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LISAVARUSTUS CITROËN JUMPY JA JUMPER

TURVALISUS

04

VÄLJENDUSVABADUS
Valides CITROËN’i valid sa ka kvaliteedi,
turvalisuse ja stiili. Need kolm sõna on
inspireerinud ka Citroën’i lisavarustust.
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Spetsiaalselt välja töötatud tooted rahuldavad
sinu vajadust töökindluse ja turvalisuse järele.
Sinu käsutuses on suur valik uuenduslikke ja
suurepäraseid abivahendeid, mis kutsuvad sind
oma loovust proovile panema ja looma oma
unistuste kaubiku.
Tulemuseks on auto, mis sarnaneb sinuga,
annab sulle kindlustunde ja näitab sulle teed.
Sinu CITROËN DS5 kohaneb peaaegu kõikide
sinu vajaduste ja soovidega.
Nii lihtne see ongi.

MULTIMEEDIA
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AUTOMOBILES CITROËN. Aadress : Immeuble “Colisée III” 12 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 France
AS kapitaliga 16 000 000 € - RCS Paris 642 050 199. DIRECTION SERVICES ET PIÈCES – www.citroën.fr
Number : Xxxx Xxxxxxxxx - Tooted on saadaval vastavalt laoseisule, samuti võib tarnija tarned peatada
ja tooted võivad läbida tehnilisi muudatusi. Käesolevas kataloogis olevad fotod ei ole kohustavad.
Fotod : Citroën, JupiterImages - Teostus :
Väljaandja : Xxxxxxxxx
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Varastatud sõiduki
jälitussüsteem
“Traqueur”(1)
9690.03

ISIKLIK KAITSE

(1) Koostöös
korrakaitseorganitega.

Sinu turvalisus on kõige tähtsam. Sinu meelerahu tagamiseks loodud spetsiaalne CITROËN
varustus aitab muuta nii sinu kui ka sinu kaasreisijate sõidud turvalisemaks. Alates alarmist kuni
parkimisabini keskendub kõige kaasaegsem tehnoloogia sinu kaitsmisele.

Parkimisabi taga
Jumpy - 9452.95
Jumper - 9690.04

Turvakomplekt

Turvavõre

9468.30

Jumpy - 9645.61(1)
Jumper - 9457.38

Sissemurdmisvastane
alarm

(1) Ilma klaasipuhastita
versioon.

Jumpy - 9471.N2
Jumper - 9690.02

Udutulede
komplekt

Toonitud kile
(Pilt puudub)
9657.30

Jumpy
9682.R2

Küsi müügiesindusest.

Rataste turvapolt
Küsi müügiesindusest.

Rattaketid
Küsi müügiesindusest.

Libisemisvastased katted

Vivace(1)

Küsi müügiesindusest.

16” valuvelg
Jumpy - 5402.F8
(1) Ilma poldi ja poldikateteta.

Rattalukk
(Pilt puudub)
9671.6G

Turvakomplekt
(Pilt puudub)
Jumpy
Versioon H1 - 9645.38
Jumper
Versioon H1 - 9645.42
Versioon H2 - 9645.43
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KATUSERAAMID
Katusereelingud
Jumpy (teras)
Versioon H1 - 9616.V1
Jumper (alumiinium)
Versioon H1 - 9416.AA/9416.A9

PRAKTILISUS
Kuna sinu ja su tööga seotud vajadused võivad
aja jooksul muutuda, oskab sinu Citroën’i kaubik
sellega kohaneda. Rikkalik funktsionaalsete ja
ergonoomiliste lisade valik muudab veose
transportimise oluliselt lihtsamaks. Sinu käsutuses
on ilu ja funktsionaalsuse parim kombinatsioon.

Spetsiaalselt kaubikutele loodud katuseraamidega annab
Citroën sõnale ”funktsionaalne“ täiesti uue tähenduse. Raskete
ja mahukate esemete vedamiseks mõeldud katuseraamid on
turvalised : nii pika kui lühikesena on nende kandevõimeks
150 kg.

Katuseraam(1)
Jumpy
Olenevalt sõiduki versioonist:
Madal lühike - 9616.T6
Madal pikk - 9616.T7
Kõrge pikk - 9616.T8
Jumper
Olenevalt sõiduki versioonist:
Lühike - 9416.CN
Keskmine - 9416.CP
Pikk - 9416.CQ

Jalatugi
Küsi müügiesindusest.

Tunnel pikkadele
esemetele (1)
Jumpy
Lühike - 9645.58
Pikk - 9645.63
(1) Ilma esitluseks mõeldud lisavarustuseta.

Puidust kaitsed
Küsi müügiesindusest.

