY
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