
 

АВТОНОВА 

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија 

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија 

Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk 

Предмет: Понуда за патничко возило 036068 

CITROEN JUMPY COMBI CF L3 1.5 HDI 120  
 
Производител:     Automobiles CITROEN-Paris, France                                 
Опис на возилото:     Комби 
Мотор:      4 цилиндри 
Зафатнина:      1499 cm3 
Моќност:      88kW (120КС) 
Пренос :      на предните тркала преку 6 степен рачен менувач  
Број на седишта:     8+1 
Димензии( L/W/H ) :     5306 /1920 / 1890 mm 
Пневматици :     215/60 R16 
 
Потрошувачка:   
Комбинирано    4.9 l/100km  
Норматив на издувни гасови:  ЕУРО 6 
Емисија на CO2 гасови:  132g/km 
 
 

Сериска опрема: 
 

 ABS / AFU / ESC / ASR / BOS системи за безбедно сопирање, 
 Помош при тргнување на нагорнина, 
 Воздушни перничиња за возач и совозач, 
 Предни и задни браници во црна боја, 
 Приклучок 12V, 
 Предни фарови со интегрирани дневни светла, 
 Серво управувач, 
 Рачно прилагодливи надворешни ретровизори со сензори за температура, 
 Задни светла со двојни магленки и двојни светла за возење наназад, 
 Прилагодување на возачко седиште по должина и наклон, 
 Челични тркала 16″, 
 Темпомат со ограничувач на брзина, 
 Внатрешност во штоф Silica, 
 Индикатор за оптимална промена на степенот на брзини, 
 Патен компјутер, 
 Резервно тркало 16″, 
 Управувач прилагодлив по висина и длабина, 
 1 обичен клуч+ 1 клуч со централно заклучување со три копчиња 
 LCD екран на инструмент таблата со пиктограмски приказ на температурата на вода, гориво но и други  
 податоци при возење, 
 Странична лизгачка врата од десната страна, 
 Електрика на предни стакла, 
 Трето стоп светло, 



 
 

 

 

 Припрема за радио, 
 Надворешни рачки на вратите и куќишта на ретровизорите во црна боја, 
 Контролна светилка за неврзан сигурносен ремен, 
 Осветлување во патничкиот простор напред и назад 
 Отвор со А4 формат во горниот средишен дел од конзолата 
 Затворена преграда пред совозачот 
 Три реда седишта 

 

Дополнителна опрема вградена во возилото: 
 Мануелен клима уред 
 Затемнети странични стакла и задно стакло 
 Светла за магла 

 
 

Цена на понудениот 
модел вкупно со ДДВ 

Промотивен попуст Дополнителен 
попуст за возило 

од лагер  

Цена на понудениот 
модел вкупно со ДДВ 
и со вклучен попуст 

26.637,00 € 1500,00 € 1000,00 € 24.137,00 € 

 

Рок на испорака:  Веднаш од лагер 

 
Сервис и гаранција :    
 

Еврогаранција :    2 години со неограничен број на поминати километри 
     

2 години асистенција на пат 

Сервисна мрежа 
Сопствен сервис и магацин за резервни делови: 

-АВТОНОВА Скопје 
-АВТОНОВА Битола 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
Со почит,  
АВТОНОВА 
Продажба на нови возила 
 


