
1 DECEMBER 2022

PRIJSLIJST

CITROËN ë-JUMPY COMBI & ë-SPACETOURER



INTERIEUR: EXTERIEUR:

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun Achterklep met raam, ruitenwisser en verwarming

Passagiersbank met opbergvak onder de zitting 16" stalen velgen met zwarte naafdop en 215/65 R16 C 106T banden

2e zitrij in 2/3 1/3 configuratie met ISOFIX + 3-zitsbank op 3e zitrij zonder ISOFIX Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels  

Stof bekleding Zwart stof Getint glas (70% lichtdoorlatend)

Aflegvak bovenop dashboard Zwarte bumpers en stootlijsten

Bovenste dashboardkastje met klep en lampje passagierszijde Zwarte deurgrepen en spiegelkappen

Open onderste dashboardkastje passagierszijde Zijschuifdeur rechts

Bekerhouder links en rechts op dashboard Bevestigingspunten voor dakdragers of imperiaal:

Digitale aanduiding brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur - 3 punten per zijde op alle versies met optie achterklep (geen imperiaal mogelijk)

Snelheidsmeter en toerenteller - 5 punten per zijde op alle versies met achterdeuren

Boordcomputer

Specifiek 3,5" kleurenscherm

Multi-mode toggle (ECO, NORMAL, POWER)

12V aansluiting op dashboard,  in onderste dashboardkastje passagierszijde en bij 3e zitrij

COMFORT EN TELEMATICA: VEILIGHEID:
Elektrische ruitbediening vóór met one-touch bediening ABS met noodremassistentie

In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel Afstandsbediening voor centrale deurvergrendeling

Plafonnière vóór met leeslampje en 2 plafonnières achter Bandenopblaas/reparatiekit

Cruise control met snelheidsbegrenzer (bediening achter het stuurwiel) Bestuurdersairbag en uitschakelbare passagiersairbag

FM/DAB+-Radio met Bluetooth, USB aansluiting en bediening bij het stuurwiel Zij- en hoofdairbag bestuurders en passagier

Handmatige airconditioning Coffee Break Alert (waarschuwing na twee uur onafgebroken rijden)

Korte antenne (200mm) haaienvin type Dagrijverlichting halogeen

Vier luidsprekers vóór Driepuntsgordels met pyrotechnische gordelspanners 

Elektronisch bediende handrem

ELECTRICITEIT: ESP (elektronisch stabiliteits programma)

Onboard lader 11 kW - 3 fase Geventileerde schijfremmen vóór

Laadkabel geschikt voor 11 kW 3 fase laden (CCS type 2) Hill Start Assist

DC Snelladen tot 100 W Massieve schijfremmen achter

8 jaar of 160.000 km fabrieksgarantie op het batterijpakket Stuurbekrachtiging (elektro-hydraulisch)

TPMS Bandenspanningscontrole

CITROËN ë-JUMPY COMBI - STANDAARDUITRUSTING



Extra uitrusting t.o.v. e-Combi:

INTERIEUR: EXTERIEUR:
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun Mistlampen in voorbumper

Driezitsbank achter zonder ISOFIX met twee neerklapbare armsteunen Linker zijschuifdeur 

In hoogte verstelbare hoofdsteunen op 2e zitrij LED dagrijverlichting

Opklapbare en neerklapbare bank in 2/3-1/3 configuratie op 2e en 3e zitrij Elektrisch inklapbare buitenspiegels

2 plafonnieres achter met leeslampje Exterieurpakket: In carrosseriekleur gespoten buitenspiegelkappen, handgrepen, 

Luxe paneel afwerkingen linker paneel en zijschuifdeur in de passagiersruimte stootlijsten en bumpers, omlijsting grill in chroom

Deurgreep binnenzijde voorportieren afgewerkt in chroom Let op: deels in carrosseriekleur gespoten achterbumper op Long

Extra getinte ramen vanaf 2e zitrij en achterruit (3-% lichtdoorlatend)

17" volledige wieldeksels

225/55 R17 banden

COMFORT EN TELEMATICA: VEILIGHEID:

Geluidswerende voorruit Parkeersensoren achter

Regen- en lichtsensor Gordijnairbags bij 2e en 3e zitrij

Verlichte make-up spiegels in zonnekleppen

Connect radio met 7" touchscreen

Mirror Screen (Apple CarPlay/Android Auto)

Audiobediening op het stuurwiel

Acht luidsprekers (zes vóór en twee op 2e zitrij)

CITROËN ë-SPACETOURER - STANDAARDUITRUSTING



Aanbevolen 

catalogusprijs

excl. BTW/BPM

Incl. 

