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PRIJSLIJST

CITROËN JUMPY & ë-JUMPY



INTERIEUR: EXTERIEUR:
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met lendensteun en armsteun Twee gesloten symmetrische achterdeuren 180° te openen
Passagiersbank met opbergvak onder de zitting 16" stalen velgen
Aflegvak bovenop dashboard Zilverkleurige velgen met zwarte naafdoppen
Stof bekleding Zwart stof Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels  
Bovenste dashboardkastje met klep en lampje passagierszijde Getint glas (70% lichtdoorlatend)
Open onderste dashboardkastje passagierszijde Zwarte bumpers en stootlijsten
Bekerhouder links en rechts op dashboard Zwarte deurgrepen en spiegelkappen
Digitale aanduiding brandstofniveau Zijschuifdeur rechts
Digitale aanduiding koelvloeistoftemperatuur Bevestigingspunten voor dakdragers of imperiaal:
Snelheidsmeter - 3 punten per zijde op alle versies met optie achterklep (geen imperiaal mogelijk)
Toerenteller - 5 punten per zijde op alle versies met achterdeuren
12V aansluiting op dashboard en in laadruimte (120W max.) Trekhaak voorbereiding
Boordcomputer

COMFORT EN TELEMATICA: VEILIGHEID:
Elektrische automatische ruitbediening vóór ABS met noodremassistentie
In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel Afstandsbediening voor centrale deurvergrendeling
Plafonnière vóór met drie lampjes Bestuurdersairbag en uitschakelbare passagiersairbag
Twee plafonnières in de laadruimte (5W + 15W) Coffee Break Alert (waarschuwing na twee uur onafgebroken rijden)
Aanvullende geluidsisolatie met akoestische voorruit Dagrijverlichting halogeen
Cruise control met snelheidsbegrenzer (bediening achter het stuurwiel) Driepuntsgordels met pyrotechnische gordelspanners 
FM/DAB+-Radio met Bluetooth, USB aansluiting en bediening bij het stuurwiel ESP (elektronisch stabiliteits programma)
Handmatige airconditioning Geventileerde schijfremmen vóór
Korte antenne (200mm) haaienvin type Hill Start Assist
Vier luidsprekers vóór Massieve schijfremmen achter

Parkeersensoren achter
Separate vergrendeling (selectie tussen cabine en laadruimte)
Stalen, geheel gesloten scheidingswand (zonder raam)
Stuurbekrachtiging (elektro-hydraulisch)
TPMS Bandenspanningscontrole 
Verhoogd laadvermogen (alleen i.c.m. 2.0 120pk en/of Long versies)
Zes sjorogen op de vloer in de laadruimte, acht op Long

CITROËN ë-JUMPY (specifieke uitrustingsverschillen i.g.v. elektrische uitvoeringen):
Onboard lader 11Kw - 3 fase ë-Jumpy specifiek 3,5" kleurenscherm
Elektronisch bediende handrem Multi-mode toggle (ECO, NORMAL, POWER)
Laadkabel geschikt voor 11 Kw 3 fase laden (CCS type 2) 8 jaar of 160.000 km fabrieksgarantie op het batterijpakket

CITROËN JUMPY  DUBBELE CABINE (specifieke uitrustingsverschillen i.g.v. elektrische uitvoeringen):

CITROËN JUMPY / CITROËN ë-JUMPY - STANDAARDUITRUSTING

CITROËN JUMPY / CITROËN ë-JUMPY - STANDAARDUITRUSTING



INTERIEUR:
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met neerklapbare rugleuning. Zij-airbags (alleen op de vóórste zitrij).
Driezitsbank achter zonder ISOFIX met twee neerklapbare armsteunen Driepuntsgordels op 2e zitrij
In hoogte verstelbare hoofdsteunen op 2e zitrij Zes sjorogen op de vloer in de laadruimte
Doorlaadmogelijkheid onder de scheidingswand (niet over de volle breedte) 90 liter groot opbergvak onder middelste en meest linker zitplaats op 2e zitrij
Geïsoleerde scheidingswand met vaste ruit Open opbergvak aan de voorzijde van de bank op de 2e zitrij
Luxe paneel afwerkingen linker paneel en zijschuifdeur in de passagiersruimte 12V aansluiting bij 2e zitrij in deurstijl (120W max.)

Let op: i.c.m. twee zijschuifdeuren is de bestuurdersstoel niet neerklapbaar. In plaats daarvan wordt een 
lendensteun verstelling voorzien.

COMFORT EN TELEMATICA:
Acht luidsprekers (zes vóór en twee op 2e zitrij) Een plafonnière op 2e zitrij
Extra getinte ramen op 2e zitrij (30% lichtondoorlatend) Een plafonnière in de laadruimte (5W)

CITROËN JUMPY PLANCHER CABINE heeft dezelfde uitrusting als Gesloten Bestel, plus:
Verhoogd laadvermogen Geen scheidingswand achter de voorstoelen
Stekkerblok t.b.v. ombouw Afstandsbediening voor externe verlichting.