Aknakatted
(Pilt puudub)
Jumpy, akendega
Lühike - 8342.JA
Pikk - 8342.JE

Laadimisrull
Redel katusel
Jumpy
Olenevalt versioonist
Madal - 9616.T9
Kõrge - 9616.V0
Jumper
Versioon H1 - 9616.CR
Versioon H2 - 9416.CS

Plastikkarbid
Jumpy
9414.88
Telli lisaks karpide kinnitused
9645.62

Jumpy - 9616.V5
Jumper - 9616.W6

(1) Küsi müügiesindusest oma vajadustele kõige paremini vastavat katuseraami.

Haakekonks(1)(2)(3)
Jumper
Kaubik - 9427.QE
Raamauto, rung - 9427.CC
Jumpy
9627.NV
(1) Ilma kuulpeata.
(2) Vastavalt vajadusele telli sobiv kuulpea.
(3) Telli juhtmed. Küsi müügiesindusest.

Fikseeritud
konks US
9627.CL

Fikseeritud konks,
topeltfunktsiooniga
9627.CK

Haakekonksu
munakas
Jumper - 9627.Y2

Kuulpea ISO
9627.G1
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Istmekatted
“Vartel”(1)(2)

IGAKS ELUJUHTUMIKS

Jumpy
Kangas

Istmekatted
“Lombo”(1)
Jumper
Kangas Jersey

Igapäevase töö käigus suurt koormust saav kaubik on
väärt, et sa tema eest hoolitseksid. Citroën lisavarustus
alates istmekatetest kuni põrandamattideni on
praktiline ja ilus ning pakub sinu autole parimat
võimalikku kaitset.
(1) Tootekoodid olenevad versioonist.
(2) Kiirpaigaldusega ja turvapatjadega sobivad
turvapadjad. Küsi müügiesindusest.

Porilapid
Jumpy
Ees - 9603.Q0
Taga - 9603.Q1
Teiste toodete kohta küsi müügiesindusest.

PÕRANDAMATID
Salongi igapäevase kulumise ja määrdumise eest kaitsevad
Citroën’i põrandamatid on disainitud spetsiaalselt sinu
kaubiku põranda jaoks. Matte on lihtne kasutada, nad on
kulumiskindlad ja vastupidavad ka intensiivse kasutamise
korral. Libisemiskindlus annab juhile suurema turvalisuse
ning lisaks on need matid ka ilusad.

Tekstiilmatt
“Surfing” ees(1)
Jumpy - 9464.X6
Jumper - 9464.X2

Kummimatt ees(1)
Jumpy - 9464.Y5
Jumper - 9464.X4

(1) Mitut matti ei tohi üksteise peale panna. Küsi müügiesindusest infot mattide õige
kasutamise kohta.

Spoilerid
(Pilt puudub)
Jumpy - 9421.C4
Jumper - 9421.C5
Küsi müügiesindusest.

NAVIGATSIOONISÜSTEEMID
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See uuenduslik ja spetsiaalselt sinu Citroën kaubiku jaoks
kohandatud navigatsioonisüsteem integreerub täiuslikult
armatuurlauda. Süsteemi poolt pakutavad funktsioonid –
sõidurea valimise abi, liiklussõlmevaade, 3D vaated – on
sulle abiks kõikidel sinu sõitudel ja tagavad alati õigeaegse
kohalejõudmise.

UUDSED RAKENDUSED
Sinu CITROËN kaubik ei ole enam tavaline auto. Tipptasemel
tehnoloogiaga multimeediaga auto viib sind täiesti uude
dimensiooni, kus valitsevad heaolu ja nauding. Nauding
juhtimisest, mis toimub mugavas ja lõõgastavas keskkonnas.

Garmin

Autoraadio
CD/MP3/USB

Tom Tom

Kaasaskantavad navigatsiooniseadmed
Küsi müügiesindusest tervet tootevalikut.

Küsi
müügiesindusest
tervet autoraadiote
valikut.

USB Box(1)(2)
Jumpy
9702.EZ
(1) Ilma esitluseks mõeldud lisavarustuseta.
(2) Audiosüsteemiga ühendatud plokk võimaldab ühendada kõiki väliseid
muusikafailide mängijaid läbi USB pesa, Jack pesa või iPod ® pikendusjuhtme. Enne ostu konsulteerige müügiesindusega USB Boxi sobivuse
kohta oma autosse.

Kiiruskaamerate
hoiataja

Fikseeritud Bluetooth
käed vabad komplekt

Kaasaskantav Bluetooth
käed vabad komplekt

Küsi müügiesindusest.

9701.CP/9701.GZ

GPS G320
9701.HH
Mini-Coyote
9690.15

Poolintegreeritud Garmin Europe
navigatsiooniseade (1)
9701.HJ

(1) Paigaldusel kasuta professionaalse tehniku abi. Küsi müügiesindusest.