BTW
BPM

incl. 

BTW/BPM(1)

Consumentenprijs incl. 

BTW/BPM 

en afleverkosten

EV 50 kWH 136pk 1CK0NNLESFB0A0G0 38.970,- 47.154,- ,- 47.154,- 48.008,-

EV 75 kWH 136pk 1CK0NNLEZFB0A0G0 46.420,- 56.168,- ,- 56.168,- 57.022,-

Aanbevolen 

catalogusprijs

excl. BTW/BPM

Incl. 

BTW
BPM

incl. 

BTW/BPM(1)

Consumentenprijs incl. 

BTW/BPM 

en afleverkosten

EV 50 kWH 136pk 1CK0NPLESFB0A0G0 40.570,- 49.090,- ,- 49.090,- 49.944,-

EV 75 kWH 136pk 1CK0NPLEZFB0A0G0 48.020,- 58.104,- ,- 58.104,- 58.958,-

BEDRAGEN IN €

L2 Motorisering Bestelcode

L3 Motorisering Bestelcode

BEDRAGEN IN €

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

CITROËN ë-JUMPY COMBI



Aanbevolen 

catalogusprijs

excl. BTW/BPM

Incl. 

BTW
BPM

incl. 

BTW/BPM(1)

Consumentenprijs incl. 

BTW/BPM 

en afleverkosten

EV 50 kWH 136pk 1CK0NNQESFB0A0G0 46.470,- 56.229,- ,- 56.229,- 57.083,-

EV 75 kWH 136pk 1CK0NNQEZFB0A0G0 53.920,- 65.243,- ,- 65.243,- 66.097,-

Aanbevolen 

catalogusprijs

excl. BTW/BPM

Incl. 

BTW
BPM

incl. 

BTW/BPM(1)

Consumentenprijs incl. 

BTW/BPM 

en afleverkosten

EV 50 kWH 136pk 1CK0NPQESFB0A0G0 48.070,- 58.165,- ,- 58.165,- 59.019,-

EV 75 kWH 136pk 1CK0NPQEZFB0A0G0 55.520,- 67.179,- ,- 67.179,- 68.033,-

BEDRAGEN IN €

L2 Motorisering Bestelcode

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

CITROËN ë-SPACETOURER



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

Bestelcode ë-Jumpy Combi ë-Spacetourer

NB08 350,- S

424,-

WLX7 1.500,- 700,-

1.815,- 847,-

YR07 450,- 300,-

545,- 363,-

NR02 1.000,- 1.000,-

1.210,- 1.210,-

Zichtpakket

• Regen- en lichtsensor

   - Automatische verlichting

   - Automatisch inschakelende ruitenwissers

• Elektrisch inklapbare buitenspiegels

• Mistlampen

• Parkeersensoren achter

• Geluidsisolerende voorruit

Connected Pakket

• Navigatiesysteem met 7" 3D kleuren touchscreen met Connect Nav Services

• Achteruitrij camera

• Parkeersensoren achter (Combi)

• Mirror Screen (Android Auto & Apple Carplay)

• WifiOnBoard-systeem

• Spraakherkenning functie

• Audiobediening op stuurwiel (ë-Spacetourer)

• Zichtpakket (NB08) (op Combi)

eCall Pakket

• Connect SOS & Assistance

• 7" touchscreen met Mirror Screen (Android Auto/Apple CarPlay) 

• Mogelijkheid tot geprogrammeerd voorverwarmen/koelen

Auto Airco Pakket

• Automatisch geregelde airconditioning

• Aanvullende verwarming/airconditioning achter 

• Geluidsisolerende voorruit

• 12V aansluiting op B-stijl (ë-Spacetourer)