CITROËN ë-JUMPY DUBBELE CABINE en PLANCHER CABINE  (specifieke uitrustingsverschillen i.g.v. elektrische uitvoeringen)
Onboard lader 11Kw - 3 fase ë-Jumpy specifiek 3,5" kleurenscherm
Elektronisch bediende handrem Multi-mode toggle (ECO, NORMAL, POWER)
Laadkabel geschikt voor 11 Kw 3 fase laden (CCS type 2) 8 jaar of 160.000 km fabrieksgarantie op het batterijpakket



Consumenten 
adviesprijs

excl. BTW/BPM

Incl. 
BTW

BPM
incl. 

BTW/BPM(1)
incl. BTW/BPM 
en afleverkosten

Diesel
1.5 BlueHDi 100 S&S 2CK0F2NP8KB0A0G0 26.000,- 31.460,- 10.075,- 41.535,- 42.388,-

1.5 BlueHDi 120 S&S 2CK0F2NP7KB0A0G0 27.100,- 32.791,- 10.490,- 43.281,- 44.134,-

2.0 BlueHDi 145 S&S 2CK0F2NWRKB0A0G0 28.800,- 34.848,- 11.131,- 45.979,- 46.832,-

2.0 BlueHDi 145 S&S EAT8 2CK0F2NWR1B0A0G0 30.600,- 37.026,- 11.809,- 48.835,- 49.688,-

2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 2CK0F2NWQ1B0A0G0 31.600,- 38.236,- 12.186,- 50.422,- 51.275,-

Consumenten 
adviesprijs

excl. BTW/BPM

Incl. 
BTW

BPM
incl. 

BTW/BPM(1)
incl. BTW/BPM 
en afleverkosten

Diesel
1.5 BlueHDi 100 S&S 2CK0F3NP8KB0A0G0 27.500,- 33.275,- 10.641,- 43.916,- 44.769,-

2.0 BlueHDi 145 S&S 2CK0F3NWRKB0A0G0 30.300,- 36.663,- 11.696,- 48.359,- 49.212,-

2.0 BlueHDi 145 S&S EAT8 2CK0F3NWR1B0A0G0 32.100,- 38.841,- 12.375,- 51.216,- 52.069,-

2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 2CK0F3NWQ1B0A0G0 33.100,- 40.051,- 12.752,- 52.803,- 53.656,-

BEDRAGEN IN €

(1) Is gelijk aan de fiscale waarde, dit bedrag wordt gebruikt voor het berekenen van de bijtelling in geval van zakelijke rijders

L3 Motorisering Bestelcode

BEDRAGEN IN €

L2 Motorisering Bestelcode

CITROËN JUMPY GESLOTEN BESTEL



Consumenten 
adviesprijs

excl. BTW/BPM

Incl. 
BTW

BPM
incl. 

BTW/BPM(1)
incl. BTW/BPM 
en afleverkosten

Diesel
2.0 BlueHDi 145 S&S 2CK0FLNWRKB0A0G0 32.800,- 39.688,- 12.639,- 52.327,- 53.180,-

2.0 BlueHDi 145 S&S EAT8 2CK0FLNWR1B0A0G0 34.600,- 41.866,- 13.317,- 55.183,- 56.036,-

2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 2CK0FLNWQ1B0A0G0 35.600,- 43.076,- 13.694,- 56.770,- 57.623,-

Consumenten 
adviesprijs

excl. BTW/BPM

Incl. 
BTW

BPM
incl. 

BTW/BPM(1)
incl. BTW/BPM 
en afleverkosten

Diesel
2.0 BlueHDi 145 S&S 2CK0P1JWRKB0A0G0 28.400,- 34.364,- 10.980,- 45.344,- 46.197,-

BEDRAGEN IN €

(1) Is gelijk aan de fiscale waarde, dit bedrag wordt gebruikt voor het berekenen van de bijtelling in geval van zakelijke rijders

Plancher Cabine Motorisering Bestelcode

BEDRAGEN IN €

Dubbele Cabine Motorisering Bestelcode

CITROËN JUMPY DUBBELE CABINE EN PLANCHER CABINE



Consumenten 
adviesprijs

excl. BTW/BPM

Incl. 
BTW

BPM
incl. 

BTW/BPM(1)
incl. BTW/BPM 
en afleverkosten

Elektrisch
EV 50 kWH 136 2CK0F2NESFB0A0G0 37.700,- 45.617,- - 45.617,- 46.470,-

EV 75 kWH 136 2CK0F2NEZFB0A0G0 42.700,- 51.667,- - 51.667,- 52.520,-

Consumenten 
adviesprijs

excl. BTW/BPM

Incl. 
BTW

BPM
incl. 

