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CITROËN Ë-JUMPY BEDRIJFSWAGEN - UITRUSTINGNIVEAUS 

CLUB
De Club-uitvoering is een perfecte combinatie van functioneel gebruik en comfort. Op deze versies zijn nagenoeg alle opties mogelijk, 
waardoor deze geheel naar eigen wens is samen te stellen. Deze versie is voorzien van een rijke standaard uitrusting zoals regen- en 
lichtsensor. Alle motovarianten en laadvolumes zijn te combineren met deze versie. 

DRIVER
De Driver-uitvoering is bestemd voor professionals die lange afstanden moeten afleggen of die dag in dag uit koeriersdiensten uitvoeren in 
de stad. Bij deze uitvoering staat comfort centraal, dankzij stoelen met een verstelbare lendensteun, een voor het segment ongeëvenaard 
geluidscomfort en rijhulpsystemen als de dodehoekbewaking, Lane Departure Warning System en Driver Attention Alert om de kans 
op ongevallen nog verder te beperken. Daarnaast is de Worker standaard voorzien van Verkeersbordherkenning, grootlichtassistent en 
mistlampen vóór om het rijden te vergemakkelijken.

CITROËN JUMPY CONTROL versie
 - 16" stalen velgen - 215/65 R16 C 106 T
 - Cruise Control met snelheidsbegrenzer
 - Elektrisch bedienbare ramen vóór
 - Boordcomputer
 - Centrale deurvergrendeling middels afstandsbediening 
 - Separate vergrendeling cabine en laadruimte mogelijk
 - Indirect bandenspannings controlesysteem
 - In hoogte en diepte verstelbaar stuur
 - Bekleding half stof/kunstleer
 - 6 sjorogen in de laadruimte (8 sjorogen bij XL versie)
 - 12V aansluiting in dasboard en laadruimte
 - Twee gesloten achterdeuren 180° te openen
 - Onboard lader 11Kw - 3 fase
 - Laadkabel geschikt voor 11 Kw 3 fase laden (CCS type 2)**
 - 8 jaar of 160.000 km fabrieksgarantie op het batterijpakket
 - Bestuurdersstoel met armsteun, lendesteun en hoogteverstelling
 - Passagiersbank met opbergvak
 - Volwaardig reservewiel
 - Airbag bestuurder en passagier (uitschakelbaar)
 - Coffee Break Alert

 - Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar en met verstelbare lendensteun
 - Armsteun bestuurdersstoel
 - Stalen geheel  gesloten tussenwand 
 - Citroën Connect Box met SOS Assistance en Telemaintenance*
 - Citroën Connect radio met 7" touchscreen met bluetooth, USB en mirror screen (Apple Carplay)
 - Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) incl.:

 - Antispinregeling (ASR)
 - Antiblokkeersysteem (ABS) met noodremassistent
 - Elektronische remkrachtverdeling (ERV) met Hill Start Assist

 - Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
 - Deurgrepen, buitenspiegelkappen en stootlijsten uitgevoerd in zwart kunststof
 - Radio met bluetooth, USB en bediening bij het stuurwiel
 - Dagrijverlichting halogeen
 - Bekerhouder links en rechts op dashboard
 - Trekhaak voorbereiding
 - Zijschuifdeur rechts  
 - ë-Jumpy specifiek 3,5" kleurenscherm 
 - Multi-mode toggle (ECO, NORMAL, POWER) 
 - Elektronisch bediende handrem 
 - Handmatige Airconditioning 

 *  Citroën Connect Box omvat een uitgebreid pakket aan online diensten, waaronder: Pechhulp met voertuiglokalisering, Citroën Assistance (dit is gratis 'gedurende 3 jaar na aankoop van de auto),     
     Automatische noodoproep met voertuiglokalisering (na lang indrukken van de SOS-knop of na activatie van een pyrotechnisch element als gevolg van een ongeluk). Met de MyCitroën App kan dankzij   
     diverse parameters de locatie van het voertuig worden ingezien. Tot slot kan met de Connect Box (in samenwerking met Free2Move) gebruik gemaakt worden van Connect Fleet voor uitgebreide online  
     fleet management functionaliteiten.Belangrijk: de functies ‘programmeerbaar opwarmen’ en ‘op afstand laden’ niet beschikbaar!
 **geschikt voor de Citroën Advanced ë-Comfort Wallbox oplossingen



