
Wnętrze urządzone ergonomicznie, 
ze sporą ilością schowków i uchwytów.

Miejski cwaniak
Rodzina dostaw-
czych Citroënów 
doczekała się no-
wego przychówku 
– na świat przy-
szedł maluch, który 
nazywa się Nemo. 
W nasze ręce trafił 
on w wersji van.

Gama dostawczych aut francu-
skiego producenta (Berlingo, 
Jumpy, Jumper) została uzu-

pełniona o najmniejszy model – za-
równo pod względem rozmiarów, jak 
i montowanych w nim silników. Nemo 
z powodzeniem powinien znaleźć dla 
siebie miejsce na rynku jako miejskie 
auto używane na niezbyt dużych 
dystansach. Co za tym przemawia? 
Przede wszystkim niewielkie wymiary 
(długość 3,86 m, szerokość 1,72 m 
i wysokość 1,72 m), które umożliwiają 
Nemo wjechanie w najwęższe uliczki, 
czy zaparkowanie w miejscach do-

stępnych tylko dla motocykli. Do auta 
można zapakować do 610 kg ładunku 
– wliczając w to ciężar kierowcy – i ru-
szać w drogę.

Niestety, jazda pustym Nemo nie 
jest zbyt komfortowa. Niewielki roz-
staw osi i dość sztywne zawieszenie 
powodują, że samochodem mocno 
trzęsie na poprzecznych nierównoś-
ciach, a kierowca czuje się jakby jechał 
konno. Wystarczy jednak załadować 
„na pakę” 100–200 kilogramów ła-
dunku, żeby odczucie jazdy konnej 
zniknęło bez śladu. 

Dwumiejscowa kabina w wersji 
van jest całkiem przytulna, obudo-
wana plastikami przyzwoitej jakości. 
Fotel kierowcy da się ustawić wygod-
nie, szkoda tylko, że trzymanie boczne 
jest słabe, ale przecież Nemo nie służy 
do rajdowego pokonywania zakrętów. 
Kierowca ma do dyspozycji podłokiet-
nik, który jednak mógłby być nieco 
szerszy i dłuższy. Również kierownicę 
można regulować w sporym zakre-
sie, dlatego znalezienie odpowied-
niej pozycji nie nastręczy kierowcy 
większych problemów. W fotelu pa-
sażera natomiast (Extenso – dostępny 
w opcji) można złożyć oparcie, które 

służy wtedy jako podręczny stolik. 
Na górze czytelnej i ergonomicznej 
deski rozdzielczej umieszczono klips 
do przytrzymywania dokumentów. 
Ilość schowków i uchwytów na na-
poje jest wystarczająca. W testowanej 
wersji nie było wstecznego lusterka 
wewnętrznego – między fotelami 
a przedziałem bagażowym zamon-
towano pełną ścianę. Można jednak 
zamówić wersję z szybami w tylnych 
drzwiach oraz okienkiem na ściance 
i cieszyć się lusterkiem.

Producent nie pomyślał o zamon-
towaniu dla wygody kierowcy (np. 
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Praktyczne składane oparcie fotela pa-
sażera (Extenso) jest dostępne w opcji.

Silnik o niewielkiej mocy w zupełności 
wystarcza do napędu tego malucha.

Tylne asymetryczne drzwi można otworzyć pod kątem 180°. Za dopłatą drzwi boczne 
z prawej lub z obu stron. Na pace można przewieźć 610 kg ładunku.

Plastikowe narożniki auta zabezpieczają 
Nemo przed nieostrożnym parkowaniem.
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eleganckiego przedstawiciela han-
dlowego) wieszaka na marynarkę 
na tylnej ścianie kabiny – rzecz prak-
tyczna, a miejsca jest wystarczająco 
dużo, zwłaszcza w testowanej wersji, 
gdzie ścianka oddzielająca kabinę od 
przedziału ładunkowego jest zamon-
towana na stałe. Kabina jest też na tyle 
wysoka, że dodatkowe górne półki 
byłyby praktycznym dodatkiem.

Pod krótką maską Nemo montowa-
ne są dwa rodzaje silników: diesel 1.4 
HDi o mocy 70 KM oraz benzynowy 
1.4 mocniejszy o 5 KM. Testowana 
jednostka wysokoprężna wg produ-
centa spala zaledwie 4,5 l na 100 km 
w cyklu mieszanym i wynik ten nie 
odbiega zbytnio od spalania zmierzo-
nego przez nas w teście. Jednostki 
napędowe nie są zbyt mocne, ale zu-
pełnie wystarczają do napędu Nemo, 
którego przeznaczeniem nie jest wszak 
bicie rekordów prędkości. Dla tego 
niewielkiego auta są rozwiązaniem 
optymalnym. 45-litrowy zbiornik pa-
liwa pozwala pokonać odległość ok. 
800 kilometrów (wersja diesel).

Czas przyjrzeć się funkcjonalności 
małego dostawczaka. Do przedziału 
ładunkowego mamy dostęp przez asy-
metryczne tylne drzwi (opcjonalnie 
auto można doposażyć w przesuwne 

drzwi boczne), które da się otworzyć 
pod kątem 180 stopni. Umieszczony 
53 cm nad ziemią niski próg ułatwia 
załadunek. Wymiary przedziału ładun-
kowego to 1,52 m długości ładunko-
wej przy podłodze, 1,05 m szerokości 
pomiędzy nadkolami i 1,20 maksymal-
nej wysokości; jego objętość wynosi 
2,5 m3. Na „pace” znajdziemy kilka 
uchwytów do mocowania ładunku 
oraz małą lampkę. We wnęce po lewej 
stronie jest niewielki schowek, np. na 
narzędzia. 

W ofercie jest również wersja, 
w której kabinę kierowcy od prze-

działu bagażowego oddziela składa-
na krata. Dzięki temu udogodnieniu 
można przewozić długie przedmioty. 
Niestety, wersja ta jest niedostępna 
na polskim rynku, gdyż nie uzyskała 
homologacji.

Nemo to znakomita propozycja dla 
firm i osób potrzebujących niewielkie-
go dostawczaka w mieście i na nie-
długie dystanse. Znajdzie doskonale 
zastosowanie w firmach kurierskich. 
Właściciele kwiaciarni, warzywniaków, 
czy firmy kateringowe również po-
winni być zadowoleni. Sprawdzi się 
też jako np. auto serwisowe. Gdyby 
jednak właściciel chciał po pracy wy-
brać się z rodziną za miasto, będzie 
miał problem – wersja van zabiera na 
pokład jedynie dwie osoby. Z myślą 
więc o zastosowaniu weekendowo-
praktycznym Citroën stworzył wersję 
Combi z pięcioma miejscami do sie-
dzenia, ale za to z niewielkim bagaż-
nikiem. Tak więc coś za coś.

Zastanawiałem się, skąd Francu-
zi wpadli na pomysł nazwy „Nemo”. 
Skojarzenia były dwa – słynny kapi-
tan z powieści Juliusza Verne’a albo 
sprytna rybka z dziecięcej kreskówki. 
I bardziej skłaniam się do tego dru-
giego skojarzenia – z małym cwania-
kiem, który wciśnie się wszędzie. Choć 
z drugiej strony dałoby się pewnie 
przemierzyć Nemo 80 tysięcy mil – ale 
niekoniecznie pod wodą.

Mirosław Nogaj
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