BTW/BPM(1)
incl. BTW/BPM 
en afleverkosten

Elektrisch
EV 50 kWH 136 2CK0F3NESFB0A0G0 39.200,- 47.432,- - 47.432,- 48.285,-

EV 75 kWH 136 2CK0F3NEZFB0A0G0 44.200,- 53.482,- - 53.482,- 54.335,-

BEDRAGEN IN €

(1) Is gelijk aan de fiscale waarde, dit bedrag wordt gebruikt voor het berekenen van de bijtelling in geval van zakelijke rijders

L3 Motorisering Bestelcode

BEDRAGEN IN €

L2 Motorisering Bestelcode

Overstappen naar een elektrische bedrijfswagen was nog nooit zo aantrekkelijk. De overheid stimuleert de vermindering van CO2 uitstoot, waardoor steeds meer steden ‘Zero Emission Zones’ 
invoeren. Dit gebied mag u dan alleen nog maar in met een voertuig zonder uitstoot. Uw dealer kan het voordeel voor u berekenen.

CITROËN ë-JUMPY GESLOTEN BESTEL



Consumenten 
adviesprijs

excl. BTW/BPM

Incl. 
BTW

BPM
incl. 

BTW/BPM(1)
incl. BTW/BPM 
en afleverkosten

Elektrisch
EV 50 kWH 136 2CK0FLNESFB0A0G0 41.700,- 50.457,- - 50.457,- 51.310,-

EV 75 kWH 136 2CK0FLNEZFB0A0G0 46.700,- 56.507,- - 56.507,- 57.360,-

Consumenten 
adviesprijs

excl. BTW/BPM

Incl. 
BTW

BPM
incl. 

BTW/BPM(1)
incl. BTW/BPM 
en afleverkosten

Elektrisch
EV 50 kWH 136 2CK0P1JESFB0A0G0 37.300,- 45.133,- - 45.133,- 45.986,-

EV 75 kWH 136 2CK0P1JEZFB0A0G0 42.300,- 51.183,- - 51.183,- 52.036,-

BEDRAGEN IN €

(1) Is gelijk aan de fiscale waarde, dit bedrag wordt gebruikt voor het berekenen van de bijtelling in geval van zakelijke rijders

Plancher Cabine Motorisering Bestelcode

BEDRAGEN IN €

Dubbele Cabine Motorisering Bestelcode

Overstappen naar een elektrische bedrijfswagen was nog nooit zo aantrekkelijk. De overheid stimuleert de vermindering van CO2 uitstoot, waardoor steeds meer steden ‘Zero Emission Zones’ 
invoeren. Dit gebied mag u dan alleen nog maar in met een voertuig zonder uitstoot. Uw dealer kan het voordeel voor u berekenen.

CITROËN ë-JUMPY DUBBELE CABINE EN PLANCHER CABINE



Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA)
Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 tot en met 31 december 
2025 een subsidie aanvragen van 10% over de aanschafwaarde van een 
nieuwe elektrische bedrijfswagens, met een maximum van € 5.000,-
.Voor kleine ondernemingen en non-profit instellingen is het 12%. 
Andere overheidssubsidies (met uitzondering van MIA) worden in 
mindering gebracht op het subsidiebedrag waarvoor u in aanmerking 
komt.  De subsidie is bedoeld om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Bij de aanschaf van een (elektrische) bedrijfswagen, heeft u 
recht om gebruik te maken van de 
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) waarbij u de fiscale 
winst over de investering kunt verlagen. Meer informatie vindt 
u op: www.belastingdienst.nl

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Bij een zakelijke aanschaf van een nieuw milieuvriendelijk 
bedrijfsmiddel zoals een elektrisch voertuig, kunt u als 
ondernemer gebruik maken van de Milieuinvesteringsaftrek 
(MIA). Deze subsidie geeft u de mogelijkheid om de fiscale 
winst te verlagen, namelijk tot 45% over het 
investeringsbedrag van het elektrische voertuig. Dit bedrag 
moet minimaal € 2.500,- per voertuig zijn met een 
maximum van € 75.000,- van de totale investering. Er is dus 
mogelijkheid om op meerdere voertuigen gebruik te maken 
van de MIA.
Meer informatie vindt u op: www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/miavamil/ondernemers

Overige regelingen
Naast de genoemde nationale subsidies en 
regelingen zijn er ook provincies en gemeenten die 
het rijden met elektrische voertuigen stimuleren. Dit 
kan zijn door het geven van subsidie of het gratis 
beschikbaar stellen van laadpunten.
Meer informatie vindt u op de websites van uw 
provincie of gemeente.