CITROËN Ë-JUMPY BEDRIJFSWAGEN - UITRUSTINGNIVEAUS

STANDAARD UITRUSTING PER VERSIE Control Club Driver Plancher 
Cabine

Airconditioning (handmatig) l l l l

Keyless entry - l l -
Regen en lichtsensor l l l l

Standaard lak Blanc Banquise (Wit) l l l l

Passagiersbank met opbergvak onder de zitting l l l l

Citroën Connect radio met 7" touchscreen met bluetooth, USB, mirror screen (Apple Carplay) en stuurwielbediening l l l l
Citroën Connect Nav met 7" capacitief touchscreen en DAB+ radio - l l l
Verhoogd laadvermogen (afhenkelijk van de gekozen versie max. 400kg) l l l l

Advanced Grip Control met Hill Descent Control l l l l

Mistlampen voor l l l l

16" stalen velgen met volledig wieldeksel - - l l

Grip Control (ASR+ en Hill Start Assist) - l l l

Pack Look: bumpers, stootlijsten en spiegels in kleur - l l l

LED Dagrijverlichting - l l l

Parkeersensoren voor l l l l

Electrisch inklapbare spiegels - l l l

Dodehoek detectie systeem (lampje in de buitenspiegels) l l l -
Lane departure warning - l l -
Verkeersbord herkenning - l l -
Grootlicht assistent - l l -
Vermoeidheids herkenning bestuurder - l l -

l = Standaard l = Optioneel - = Niet leverbaar



CITROËN Ë-JUMPY C-SERIES - SPECIAAL MODEL

Ë-JUMPY C-SERIES
De ë-Jumpy C-Series is een speciaal model dat volledig in het teken staat van het Comfort waar Citroën zo bekend om staat. Het Citroën Advanced Comfort principe is bij de ë-Jumpy C-Series op eigen-
tijdse wijze toegepast, door middel van unieke masagestoelen op de bestuurdersstoel en/of passagiersstoel. 
Het C-Series accessoirepakket is verkrijgbaar in combinatie met de Club- of Driver-uitvoering en is voorzien van rode accenten in het interieur en exterieur. Het uiterlijk van de ë-Jumpy C-Series is gebaseerd 
op de C-Series versies van de Citroën personenauto's, maar met speciaal voor de ë-Jumpy C-Series ontwikkelde onderdelen. De ë-Jumpy C-Series is optioneel uit te breiden met luze Glasslook panelen en 
een dakspoiler. Hierdoor wordt ë-Jumpy C-Series een nog opvallendere verschijning in het hedendaagse straatbeeld.

CONSUMENTENPRIJZEN C-SERIES ACCESSOIRE PAKKETTEN
(incl. montage)

BEDRAGEN IN €

excl. BTW BTW incl. BTW

Ë-JUMPY M & XL
ë-Jumpy C-Series pakket 2/3-zits 1 massagestoel 2.500 525 3.025
ë-Jumpy C-Series pakket 2/3-zits 2 massagestoelen 2.750 578 3.328

Ë-JUMPY XL DUBBELE CABINE
ë-Jumpy C-Series pakket 5/6-zits 1 massagestoel 3.000 630 3.630
ë-Jumpy C-Series pakket 5/6-zits 2 massagestoelen 3.250 683 3.933

LOSSE ACCESSOIRES
Glasslook panelen zijkant (4 stuks) ë-Jumpy M & XL 475 100 575
Glasslook panelen achterdeuren (2 stuks) ë-Jumpy M & XL 225 47 272
Glasslook panelen zijkant (2 stuks) ë-Jumpy XL DUBBELE CABINE 250 53 303
Glasslook panelen achterdeuren (2 stuks) ë-Jumpy XL DUBBELE CABINE 225 47 272
Dakspoiler 195 41 236