Let op: niet mogelijk in combinatie met Taxi ombouw

CITROËN ë-JUMPY / ë-SPACETOURER - PAKKETTEN



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

Bestelcode ë-Jumpy Combi ë-Spacetourer

LI01 1.100,-

1.331,-

WO07 1.100,-

1.331,-

VH04 700,-

847,-

Veiligheids Pakket

• Video Advanced Emergency Breaking System

• Active Safety Brake met camera (automatisch noodremsysteem)

• Collision Risk Alert

• Lane Departure Warning System

• Snelheidslimietherkennings- en snelheidsadviessysteem

• Vermoeidheidsherkenning met camera

• Parkeersensoren voor

• Dodehoek waarschuwing

• Audiobediening op stuurwiel

• Warmtewerende voorruit

Exterieur Pakket

• Separaat te openen raam in achterklep

• Extra getinte ramen

• Xenon koplampen (25W)

• 17" Lichtmetalen velgen met 225/55 R17 XL 101 V (Class-A) banden

Driver Pakket

• Lederen stuurwiel met audiobediening op stuurwiel

• Keyless Entry&Start

• Automatisch dimmende binnenspiegel

• Gripcontrol (ASR+ en Hill Start Assist) 

CITROËN ë-JUMPY / ë-SPACETOURER - PAKKETTEN



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

Bestelcode ë-Jumpy Combi ë-Spacetourer

44FZ 1.200,-

1.452,-

WZ09 1.600,-

1.936,-

BQ01 450,-

545,-

Converter Pakket

• Trekhaak voorbereiding

• Versterkt elektrisch systeem (Accu L3 730, Dynamo klasse 18) 

• Stekkerblok t.b.v. ombouw, geplaatst onder de bestuurdersstoel

Comfort Pakket (komt mee met interieur 44FZ)

• Passagiersstoel met armsteun

• Verschuifbare passagiersbank (2-zitsbank links en losse stoel rechts) op 2e en 3e zitrij met Isofix

• Verwarmde bestuurders- en passagiersstoel

• Vloermatten bij 2e en 3e zitrij

• Zonneschermen bij 2e zitrij (handbediend)

• Afsluitbare middelste vak op dashboard en onderste dashboardkast

• Hoedenplank

Easy Access Pakket

• Handsfree zijschuifdeur links en rechts met vanaf het dashboard te bedienen kinderslot

• Keyless Entry&Start

• Audiobediening op stuurwiel

CITROËN ë-JUMPY / ë-SPACETOURER - PAKKETTEN



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

Bestelcode ë-Jumpy Combi ë-Spacetourer

VG02 350,-

424,-

WO05 200,-

242,-

WZ07 500,- S

605,-

WAAS 0,- 0,-

AN00 -650,- -800,-

-787,- -968,-

NA01 360,-

436,-

2.180,-

2.638,-

EXTERIEUR

Pack Ergonomie met passagiersstoel

• Passagiersstoel met armsteun

• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en verstelbare lendensteun

INTERIEUR

Extra getinte schuif zijramen (in de zijschuifdeur(en))

Achterdeuren met ramen

• Achterruitverwarming en ruitenwisser in beide ramen

Linker zijschuifdeur

Taxi ombouw via Snoeks Automotive

- Panoramadak dat voldoet aan de vluchtroute eisen

- Verplaatsing 2e zitrij

- Handgreep voor de instap & en life hammer

Tweede zitrij in 2/3 1/3 configuratie en geen derde zitrij

Verwarmbare voorstoelen

Let op: i.c.m. standaard passagiersbank is de buitenste zitplaats verwarmd

CITROËN ë-JUMPY COMBI / ë-SPACETOURER - OPTIEMOGELIJKHEDEN



excl. BTW en BPM

incl. BTW en BPM

Bestelcode ë-Jumpy Combi ë-Spacetourer

Standaard lak P0PR 0,- 0,-

- Wit (Blanc Icy)

