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T aka właśnie wersja, oznaczona 
symbolem L1H1, to najkrótsza 
(4963 mm, rozstaw osi 3000 

mm) z propozycji osobowych Jum-
perów. To właściwie mały autobus 
mogący przewieźć, wraz z kierow-
cą, 9 osób. Gdyby zrezygnować 
z pochyłej przedniej szyby i zrobić 
ją pionową, L1H1 autobus przypo-
minałby zupełnie. Przeszklona bryła 
pojazdu, w odróżnieniu od typowo 
blaszanych braci Jumpera, nadaje 
mu lekkości. W dolnej części pokryta 
plastikowymi listwami zabezpieczy 
auto przed skutkami nieostrożnego 
parkowania.

Styliści Citroëna zadbali też o ele-
menty oświetlenia busa – zarów-
no przednie, jak tylne lampy mają 
nowoczesny kształt i są widoczne 
z daleka. Duże, dzielone boczne 
lusterka, z umieszczonymi w nich 
kierunkowskazami, zapewniają do-
brą widoczność do tyłu (czego nie 
można powiedzieć o lusterku wstecz-
nym wewnątrz pojazdu, w którym 
widoczność ograniczają wysokie za-
główki foteli), ale trzeba się do nich 
przyzwyczaić i wziąć pod uwagę fakt, 
że samochodu stojącego bezpośred-
nio za nami za dobrze nie widać. Są 

Skoczmy za miasto
Wśród przebogatej gamy modelu Citroëna 
Jumpera większość aut to typowe dostaw-
czaki, przeznaczone do przewozu towarów. 
Jest jednak wersja, która na swój pokład 
zamiast paczek zabierze dziewięć osób. 

Z przodu dużo miejsca zarówno dla kierowcy, jak i dwojga pasażerów siedzących na 
podwójnym fotelu.
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one sterowane elektrycznie i pod-
grzewane.

Przyjrzyjmy się bliżej warunkom 
podróży, jakich spodziewać się mogą 
kierowca i pasażerowie. Ten pierwszy 
zasiada w wygodnym, ale nieco twar-
dym fotelu, z wszechstronną możli-
wością jego regulacji. Zaopatrzono go 
także w idealnie dopasowany podło-
kietnik. Przed nim kierownica posiada-
jąca jedynie regulację wzdłużną. Jest 
dość gruba i dobrze leży w rękach. 
Umieszczono na niej kilka przycisków 
do sterowania radioodtwarzaczem. 
To wygodne rozwiązanie, ponieważ 
konsola z przyciskami i pokrętłami 
do regulacji nawiewów, temperatury 
czy radia znajduje się pośrodku tab-
licy rozdzielczej. Wygodnie ją będzie 
obsługiwać jednemu z dwóch pasa-
żerów podróżujących na przednim, 
podwójnym fotelu. W górnej części 
tablicy zamontowano podstawkę do 
pisania z uchwytem na dokumenty, 
o regulowanym położeniu.

Również dźwignia sześciobiegowej 
przekładni umieszczona została w dol-
nej części tablicy, a dźwignia hamul-
ca postojowego znalazła się po lewej 
stronie fotela kierowcy. Dzięki temu 
można swobodnie przemieszczać się 
w przedniej części pojazdu.

Obok kierowcy na podwójnym 
fotelu usiąść mogą dwie osoby. Do 
dyspozycji pozostałych są dwa rzę-
dy foteli (po trzy w rzędzie). Każdy 

z nich posiada indywidualne pasy 
bezpieczeństwa i regulowany zagłó-
wek. Fotele skrajne zaopatrzone są 
też w podłokietniki (o regulowanym 
kącie nachylenia) i regulację pochy-
lenia oparcia. Gdyby jednak zdarzyło 
się, że nie będziemy przewozić kom-
pletu pasażerów, oparcia środkowych 
foteli można opuścić, zamieniając je 
w podręczne stoliki z uchwytami na 
napoje. Również w podwójnym fotelu 
pasażerskim z przodu da się opuścić 
środkową część oparcia. Producent 
pomyślał też o mocowaniach isofix, 

więc Jumperem bezpiecznie prze-
wieźć można dzieci w fotelikach.

Do przedziału pasażerskiego moż-
na dostać się przez przesuwne, boczne 
drzwi. Umieszczone z prawej strony 
pojazdu są dość szerokie (1075 mm), 
ale żeby usiąść na którymś z foteli 
w ostatnim rzędzie, trzeba pochylić 
ten z rzędu pierwszego, umieszczo-
ny przy drzwiach. Operacja nie jest 
skomplikowana, a fotel lekko pochyla 
się do przodu.

Miejsca nad głowami jest sporo 
– wysokość wewnątrz Jumpera to 1662 

6 wygodnych foteli zaopatrzonych w zagłówki i indywidualne pasy bazpieczeństwa.

Mnóstwo schowków, półek i kieszeni. 
Opuszczany z fotela pasażera prak-
tyczny stolik z klipsem na dokumenty.
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mm. Z umieszczeniem nóg też nie ma 
problemu. Dla komfortu pasażerów 
pod sufitem zamontowane zostały 
indywidualne nawiewy oraz lampki, 
natomiast kierowca pod sufitem ma 
półeczki na wąskie przedmioty.

