
 

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 товарно возило 013379 

CITROEN JUMPY COMBI M 1.6BlueHDi 115  
 
Производител:     Automobiles CITROEN-Paris, France                                 
Опис на возилото:     Фургон со 3+1(двокрилна) врати 
Мотор:      Common-rail Дизел со директно вбризгување и 4 цилиндри 
Зафатнина:      1560 cm3  
Моќност:      85kW (115КС) /3.500 врт/мин 
Пренос :      на предните тркала преку 6 степен рачен менувач  
Број на седишта:     8+1 
Димензии( L/W/H ) :     4959 / 2204 / 1895 mm 
Комбинирана потрошувачка:  5.2 l/100km  
Норматив на издувни гасови:  ЕУРО 6 
 

Сериска опрема: 
 ABS / AFU / ESP / ASR / системи за безбедно сопирање, 
 Помош при тргнување на нагорнина,  
 Воздушни перничиња за возач и совозач,  
 Предни и задни браници во црна боја,  
 Предни фарови со интегрирани дневни светла,  
 Серво управувач прилагодлив по висина и длабина,  
 Задни светла со двојни магленки и двојни светла за возење наназад,  
 Прилагодување на возачко и совозачкото седиште по должина и наклон,  
 Темпомат со ограничувач на брзина,  
 Индикатор за оптимална промена на степенот на брзини,  
 Патен компјутер,  
 Резервно тркало 16″,  
 Странична застаклена лизгачка врата од десната страна,  
 Електрика на предни стакла,  
 Трето стоп светло,  
 Надворешни рачки на вратите и куќишта на ретровизорите во црна боја,  
 Контролна светилка за неврзан сигурносен ремен,  
 Осветлување во патничкиот простор  
 Отвор со А4 формат во горниот средишен дел од конзолата,  
 Затворена преграда пред совозачот 
 Еден обичен клуч + еден клуч со централно заклучување со далечинско,  
 Акустично ветробранско стакло,  
 Клима уред со мануелна регулација,  
 Совозачко седиште за две лица со функција MODUWORK,  
 Голема затворена преграда пред совозачот со ладилник,  
 LCD екран на инструмент таблата со текстуален приказ на податоци за возењењто и одвоен приказ за темепратура на 

вода и гориво,  
 Coffee Break Alert,  
 Челични тркала 16″ со украсни капаци,   
 Приклучок 12V пред совозачот,  
 Внатрешност во комбинација на штоф /TEP материјал Mica (OVFX),  
 Секвенцијално поместување на предните стакла,  



 

 

 

 

 Електрично прилагодливи надворешни ретровизори со сензори за температурa,  
 Возачко седиште со наслон за раце прилагодливо по должина, наклон и во лумбалниот дел. 
 Предни светла за магла 
 Три реда седишта 

 

Цена на понудениот модел 
вкупно со ДДВ 

Промотивен попуст Цена на понудениот модел вкупно 
со ДДВ и со вклучен попуст 

28.500,00 € 3.500,00 € 25.000,00 € 
 

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 