VERPLICHT MEE TE BESTELLEN AFFABRIEK OPTIES
Pack Look PD96 / PD22 650 137 787
Lichtmetalen velgen, keuze uit:
   17" lichtmetalen velgen 'Eclat Cliquer Grey' ZHJP 650 137 787
   17" lichtmetalen velgen 'Curve' ZHCN 750 158 908
   17" lichtmetalen velgen 'Eclat Cliquer Grey' met Grip Control (ASR+ en Hill Start Assist) ZHJV 1.250 263 1.513
   17" lichtmetalen velgen 'Curve' met Grip Control (ASR+ en Hill Start Assist) ZHCZ 1.350 284 1.634



CITROËN Ë-JUMPY BEDRIJFSWAGEN - PRIJZEN

BEDRAGEN IN €

XS (L1) (3) Motorisering Versnellingsbak Aandrijving Zitplaatsen Consumentenprijs 
excl. BTW/BPM Incl. BTW BPM Fiscale  

Waarde (1)
Consumentenprijs 
incl. BTW/BPM( 2)

Club Elektromotor 50 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 2-zits 31.75031.750 38.418 0 38.418 39.278

BEDRAGEN IN €

M (L2) Motorisering Versnellingsbak Aandrijving Zitplaatsen Consumentenprijs 
excl. BTW/BPM Incl. BTW BPM Fiscale  

Waarde (1)
Consumentenprijs 
incl. BTW/BPM( 2)

Club
Elektromotor 50 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 2-zits 32.750 39.628 0 39.628 40.488
Elektromotor 75 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 2-zits 40.150 48.582 0 48.582 49.442

Driver
Elektromotor 50 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 3-zits 34.300 41.503 0 41.503 42.363
Elektromotor 75 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 3-zits 41.700 50.457 0 50.457 51.317

BEDRAGEN IN €

XL (L3) Motorisering Versnellingsbak Aandrijving Zitplaatsen Consumentenprijs 
excl. BTW/BPM Incl. BTW BPM Fiscale  

Waarde (1)
Consumentenprijs 
incl. BTW/BPM (2)

Club
Elektromotor 50 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 2-zits 34.000 41.140 0 41.140 42.000
Elektromotor 75 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 2-zits 41.400 50.094 0 50.094 50.954

Driver
Elektromotor 50 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 3-zits 35.550 43.016 0 43.016 43.876
Elektromotor 75 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 3-zits 42.950 51.970 0 51.970 52.830

BEDRAGEN IN €
XL Dubbele Cabine 

(L3) Motorisering Versnellingsbak Aandrijving Zitplaatsen Consumentenprijs 
excl. BTW/BPM Incl. BTW BPM Fiscale  

Waarde (1)
Consumentenprijs 
incl. BTW/BPM (2)

Club
Elektromotor 50 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 6-zits 36.300 43.923 0 43.923 44.783
Elektromotor 75 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 6-zits 43.700 52.877 0 52.877 53.737

Driver
Elektromotor 50 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 6-zits 37.700 45.617 0 45.617 46.477
Elektromotor 75 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 6-zits 45.100 54.571 0 54.571 55.431

SPECIFICATIE INBEGREPEN KOSTEN prijs excl. BTW BTW incl. BTW
Adviestarief kosten rijklaar * 641,82 134,78 776,60
Leges: Inschrijving in het kentekenregister 40,80 n.v.t 40,80
Leges: Tenaamstelling 10,00 0,75 10,75
Recyclingsbijdrage ** 20,66 4,34 25,00
Totaal additionele kosten 713,27 139,88 853,15

*)   Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Citroën Safety Kit (o.a. lifehammer, gevaren driehoek, 4 veiligheidsvesten, handschoenen en olieabsorberende mat) en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl.brandstof.
**)  Sinds 1 januari 1995 wordt de recyclingsbijdrage, die wettelijk verplicht is op grond van de wet Milieubeheer, in rekening gebracht. De recyclingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, 

FOCWA, STIBA en SVN). Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto's aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal. De wettelijke verplichting van de  
verwijderingsbijdrage financiert het project en bepaalt in belangrijke mate het succes ten bate van een schoner milieu.  
Automobiles Citroën verklaart dat, door toepassing van de de voorschriften in de Europese regelgeving (Richtlijn 2000/53) met betrekking tot autowrakken, wordt voldaan aan de in deze richtlijn gestelde doelen en dat recyclebare materialen worden gebruikt 
voor de fabricage van producten die door Automobiles Citroën worden verkocht.         

