
 
 

Предмет: Понуда за товарно возило T93627 

CITROEN JUMPER 40+ L4H3 2.0HDi 160 

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: 1998 cm3 
Моќност: 119kW (160КС) /3.500 врт/мин 
Пренос : на предните тркала преку 6 степен рачен менувач 
Број на седишта: 3 
Димензии( L/W/H ) : 6363 / 2050 / 2764 mm 
Волумен на товарен простор: 17m3 

Димензии на товарен простор: L4 = 4.07м; W = 1.87м; H3 = 2.17м 
Дозволена носивост: 1795 кг. 
Комбинирана потрошувачка: 7.5 l/100km 
Норматив на издувни гасови: ЕУРО 6 

 

Сериска опрема: 
 ABS+AFU+ESP системи за безбедно сопирање
 Воздушно перниче за возач
 Серво управувач
 Дискови сопирачки на сите тркала
 Управувач со висинско прилагодување
 Возачко седиште со висинско прилагодување
 Електрика на предни стакла
 Стандардно резервно тркало
 Припрема за радио
 Странична незастаклена лизгачка врата од десната страна

 Патен компјутер
 Централно далечинско заклучување со засебна контрола
 Царинска преграда зад предните седишта
 Клупа за 2 лица на совозачката страна
 Кодиран клуч
 Безбедносни ремени
 Трето стоп светло
 Управувач со висинско регулирање
 Мерач на број на вртежи

 Внатрешно осветлување
 Регулација на светлосен сноп на предни светла

 

Дополнителна опрема вградена во возилото: 
 Предни светла за магла

 

Гратис опрема вградена во возилото: 
 Клима уред со мануелна регулација

 
 
 

 

 

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 

mailto:office@citroen.com.mk


 

 

 
 
 
 

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 

31.950,00 €            1.500,00 € 1.000,00 € 29.450,00 € 

 

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 

 
 
 

29.450,00 € 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Со почит, 
АВТОНОВА 
Продажба на нови возила 