Subsidies en fiscale voordelen combineren
Indien u aan de voorwaarden van bovenstaande 
subsidies en fiscale regelingen voldoet, is het 
mogelijk om deze te combineren. Hierdoor profiteert 
u maximaal van de subsidies en fiscale voordelen en 
is het nog aantrekkelijker om voor een elektrische 
bedrijfswagen van Citroën te gaan.

Wie heeft recht op SEBA?
– Ondernemers en/of non-profit instellingen 
– Grijs kenteken voertuigen N1 & N2 met een maximaal toelaatbare 
massa van 4.250 kg die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer 
van goederen 
– Minimale actieradius van 100 kilometer (WLTP getest) 
– 100% elektrisch en voorzien van een loodvrij accupakket 
– Het voertuig vertegenwoordigt een netto catalogusprijs van minimaal 
€ 20.000,- excl. BTW
Meer informatie vindt u op: www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/seba

CITROËN ë-JUMPY  SUBSIDIEREGELINGEN EN FISCALE VOORDELEN



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM
Bestelcode Jumpy ë-Jumpy Jumpy ë-Jumpy

NB08 290,- 290,- 290,- 290,-
460,- 351,- 460,- 351,-

PD22 590,- 590,-
936,- 714,-

PD69 590,- 590,-
936,- 714,-

PD47 590,- 590,-
936,- 714,-

Zichtpakket (komt standaard mee met PD22/47/69, WLX7, LI01, VH04)
• Automatische verlichting
• Automatisch inschakelende ruitenwissers
• Regen- en lichtsensor
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels
• Mistlampen

Exterieurpakket (Gesloten bestel L2)
• Zichtpakket (NB08)
• Bumpers, stootlijsten en deurgrepen in carrosseriekleur gespoten
• Buitenspiegelkappen in Perla Nera
• LED dagrijverlichting
• Omlijsting grille in chroom
• 17" wielen met volledige wieldeksels en 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class-C) 
banden
Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken excl. Bleu Imperial
Let op: indien i.c.m. speciale lak Bleu Imperial zijn de stootlijsten en deurgrepen n kleur Noir 
Perla Nera (metaallak)

Exterieurpakket (Gestolen bestel L3 en dubbele cabine)
Dezelfde uitrusting als op PD22, maar het middelste deel van de achterbumper is in zwart 
uitgevoerd
Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken excl. Bleu Imperial
Let op: indien i.c.m. speciale lak Bleu Imperial zijn de stootlijsten, deurgrepen en 
buitenspiegelkappen in kleur
Noir Perla Nera (metaallak)

Exterieurpakket (Platform cabine)
Dezelfde uitrusting als op PD22, maar zonder achterbumper
Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken excl. Bleu Imperial
Let op: indien i.c.m. speciale lak Bleu Imperial zijn de stootlijsten, deurgrepen en 
buitenspiegelkappen in kleur
Noir Perla Nera (metaallak)

Gesloten Bestel / Dubbele Cabine Plancher Cabine

CITROËN JUMPY / CITROËN ë-JUMPY - PAKKETTEN



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM
Bestelcode Jumpy ë-Jumpy Jumpy ë-Jumpy

QK01 550,- 550,-
873,- 666,-

WLX7 1.090,- 1.090,- 1.090,- 1.090,-
1.730,- 1.319,- 1.730,- 1.319,-

YR07 150,- 550,- 150,- 550,-
238,- 666,- 238,- 666,-

Connected Pakket
• Navigatiesysteem met 7" 3D kleuren touchscreen met Connect Nav Services 
• Mirror Screen (Android Auto & Apple Carplay)
• WifiOnBoard-systeem
• Spraakherkenning functie
• Zichtpakket (NB08)

Camera Pakket
• Achteruitrij camera
• 7" touchscreen met Mirror Screen (Android Auto/Apple CarPlay)

Gesloten Bestel / Dubbele Cabine Plancher Cabine

eCall Pakket
• Citroën Connect SOS & Assistance
• 7" capacitief touchscreen (alleen ë-Jumpy)

CITROËN JUMPY / CITROËN ë-JUMPY - PAKKETTEN



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM
Bestelcode Jumpy ë-Jumpy Jumpy ë-Jumpy

LI01 1.590,- 1.590,-
2.523,- 1.924,-

J656 1.990,- 1.990,-
3.158,- 2.408,-

VH04 990,- 990,-
1.571,- 1.198,-

Gesloten Bestel / Dubbele Cabine Plancher Cabine

Driver Pakket
• Lederen stuurwiel met audiobediening op stuurwiel
• Automatisch geregelde airconditioning
• Elektrisch bediende handrem
• Keyless Entry&Start
• Zichtpakket (NB08, zie boven)
• Chrome afwerking rond ventilatierooster, deurgrepen en multimediasysteem
• Gesloten bovenste opbergvak dashboard en gesloten onderste dashboardkastje
• In kleur gespoten deurgrepen