        
(1) De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.         
(2) De consumentenprijs zoals hierboven vermeld is de adviesprijs van de auto, inclusief btw en bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om uw auto rijklaar te maken.  
(3) De ë-Jumpy XS is Leverbaar vanaf begin 2021.             
      



l = Standaard l = Optioneel - = Niet leverbaar

CITROËN Ë-JUMPY PLANCHER CABINE - PRIJZEN

SPECIFICATIE INBEGREPEN KOSTEN prijs excl. BTW BTW incl. BTW
Adviestarief kosten rijklaar * 641,82 134,78 776,60
Leges: Inschrijving in het kentekenregister 40,80 n.v.t 40,80
Leges: Tenaamstelling 10,00 0,75 10,75
Recyclingsbijdrage ** 20,66 4,34 25,00
Totaal additionele kosten 713,27 139,88 853,15

BEDRAGEN IN €

M (L2) Motorisering Versnellingsbak Aandrijving Zitplaatsen Consumentenprijs 
excl. BTW/BPM Incl. BTW BPM Fiscale  

Waarde (1)
Consumentenprijs 
incl. BTW/BPM (2)

Control Elektromotor 50 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 2-zits 31.550 38.176 0 38.176 39.029
Elektromotor 75 kWh 136 pk Automaat Elektrisch 2-zits 38.950 47.130 0 47.130 47.983

*)   Adviestarief kosten rijklaar is incl. transport van importeur naar dealer, kentekenplaten, Citroën Safety Kit (o.a. lifehammer, gevaren driehoek, 4 veiligheidsvesten, handschoenen en olieabsorberende mat) en rijklaar maken van uw nieuwe auto, excl.brandstof.
**)  Sinds 1 januari 1995 wordt de recyclingsbijdrage, die wettelijk verplicht is op grond van de wet Milieubeheer, in rekening gebracht. De recyclingsbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, 

FOCWA, STIBA en SVN). Auto Recycling Nederland B.V. heeft zich ten doel gesteld auto's aan het einde van de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal. De wettelijke verplichting van de 
 verwijderingsbijdrage financiert het project en bepaalt in belangrijke mate het succes ten bate van een schoner milieu.  
Automobiles Citroën verklaart dat, door toepassing van de de voorschriften in de Europese regelgeving (Richtlijn 2000/53) met betrekking tot autowrakken, wordt voldaan aan de in deze richtlijn gestelde doelen en dat recyclebare materialen worden gebruikt 
voor de fabricage van producten die door Automobiles Citroën worden verkocht.        

        
(1) De fiscale waarde geldt als grondslag voor het berekenen van de fiscale bijtelling.         
(2) De consumentenprijs zoals hierboven vermeld is de adviesprijs van de auto, inclusief btw en bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om uw auto rijklaar te maken.



CITROËN Ë-JUMPY BEDRIJFSWAGEN - OPTIEPAKKETTEN
 

Bestelcode
Uitrustingniveaus Bedragen in €

Control Club Driver Plancher 
Cabine

excl.
BPM/BTW BTW BPM incl. BPM/

BTW

OPTIEPAKKETTEN
Pack Vision
- Vaste ruit in de standaard stalen scheidingswand
- Achterdeuren met ramen
- Achterruitverwarming en ruitenwisser
- Binnenspiegel (i.g.v. Control)
Let op: niet leverbaar op Dubbele Cabine versies

J4YX l l l - 300 63 0 363

BESTUURDERSHULP EN VEILIGHEID
Pack Safety 1
- Advanced Emergency Breaking System
- Active Safety Brake met camera (automatisch noodremsysteem) 
- Collision Risk Alert 
- Mistlampen vóór 
- Warmtewerende voorruit 
- Instrumentenpaneel met kleurenmatrix en chroomomlijsting van snelheidsmeter en
  toerenteller

D403

- l - - 500 105 0 605

- - l - 550 116 0 666

Pack Safety 2
- Lane Departure Warning System 
- Snelheidslimietherkennings- en snelheidsadviessysteem 
- Vermoeidheidsherkenning met camera 
- Grootlichtassistent 
- Warmtewerende voorruit