Zwart metallic (Noir Perla Nera) M09V 950,- 950,-

1.150,- 1.150,-

Lichtgrijs metallic (Gris Artense) M0F4 950,- 950,-

1.150,- 1.150,-

Donkergrijs metallic (Gris Platinum) M0VL 950,- 950,-

1.150,- 1.150,-

CARROSSERIEKLEUREN

Metallic lak

CITROËN ë-JUMPY COMBI / ë-SPACETOURER - OPTIEMOGELIJKHEDEN



ONZE SERVICEBELOFTEN LEVENSLANG MOBIEL MET CITROËN ASSISTANCE
Citroën Service biedt handige producten en diensten om het onderhoud van jouw nieuwe Citroën bedrijfswagen Mobiel zijn is belangrijk, mobiel blijven nog belangrijker. Daarom hebben we speciaal voor 
gemakkelijker te maken. Naast specialistisch onderhoud, kan je rekenen op exclusieve services afgestemd modellen met een tweejaarlijks onderhoudsinterval de Citroën Zekerheidscheck met gratis 
op het drukke schema van ondernemers. Zo bespaar je tijd en geld! Citroën Pechhulp ontwikkeld. Zo kun je, binnen 12 maanden na je onderhoudsbeurt, een afspraak 
Met ons uitgebreide netwerk is er altijd een Citroën Bedrijfswagenspecialist bij jou in de buurt. maken voor een uitgebreide check en wordt Citroën Pechhulp NL-Basis voor je verlengd tot de
Maak een afspraak op Citroën.nl. volgende onderhoudsbeurt. Maak een afspraak op Citroën.nl

SERVICE DOOR HEEL EUROPA Citroën BEDRIJFSVERZEKERINGEN
Bij de ruim 6.000 Citroën servicecentra in heel Europa, waaronder ruim 2.000 Citroën Bij de Citroën Bedrijfswagendealer verzeker je je nieuwe bedrijfswagen tegen een scherpe premie,
Bedrijfswagenspecialisten, staan gekwalificeerde vakmensen klaar om u direct persoonlijk van met de dekking die het beste bij jouw bedrijf past. Door de samenwerking met Erkende 
dienst te zijn. Citroën Schadeherstelbedrijven, kan je erop rekenen dat jouw bedrijfswagen na een ongeval snel 

én deskundig gerepareerd wordt zodat je bedrijf mobiel blijft. De Citroën Bedrijfswagendealer 
CITROËN ASSISTANCE adviseert je graag over de beste verzekering voor jouw bedrijfswagen.
Elke nieuwe Citroën Bedrijfswagen wordt standaard geleverd met 2 jaar Citroën Pechhulp (met een maximaal 
aantal kilometers tot het eerste onderhoud). Met deze uitgebreide mobiliteitsgarantie ben je 24/7 verzekerd RECYCLING
van hulp bij pech onderweg, in heel Europa. Vraag de Citroën dealer naar de voorwaarden. Informatie over het recyclingprogramma en de verwerking van ingeleverde auto’s

en onderdelen vindt u op www.Citroën.nl
UITGEBREIDE GARANTIEPERIODE
Uw nieuwe Citroën Bedrijfswagen wordt standaard geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie, zonder Citroën JUMPY - SERVICE & MOBILITEIT
kilometerlimiet. Wilt u langer profiteren van deze garantie? Citroën u een betrouwbare, lange garantie op doorroesten van binnenuit. Met als
Dat kan! Tegen zeer aantrekkelijke tarieven is de garantie van uw auto te verlengen met 1, 2 of zelfs 3 jaar, enige voorwaarde dat u uw auto volgens de aanwijzingen tegen vocht beschermt
afhankelijk van het moment waarop u beslist om te verlengen. Zo kunt u tot maximaal 5 jaar genieten van en alle voorgeschreven onderhoudsbeurten laat uitvoeren bij de Citroën Distributeur.
zekerheid. Daarnaast geeft Citroën u een betrouwbare, lange garantie op doorroesten van binnenuit. Met als enige Informeer ernaar bij de Citroën Erkend Reparateur.
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.

CITROËN ë-JUMPY COMBI / ë-SPACETOURER - SERVICE & MOBILITEIT 



OVERIGE ONVERMIJDELIJKE KOSTEN

incl. BTW excl. BTW

Inschrijving in het kentekenregister € 43,40 € 43,40
Kosten tenaamstelling € 11,40 € 11,40
Recyclingsbijdrage € 22,50 € 18,60
Kosten rijklaar maken* € 776,60 € 641,82

Totaal € 853,90 € 715,22

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

Publicatiedatum 1 december 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.

CITROËN ë-JUMPY COMBI / ë-SPACETOURER - SERVICE & MOBILITEIT 