Veiligheids Pakket
• Adaptieve Cruise Control (vervangen door video Advanced Emergency Breaking System i.c.m 
elektrische versie)
• Active Safety Brake met camera (automatisch noodremsysteem)
• Collision Risk Alert
• Lane Departure Warning System
• Snelheidslimietherkennings- en snelheidsadviessysteem
• Vermoeidheidsherkenning met camera
• 7" touchscreen met Mirror Screen (Android Auto/Apple CarPlay)
• Parkeersensoren voor
• Dodehoek waarschuwing
• Zichtpakket (NB08)
• Audiobediening op stuurwiel
• Warmtewerende voorruit

Veiligheids NAV Pakket
• Veiligheidspakket (LI01)+
• Connected pakket (WLX7)

CITROËN JUMPY / CITROËN ë-JUMPY - PAKKETTEN



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM
Bestelcode Jumpy ë-Jumpy Jumpy ë-Jumpy

GA04 950,- 950,-
1.508,- 1.508,-

K601 1.150,- 1.150,-
1.825,- 1.825,-

BQ01 400,- 400,- S S
635,- 484,-

Gesloten Bestel / Dubbele Cabine Plancher Cabine

Worksite Pakket (niet i.c.m. 1.5D 120pk motor)
• 17" stalen velgen met zwarte naafdoppen
• 215/60 R17 C 104 H 3PMSF Michelin AGILIS M+S banden
• Grip control
• Verhoogd laadvermogen
• Verhoogde bodemvrijheid (175mm)
• Carterpanbescherming
• Reservewiel

4WD Dangel Pakket (alleen i.c.m. 2.0D 145pk motor)
• 4x4 voorbereiding
• Worksite Pakket (GA04)
• Reservewiel

Converter Pakket
• Trekhaak voorbereiding
• Versterkt elektrisch systeem (Accu L3 730, Dynamo klasse 18) 
• Stekkerblok t.b.v. ombouw, geplaatst onder de bestuurdersstoel

CITROËN JUMPY / CITROËN ë-JUMPY - PAKKETTEN



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

Bestelcode Jumpy ë-Jumpy Jumpy ë-Jumpy

ZHCH 350,- 350,-
424,- 424,-

LA04 1.150,- 1.150,-
1.825,- 1.392,-

RS03 180,- 180,- 180,- 180,-
286,- 218,- 286,- 218,-

ZHJP 650,- 650,-
1.032,- 787,-

WAAF S S S S

WAAS 0,- 0,- 0,- 0,-

NA01 400,- 400,- 400,- 400,-
635,- 484,- 635,- 484,-

Pack Ergonomie met passagiersstoel
• Passagiersstoel met armsteun
Verwarmbare voorstoelen
• Zij- en hoofdairbags bestuurder en passagier
• Bediening op de stoelen
Let op: indien optie 'Verwarmbare voorstoelen i.c.m. passagiersbank' is besteld is de buitenste 
zitplaats verwarmd
Let op: in geval van passagiersbank bediening op het dashboard

Gesloten Bestel / Dubbele Cabine Plancher Cabine

BESTUURDERSHULP & VEILIGHEID

ZICHT EN EXTERIEUR

17" lichtmetalen velgen 'Eclat Cliquer Grey'
• 215/60 R17 C 104 H Michelin AGILIS (class-C) banden

Pack Ergonomie met passagiersbank
• Passagiersbank met opbergvak onder de zitting
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en verstelbare lendensteun
Let op: i.c.m. Dubbele Cabine is de verstelbare lendensteun alleen leverbaar indien besteld 
i.c.m. WZ07. Bij één zijschuifdeur wordt de lendensteun van de bestuurdersstoel vervangen 
door een neerklapbare rugleuning

INTERIEUR

Grip Control (ASR+ en Hill Assist)
• 17" stalen velgen met zwarte naafdoppen
• 215/60 R17 104H Michelin AGILIS banden

Xenon koplampen (25W)
• Exterieurpakket
Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken excl. Bleu Imperial

Reservewiel

CITROËN JUMPY / CITROËN ë-JUMPY - OPTIEMOGELIJKHEDEN

CITROËN JUMPY / CITROËN ë-JUMPY - OPTIEMOGELIJKHEDEN



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

Bestelcode Jumpy ë-Jumpy Jumpy ë-Jumpy

RE01 S S S S

NR01 300,-
476,-

DK12 950,-
1.508,-

PX37 250,- 250,-
397,- 303,-

WAAT 400,- 400,-
635,- 484,-

Handmatige airconditioning

Voorbereiding extra verwarming/koeling op gesloten bestel (alleen i.c.m. 2.0D motor)