LI01 - l l - 250 53 0 303

Grip Control (ASR+ en Hill Start Assist) 
- 215/60 R17 C 104 H banden 
- Stalen velgen 
- Volledige wieldeksel

ZHCM
- l - l 620 130 0 750

- - O - 600 126 0 726



CITROËN Ë-JUMPY BEDRIJFSWAGEN - OPTIEMOGELIJKHEDEN 

l = Standaard l = Optioneel - = Niet leverbaar

Bestelcode
Uitrustingniveaus Bedragen in €

Control Club Driver Plancher 
Cabine

excl.
BPM/BTW BTW BPM incl. BPM/

BTW

ZICHT & EXTERIEUR
Pack Look op XS en M versies 
-  Bumpers, stootlijsten, deurgrepen en buitenspiegelkappen in carrosseriekleur gespoten
- Mistlampen vóór
- LED dagrijverlichting
- Omlijsting grille in chroom
- Specifieke grille voor ë-Jumpy
- Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken.

PD22 - l l - 550 116 0 666

Pack Look op XL versies 
- 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.

PD69 - l l - 450 95 0 545

Pack Visibilité 
- Automatische verlichting 
- Automatisch inschakelende ruitenwissers 
- Regen- en lichtsensor 
- Binnenspiegel

NB08 l l l l 200 42 0 242

Mistlampen vóór PR06 l l l l 150 32 0 182
Xenon koplampen (25W) 
- Pack Look (i.g.v. Club)
Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken.

LA04
- l - - 1.250 263 0 1.513

- - l - 700 147 0 847

Elektrisch inklapbare buitenspiegels HU02 l l l l 130 27 0 157
17" stalen velgen 
- 215/65 R17 C 104 H banden 
- Volledige wieldeksel

ZHCJ
- l - l 175 37 0 212

- - l - 155 33 0 188

17" lichtmetalen velgen 'Eclat Cliquer Grey' met Grip Control (ASR+ en Hill Start 
Assist) 
- 215/60 R17 C 104 H banden

ZHJV - l l - 1.250 263 0 1.513

17" lichtmetalen velgen 'Curve' met Grip Control (ASR+ en Hill Start Assist) 
- 215/60 R17 C 104 H banden

ZHCZ - - l - 1.350 284 0 1.634

17" lichtmetalen velgen 'Eclat Cliquer Grey'
- 215/60 R17 C 104 H banden

ZHJP - l l - 650 137 0 787

17" lichtmetalen velgen 'Curve'
- 215/60 R17 C 104 H banden

ZHCN - - l - 750 158 0 908



l = Standaard l = Optioneel - = Niet leverbaar

CITROËN Ë-JUMPY BEDRIJFSWAGEN - OPTIEMOGELIJKHEDEN 

Bestelcode
Uitrustingniveaus Bedragen in €

Control Club Driver Plancher 
Cabine

excl.
BPM/BTW BTW BPM incl. BPM/

BTW

INTERIEUR
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.  twee zijschuifdeuren. Bij één zijschuifdeur wordt de lendensteun 
van de bestuurdersstoel vervangen door een  
neerklapbare rugleuning

WAAF l l l l 240 50 0 290

Pack Ergonomie met passagiersstoel
- Passagiersstoel met armsteun 
-  In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en verstelbare lendensteun  
(i.g.v. Control)

WAAS l l l - 150 32 0 182

Pack Ergonomie met passagiersstoel op Dubbele Cabine 
- Neerklapbare passagiersstoel met armsteun 
-  In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en verstelbare lendensteun

WAAO - l l - 150 32 0 182

Pack Luxe Mistral interieur 
- Dashboard en deurpanelen volledig uitgevoerd in zwart kunststof 
- Alu look afwerking op dashboard en deurpanelen 
- Chrome afwerking rond ventilatieroosters, deurgrepen en multimedia systeem 
- Gesloten bovenste opbergvak dashboard 
- Gesloten onderste dashboardkastje"