Biorąc na pokład komplet podróż-
nych, wypadałoby gdzieś umieścić 
ich bagaże. Niestety – miejsca na nie 
pozostało niewiele. Do Jumpera z tyłu 
prowadzą dwuskrzydłowe, symetrycz-
ne drzwi otwierane pod kątem 180°. 
Między nimi a ostatnim rzędem foteli 
da się upchnąć trochę bagaży, ale tylko 
w pionie. Tak więc tą najkrótszą wersją 
Jumpera najlepiej przewozić ludzi na 
odległości niewymagające od nich za-
brania zbyt wielu walizek i toreb.

Wewnątrz nie brakuje natomiast 
schowków – szczególnie z przodu. 
Przepastne, zamykane w przedniej 
konsoli półeczki na drobne przed-
mioty, pod przednimi fotelami, do 
tego głębokie kieszenie w drzwiach 
– pomieszczą ogromne ilości rzeczy 
wszelakiej maści.

Skoro już pasażerowie zajęli miejsca 
i zapakowali bagaże, czas ruszyć w dro-
gę. Testowanego Jumpera napędzała 
120-konna jednostka wysokoprężna 2.2 
HDi. Moc maksymalną osiąga ona przy 
3500 obr/min i rzeczywiście kręcenie 
jej wyżej mija sie z celem. Trzymanie 
obrotów o 1000 niższych w zupełności 
wystarcza do podróży. Ta przy prędko-
ści ok. 120 km/h jest dość przyjemna 

i nie niesie ze sobą nadmiernych kosz-
tów. Przy jeździe pozamiejskiej Jumper 
zużył średnio (wg wskazań komputera 
pokładowego) 7 l oleju napędowego 
na 100 km, a w jeździe mieszanej ok. 
8,4 l. Standardowy zbiornik pomieści 
90 l paliwa.

Trochę gorzej jest z głośnością 
wewnątrz. O ile silnik nie hałasuje 
nadmiernie, to plastiki, którymi wy-
łożone są drzwi, obijają się o blachy 
z denerwującym trzeszczeniem. Przy-
dałby się porządny zestaw audio, żeby 
zagłuszyć ten niepożądany efekt.

Komfortu podróży nie poprawia 
też zawieszenie. To w wersji osobowej 
nie różni się niczym od stosowanego 
w wersjach dostawczych (z przodu 
niezależne typu Mac Pherson z trój-
kątnymi wahaczami dolnymi, z tyłu 
wzmocnione resory piórowe wzdłuż-
ne + amortyzatory teleskopowe). O ile 
przewożonemu ładunkowi pewnie to 
nie przeszkadza, o tyle pasażerowie 
narażeni są na wstrząsy. Problemu nie 
ma przy jeździe po w miarę gładkich 
drogach, natomiast wszelkie dziury 
i nierówności są odczuwane boleśnie. 
Rozwiązaniem byłoby może dobranie 
pasażerów o odpowiedniej wadze, 
którzy dociążyliby Jumpera.

Prowadzenie Citroëna jest całkiem 
przyjemne. Elektryczne wspomaganie 
kierownicy zależne jest od prędkości 
i kręcenie nią nie wymaga wysiłku 
– szczególnie przy manewrowaniu. 

Hamulce tarczowe, zamontowane na 
wszystkich kołach, zatrzymują auto 
bez problemu, choć pedał hamulca 
wydaje się być ciut za miękki. Wspo-
magają je standardowo układy ABS, 
BAS i EBD.

Ze względu na wysokość pojazdu 
(2254 mm) podczas jazdy, zwłaszcza 
kiedy mocno wieje, trzeba uważać na 
boczne podmuchy wiatru – auto ma 
tendencje do zmiany toru jazdy. Przy 
manewrowaniu należy brać natomiast 
pod uwagę szerokość Jumpera (z lu-
sterkami to aż 2690 mm). Widoczność 
do tyłu ograniczają zagłówki foteli 
tylnych rzędów – wsteczne lusterko 
wewnętrzne jest praktycznie zbędne. 
Warto więc dopłacić za tylny radar lub 
kamerę wspomagającą cofanie.

Osobowa wersja Citroëna Jumpe-
ra sprawdzi się świetnie przy dalszych 
podróżach, ale po w miarę gładkiej 
nawierzchni. Auto nie lubi dziur i po-
przecznych nierówności – jazda nim 
szczególnie po ulicach niektórych 
polskich miast do komfortowych nie 
należy. Zalety to przede wszystkim 
oszczędny silnik i łatwość, z jaką ten 
dość duży pojazd się prowadzi.

Mirosław Nogaj

Powierzchnia bagażowa niezbyt wielka, koło zapasowe umieszczono pod podłogą.

Praktyczny przycisk pozwala otworzyć 
symetryczne tylne drzwi pod kątem 180°.

Tylko duże, 
dzielone 
boczne 
lusterka dają 
możliwość 
orientacji, 
co się dzieje 
z tyłu i po 
bokach auta.