Webasto programmeerbare aanvullende verwarming (alleen i.c.m. 2.0D motor)
• ON/OFF afstandsbediening
• Kan ingeschakeld worden bij zowel draaiende en niet draaiende motor
• Programmeerbare functie mogelijk i.c.m. FM-radio, DAB+ radio, Connect Radio en 
Navigatiesysteem

Geïsoleerde comfort scheidingswand met vaste ruit
• Ruimere verstelmogelijkheid van de bestuurdersstoel
• Kledinghaak
• Mogelijk i.c.m. Moduwork

Moduwork
• Doorlaad mogelijk in scheidingswand (1,16m extra laadlengte)
• Modulaire bijrijdersbank met opklapbare rechterzitting (0,5m3 extra laadvolume)
• Werkblad in rugleuning tweede zitplaats
• Let op: niet leverbaar op Dubbele Cabine versies (vanwege fiscale eisen)

KLIMAATBEHEERSING

DEUREN & LAADRUIMTE

Gesloten Bestel / Dubbele Cabine Plancher Cabine



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

Bestelcode Jumpy ë-Jumpy Jumpy ë-Jumpy

GB33 400,- 400,-
635,- 484,-

GB38 800,- 800,-
1.270,- 968,-

CZ02 600,- 600,- S S
952,- 726,-

WO05 280,- 280,-
444,- 339,-

WO06 300,- 300,-
476,- 363,-

WO07 450,- 450,-
714,- 545,-

excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

DEUREN & LAADRUIMTE
Houten vloer in laadruimte
• Houten vloer met antislip afwerking
• Aluminium afwerkingsprofielen bij achter- en zijschuifdeuren
• Afwerking in grijze kleur

Houten afwerking laadruimte
• Houten vloer met antislip afwerking
• Aluminium afwerkingsprofielen bij achter- en zijschuifdeuren
• 6mm dikke gladde bekleding op zijwanden en achterdeuren
• 9mm dikke wielkastombouw met aluminium profielen
• Afwerking in grijze kleur

Verhoogd laadvermogen (niet i.c.m. 1.5 D 120pk motor)
• Op 100pk: +200kg
• Op 145pk: +400kg
• Op 180pk: +300kg
Let op: standaard op XL en Dubbele Cabine versies
Let op ë-Jumpy: Alleen i.c.m. 50kWh batterijpakket.

Gesloten Bestel / Dubbele Cabine Plancher Cabine

Achterdeuren met ramen
• Achterruitverwarming en ruitenwisser in beide ramen
• Ruit in scheidingswand
• Binnenspiegel

Gesloten Bestel / Dubbele Cabine Plancher Cabine

Achterklep met raam
• Achterruitverwarming en ruitenwisser
• Ruit in scheidingswand
• Binnenspiegel

Achterklep met te openen raam
• Achterruitverwarming en ruitenwisser
• Ruit in scheidingswand
• Binnenspiegel

CITROËN JUMPY / CITROËN ë-JUMPY - OPTIEMOGELIJKHEDEN
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Bestelcode Jumpy ë-Jumpy Jumpy ë-Jumpy

VG07 120,- 120,-
190,- 145,-

VI01 520,- 520,-
825,- 629,-

VD09 220,- 220,-
349,- 266,-

VD18 220,- 220,-
349,- 266,-

UD03 60,- 60,-
95,- 73,-

Schuiframen bij de 2e zitrij (30% verduisterend) 
Let op, geen ruit in standaard tussenschot

Zonneschermen voor zijramen achter (handbediend) alleen op dubbele cabine

Ramen bij de 2e zitrij (30% verduisterend) 
Let op, geen ruit in standaard tussenschot

Ramen bij de 2e en 3e zitrij (30% verduisterend)
• Achterdeuren met ramen (WO05)
• Ruit in scheidingswand

DEUREN & LAADRUIMTE

Extra getinte ramen (in combinatie met WO05, WO06, VG07 of VI01) 
• 90% verduisterend
• Mogelijk i.c.m. linker zijschuifdeur
Let op, niet mogelijk op dubbele cabine



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

Bestelcode Jumpy ë-Jumpy Jumpy ë-Jumpy

WZ07 350,- 350,-
555,- 424,-

RS03 180,- 180,- 180,- 180,-
286,- 218,- 286,- 218,-

AQ05 580,-
920,-

Afneembare trekhaak (zwanenhals)
• Trailer Sway Control systeem
• Verwijderbaar zonder gereedschap
• Niet ic.m. 4X4 Dangel ombouw voorbereiding (K601)

Linker zijschuifdeur
Let op: bij de Dubbele Cabine is de linker zijschuifdeur inclusief getint raam