ER25 / 
ER26

- - l - 450 95 0 545

Verwarmbare voorstoelen 
- Pack Ergonomie met passagiersstoel (i.g.v. Control) 
- Zij- en passagiersairbag 
- Bediening op de stoelen 
Let op: verwarmbare voorstoelen i.g.v. Dubbele Cabine = €200 excl. BTW 
Let op: indien optie Verwarmbare voorstoelen i.c.m. passagiersbank is besteld is de buitenste 
zitplaats verwarmd 
Let op: bij de passagiersbank bediening op het dashboard

NA01 O - - O 500 105 0 605

Lederen stuurwiel 
- Audiobediening vanaf het stuurwiel 
- Versnellingspookknop uitgevoerd in leer (indien i.c.m. handgeschakeld versnellingsbak)

VH04 - O O - 125 26 0 151

KLIMAATBEHEERSING
Climate Control (dual-zone) 
- Gekoeld dashboardkastje 
- Warmtewerende voorruit

RE07 - l l - 350 74 0 424

DEUREN & LAADRUIMTE
Vaste ruit in de standaard gesloten stalen scheidingswand 
- Mogelijk i.c.m. Moduwork

PX35 l l l - 100 21 0 121

Geïsoleerde comfort scheidingswand met vaste ruit 
- Ruimere verstelmogelijkheid van de bestuurdersstoel 
- Kledinghaak 
- Mogelijk i.c.m. Moduwork
Let op: standaard op Dubbele Cabine, maar zonder kledinghaak 
Let op: laadruimte neemt 11,6cm af op 1m hoogte

PX37 l l l - 250 53 0 303

Moduwork 
- Doorlaad mogelijk in scheidingswand (1,16m extra laadlengte) 
-  Modulaire bijrijdersbank met opklapbare rechterzitting (0,5m3 extra laadvolume)
- Werkblad in rugleuning tweede zitplaats
- Incl. passagiersbank (i.g.v. Control)
Let op: niet leverbaar op Dubbele Cabine versies of XS lengte  
(vanwege fiscale eisen)

WAAT

l - - - 650 137 0 787

- l l - 400 84 0 484

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

GB33 l l l - 400 84 0 484



CITROËN Ë-JUMPY BEDRIJFSWAGEN - OPTIEMOGELIJKHEDEN 

Bestelcode
Uitrustingniveaus Bedragen in €

Control Club Driver Plancher 
Cabine

excl.
BPM/BTW BTW BPM incl. BPM/

BTW

DEUREN & LAADRUIMTE
Houten afwerking laadruimte 
- Houten vloer met antislip afwerking 
- Aluminium afwerkingsprofielen bij achter- en zijschuifdeuren 
- 6mm dikke gladde bekleding op zijwanden en achterdeuren. 
- 9mm dikke wielkast ombouw met aluminium profielen 
- Afwerking in grijze kleur
Let op: niet mogelijk i.c.m. automatisch openende elektrische zijschuifdeur(en).

GB38 l l l - 800 168 0 968

Verhoogd laadvermogen 
- Op 100pk: +200kg
- Op 150pk: +400kg
- Op 180pk: +300kg
Let op: standaard op XL (inclusief Dubbele Cabine)
Let op: op ë-Jumpy, alleen i.c.m. 50 kWu batterijpakket

CZ02 l l l l 350 74 0 424

Achterklep met raam 
- Achterruitverwarming en ruitenwisser
- Binnenspiegel (indien i.c.m. ruit in de scheidingswand) (i.g.v. Control)
Let op: extra getint raam (25% lichtdoorlatend) indien bestelt i.c.m. VD09
Let op: Jumpy Gesloten Bestel heeft standaard geen ruit in de scheidingswand

WO06 l l l - 250 53 0 303

Achterdeuren met ramen 
- Achterruitverwarming en ruitenwisser in beide ramen
- Binnenspiegel (indien i.c.m. ruit op de scheidingswand) (i.g.v. Contro)
Let op: extra getint ramen (25% lichtdoorlatend) indien bestelt i.c.m. VD09
Let op: Jumpy Gesloten Bestel heeft standaard geen ruit in de scheidingswand

WO05 l l l - 250 53 0 303

Vast raam (getint) in de standaard rechter zijschuifdeur 
- 70% lichtdoorlatend
Let op: Jumpy Gesloten Bestel heeft standaard geen ruit in de  
scheidingswand

VG14 l l l - 100 21 0 121

Extra getinte vaste zijramen (bij de zijschuifeur(en))
- 30% lichtdoorlatend
- Mogelijk i.c.m. linker zijschuifdeur
- Standaard op Dubbele Cabine
Let op: niet leverbaar op Compact versies
Let op: Expert Gesloten Bestel heeft standaard geen ruit in de scheidingswand
Let op: omvat schuiframen in rij 2 op het silhouet Standard en Long.