Reservewiel

Plancher Cabine

DEUREN & LAADRUIMTE

OMBOUW & DIVERSEN

Gesloten Bestel / Dubbele Cabine

CITROËN JUMPY / CITROËN ë-JUMPY - OPTIEMOGELIJKHEDEN



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

Bestelcode Jumpy ë-Jumpy Jumpy ë-Jumpy

Standaard lak P0PR 0,- 0,- 0,- 0,-
- Wit (Blanc Icy)

Zwart metallic (Noir Perla Nera) M09V 550,- 550,- 550,- 550,-
873,- 666,- 873,- 666,-

Lichtgrijs metallic (Gris Artense) M0F4 550,- 550,- 550,- 550,-
873,- 666,- 873,- 666,-

Donkergrijs metallic (Gris Platinum) M0VL 550,- 550,- 550,- 550,-
873,- 666,- 873,- 666,-

Speciale lak 700,- 700,- 700,- 700,-
1.111,- 847,- 1.111,- 847,-

Rouge Poste GB E01W
Jaune PTT E0DC
Bleu EDF 1987 E0MG
Rouge Feu RAL 3000 E0JH
Jaune Genet RAL 1032 E0AS
Jaune Or RAL 1004 E0BS
Bleu Imperial E04P
Rouge Ardent E0X9
Beige Tropic RAL 1015 E0CC
Bleu KLM/Centrica E03L

Gesloten Bestel / Dubbele Cabine Plancher Cabine

CARROSSERIEKLEUREN

Metallic lak

CITROËN JUMPY / CITROËN ë-JUMPY - OPTIEMOGELIJKHEDEN



ONZE SERVICEBELOFTEN LEVENSLANG MOBIEL MET CITROËN PECHHULP
Wij inspecteren uw auto grondig en nemen contact met u op voor het afgeven van een Om te zorgen dat u na afloop van het eerste jaar Citroën Pechhulp 
betrouwbare prijsindicatie, alvorens het werk wordt uitgevoerd. U bepaalt vervolgens zelf 24 uur per dag mobiel blijft, verlengt Citroën uw Citroën Pechhulp tot de eerstvolgende 
wanneer u uw auto brengt voor het onderhoud, zodat dit op een moment plaatsvindt dat het ú voorgeschreven onderhoudsbeurt (voorschrift op basis van kilometers en/of tijd). 
uitkomt. Ook spreken wij met u af wanneer u uw auto weer kunt ophalen. Als wij deze planning Indien u het jaarlijkse onderhoud laat  uitvoeren door de Citroën Erkend Reparateur, 
niet halen, krijgt u van ons een vervangende auto waarvoor geen extra kosten worden voorziet Citroën hierdoor in een levenslange mobiliteit.
doorberekend. Wanneer wij meer moeten repareren dan vooraf is afgesproken, voeren we dat Informeer ernaar bij uw Citroën Erkend Reparateur.
alleen uit nadat u toestemming hebt gegeven. Wij specificeren al het uitgevoerde werk
gedetailleerd op de rekening, en lopen deze punt voor punt met u door, op het moment dat u uw VERVANGEND VERVOERREGELING GEDURENDE 3 JAAR
auto weer komt ophalen. Wanneer een reparatie niet in orde blijkt te zijn, verhelpen wij het Uw Citroën Erkend Bedrijfswagenreparateur staat altijd direct voor u klaar om wanneer
probleem zo snel mogelijk voor u. Zonder extra kosten. Maak een afspraak op citroen.nl. nodig een diagnose te stellen. Voor zover mogelijk worden kleine reparaties

uitgevoerd wanneer u wacht. Standaard slijtage onderdelen worden binnen één
SERVICE DOOR HEEL EUROPA werkdag vervangen. Wanneer een reparatie meer dan 3 uur duurt, dan wordt u in de
Bij de ruim 6.000 Citroën servicecentra in heel Europa, waaronder ruim 2.000 Citroën eerste 3 jaar na aankoop van uw Citroën Bedrijfswagen gratis vervangend vervoer
Bedrijfswagenspecialisten, staan gekwalificeerde vakmensen klaar om u direct persoonlijk van aangeboden.
dienst te zijn.

CITROËN BEDRIJFSVERZEKERINGEN
CITROËN PROFESSIONAL BEDRIJFSWAGENS U wilt uw Citroën Bedrijfswagen zo goed mogelijk verzekeren. Wie kan u daarbij beter
Het Citroën Professional Bedrijfswagens programma omvat unieke services voor u, als Citroën van dienst zijn dan uw Citroën dealer? Uw Citroën dealer biedt u de aantrekkelijke Citroën
bedrijfswagenrijder. U kunt onder andere rekenen op: Bedrijfswagenverzekering. Deze verzekering biedt u een uitgebreide dekking
Voorrang voor bedrijfswagens bij reparatie en onderhoud waaronder het gratis meeverzekeren van chauffeursbagage en belettering.*
Haal- en brengservice Daarnaast heeft u natuurlijk géén eigen risico bij reparatie van schade binnen het

Citroën schadeherstelnetwerk. Uw voertuig wordt hersteld met behoud van
CITROËN PECHHULP fabrieksgarantie en uiteraard met originele Citroën onderdelen. Hier bovenop
Mobiel zijn is belangrijk, mobiel blijven nog belangrijker. Elke nieuwe Citroën Bedrijfswagen wordt profiteert u ook nog van een nieuwwaarderegeling van 3 jaar. Kijkt u voor meer
daarom standaard geleverd met 2 jaar (met een maximaal aantal kilometers tot het eerste
onderhoud) mobiliteitsgarantie door middel van Citroën Pechhulp. Hiermee bent u in meer dan 40 *Het gratis meeverzekeren van chauffeursbagage is tot € 2.500 en het gratis 
landen, 24 uur per dag 7 dagen per week door middel van één telefoontje naar het alarmnummer meeverzekeren van belettering is tot € 2.500.
verzekerd van hulp bij pech onderweg. De dienstverlening van Citroën Pechhulp houdt o.a. hulp bij profiteert u ook nog van een nieuwwaarderegeling van 3 jaar. Kijkt u voor meer
pech onderweg, wegsleepdienst, huurautoservice, hotelovernachting of vervolgen van de reis per informatie op www.citroen.nl of vraag ernaar bij uw Citroën dealer.
trein of vliegtuig (afhankelijk van de voorwaarden) in. *Het gratis meeverzekeren van chauffeursbagage is tot € 2.500 en het gratis 

meeverzekeren van belettering is tot € 2.500.
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UITGEBREIDE GARANTIEPERIODE RECYCLING
Uw nieuwe Citroën Bedrijfswagen wordt standaard geleverd met 2 jaar Informatie over het recyclingprogramma en de verwerking van ingeleverde auto’s
fabrieksgarantie, zonder kilometerlimiet. Wilt u langer profiteren van deze garantie? en onderdelen vindt u op www.citroen.nl
Dat kan! Tegen zeer aantrekkelijke tarieven is de garantie van uw auto te verlengen
met 1, 2 of zelfs 3 jaar, afhankelijk van het moment waarop u beslist om te
verlengen. Zo kunt u tot maximaal 5 jaar genieten van zekerheid. Daarnaast geeft

CITROËN JUMPY - SERVICE & MOBILITEIT
Citroën u een betrouwbare, lange garantie op doorroesten van binnenuit. Met als
enige voorwaarde dat u uw auto volgens de aanwijzingen tegen vocht beschermt
en alle voorgeschreven onderhoudsbeurten laat uitvoeren bij de Citroën Distributeur.
Informeer ernaar bij de Citroën Erkend Reparateur.

incl. BTW excl. BTW

Inschrijving in het kentekenregister € 40,80 € 40,80
Kosten tenaamstelling € 10,75 € 10,00
Recyclingsbijdrage € 25,00 € 20,66
Kosten rijklaar maken* € 776,60 € 641,82

Totaal € 853,15 € 713,28

*Kosten rijklaar maken bevat de volgende onderdelen:
Transport Veiligheidshesje
Afleverbeurt Vloermatten (set)
Kentekenplaten Verbanddoos
Reinigen Ruitensproeiervloeistof
Veiligheidsdriehoek Lifehammer

Publicatiedatum 10 oktober 2022

Kijk voor meer informatie op www.business.citroen.nl
Alle weergegeven prijzen zijn inclusief CO2 gerelateerde toeslag, vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Citroën behoudt zich het recht voor constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dien 
overeenkomstig aan te passen. 
Door deze wijzigingen aan een uitvoering en/of model kan CO2 gerelateerde toeslag veranderen waardoor kortingen/toeslagen kunnen wijzigen. 
Kijk voor informatie over de energielabels en CO2 uitstoot op www.citroen.nl, of vraag uw Citroën distributeur naar de laatste informatie. Auto’s uit voorraad van de importeur en/of dealer kunnen afwijkende enegielabels en/of CO2 uitstoot hebben, uw Citroën distributeur kan u hier altijd over informeren. 
Meer informatie over de initiatieven die Citroën onderneemt op het gebied van recycling, van voertuigontwerp tot aan een duurzame afhandeling van modellen aan het einde van de levenscyclus, vindt u  op www.citroen.nl.  Druk/zetfouten voor behouden. Citroën Nederland B.V., Lemelerbergweg 12, 
1101 AJ AMSTERDAM, www.citroen.nl.
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