VD09 l l l - 300 63 0 363

Linker zijschuifdeur 
Let op: bij Jumpy Gesloten Bestel is deze optie niet mogelijk i.c.m. raam op de standaard  
rechter zijschuifdeur 
Let op: bij Jumpy Dubbele Cabine is de linker zijschuifdeur inclusief getint raam

WZ07 l l l - 400 84 0 484

Ramen rondom (tussen C- en D-stijl)
- Getint 70% doorlatend
- Achterdeuren met ramen
- Achterruitverwarming en ruitenwisser
Let op: alleen i.c.m. XL 
Let op: niet i.c.m. XL Dubbele Cabine

VI01 l l l - 650 137 0 787

Keyless Entry & Start 
- Twee afstandsbedieningen t.b.v. deurvergrendeling
- Deurgrepen in carroseriekleur gespoten
- Omlijsting deurgrepen in chroom (excl. achterklep)
Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken excl. Bleu Imperial
Let op:  deurgrepen in kleur Noir Perla Nera indien i.c.m. speciale lak Rouge Ardent of Bleu Imperial

YD01 - l l - 600 126 0 726

l = Standaard l = Optioneel - = Niet leverbaar



CITROËN Ë-JUMPY BEDRIJFSWAGEN - OPTIEMOGELIJKHEDEN

Bestelcode
Uitrustingniveaus Bedragen in €

Control Club Driver Plancher 
Cabine

excl.
BPM/BTW BTW BPM incl. BPM/

BTW

AUDIO & TELEMATICA

Citroën Connect Nav 
-   - Navigatiesysteem in kleur en 3D met Citroën Connect Nav Services (zie onderaan de 
pagina)

- Citroën Connect DAB+ Radio met Mirror Screen (Apple CarPlay)
- WifiOnBoard-systeem
- Spraakherkenning functie
- Automatische verlichting (i.c.m. Plancher Cabine) 
- Automatisch inschakelende ruitenwissers (i.c.m. Plancher Cabine)
- Regen- en lichtsensor (i.c.m. Plancher Cabine)
Citroën Connect Nav  is standaard op Driver

WLX7 - O l O 550 116 0 666

CARROSSERIEKLEUREN & BEKLEDING
Standaard lakken l l l l 0 0 0 0
Metallic lakken 
- Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken l l l l 550 116 0 666

Speciale lakken (Teintes Flottes) 
- Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken l l l l 660 139 0 799

Extra-speciale lakken (VDNA) 
-  Prijs afhankelijk van de gekozen lak. Vraag uw dealer voor meer  
informatie over de beschikbare lakken

l l l l Prijs op aanvraag

OMBOUW & DIVERSEN
Versterkt elektrisch systeem voor ombouw 
- Accu L3 720 
- Dynamo klasse 18 
- Beste klasse starter

BQ01 l l l l 150 32 0 182

Stekkerblok t.b.v. ombouw 
- Geplaatst onder de bestuurderstoel
Let op: niet mogelijk i.c.m. trekhaak opties

QC01 l l l l 150 32 0 182

(1)    De Citroën Connect Nav opties zijn inclusief: 
- Lifetime kaartupdates, maximaal 4 updates per jaar (indien beschikbaar). Deze kaartupdates zijn gratis bij een onderhoudsbeurt uitgevoerd door uw Citroën dealer. 
- 36 maanden Citroën Connect Nav Services:

     • Realtime verkeersinformatie via TomTom Traffic
     • Adres, prijsinformatie, en direct navigeren naar tankstations
     • Adres en direct navigeren naar parkeergarages met Realtime het aantal beschikbare parkeerplaatsen
     • Weergave weerbericht op de ingestelde route
     • POI zoeken, bellen en navigeren naar gekozen POI
     • Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio

 Citroën behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of uit productie te nemen indien 
dit vanuit het oogpunt van productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland leverbare uitvoeringen en opties verwijzen wij naar onze dealers.

l = Standaard l = Optioneel - = Niet leverbaar



CITROËN Ë-JUMPY BEDRIJFSWAGEN - ADVANCED Ë-COMFORT OPLOSSINGEN

Bedragen in €

incl. BTW excl. BTW

INSTALLATIEPAKKETTEN ADVANCED Ë-COMFORT SLIMME WALLBOX
Advanced ë-Comfort pakket 1 
- Citroën Advanced ë-Comfort Slimme Wallbox - 3-fase, 11kW 
- Installatie aan de muur met vaste laadkabel aan de Wallbox en aansluiting op de Slimme Wallbox App. 
-  Deze prijs gaat uit van de aanwezigheid van een 3-fase aansluiting en slimme meter met voldoende groepen voor installatie van de Wallbox.  
De installateur controleert dit tijdens een online schouwing.

1.869,00  1.544,63

Advanced ë-Comfort pakket 2 
- Advanced ë-Comfort pakket 1 
- Graafwerkzaamheden voor installatie Wallbox tot 5 meter en herstel bestrating oprit indien nodig.* 
- Een eventuele bevestigingspaal is verkrijgbaar als accessoire.

 2.169,00  1.792,56

Advanced ë-Comfort pakket 3 
- Advanced ë-Comfort pakket 1 
- Graafwerkzaamheden voor installatie Wallbox tot 10 meter en herstel bestrating oprit indien nodig.* 
- Een eventuele bevestigingspaal is verkrijgbaar als accessoire.

2.529,00  2.090,08

Advanced ë-Comfort pakket  Op Maat
- Advanced ë-Comfort pakket 3 
- Schouwing op locatie voor een installatie op maat. 
- Maatwerk graaf- en installatiewerkzaamheden voor de Wallbox. 
- Eventueel een designpaal van hoogwaardige kwaliteit als accessoire om de Wallbox aan op te kunnen hangen.

Te bepalen tijdens een  
schouwing op locatie

Slimme Wallbox-app 
- Om gebruik te kunnen maken van de Slimme Wallbox is een abonnement op de Slimme Wallbox-app noodzakelijk.  
- Deze app ondersteunt de configuratie, bediening en onderhoud van uw Slimme Wallbox. 

per maand 
(facturatie per  

12/36/60 maanden)
 4,84  4,00

Bevestigingspaal
- Paal voor bevestiging van de wallbox uit de bovengenoemde pakketten.

 448,22 370,43

Bevestigingspaal incl. betonnen voet
- Paal inclusief betonnen voet voor bevestiging van de wallbox uit de bovengenoemde pakketten.

 548,05  452,93

* Graafwerkzaamheden en herstel bestrating bij de meest gangbare “losse” bestratingen mogelijk. Uitzonderingen kunnen echter van toepassing zijn. Dit zal de installateur met u bespreken.



SUBSIDIEREGELINGEN EN FISCALE VOORDELEN ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGENS

Overstappen naar een elektrische bedrijfswagen was nog nooit zo aantrekkelijk. De overheid stimu-
leert de vermindering van CO2 uitstoot, waardoor steeds meer steden ‘Zero Emission Zones’ invoe-
ren. Dit gebied mag u dan alleen nog maar in met een voertuig zonder uitstoot

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) 
Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025 een subsidie aanvra-
gen van 12% over de aanschafwaarde van een nieuwe elektrische bedrijfswagens, met een maxi-
mum van € 5.000,-. De subsidie is bedoeld om de CO2-uitstoot terug te dringen

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

Milieu-investeringsaftrek (MIA) 
Bij een zakelijke aanschaf van een nieuw milieuvriendelijk bedrijfsmiddel zoals een elektrisch voer-
tuig, 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 investerings-
bedrag 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.

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

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 voor-
delen en is het nog aantrekkelijker om voor een elektrische bedrijfswagen van Citroën Professional.
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