
2,5 / 2,8 1

12 160

M5

DZINĒJS

1.3 HDi FAP
1.3 HDi FAP

SD5* FG
FG

ĀTRUMI

Kravas telpas tilpums (m3)
2
5

KRAVAS TELPA

SALONS

PĀRNESUMKĀRBA

DZINĒJS 4000
190190

Sēdvietu skaits
Pārnesumu skaits

Kravas telpas platums (mm)
Kravas telpas garums (mm)

CITROËN NEMO FGNEMO FGNEMO FGNEMO FG

SD5*

2,5 / 2,8 1

1046

1211
539

1750

1046

1211

VIRSBŪVE

GARANTIJA

IZMĒRI

Ražotāja garantija - 3 gadi ar nobraukuma ierobežojumu 100 000 km; pret caurrūsēšanas garantija - 5 gadi. 

13 660

12 885

JAUDA

11 385

Dīzelis

55 kW / 75 Zs

AKCIJAS CENA CENAAPRĪĪĪĪKOJUMS

1523 / 24911 1523 / 24911

1473 1473

1067 1067

4,7
3,8
4,14,5

1750
157
5,7
3,8

539

157

3-durvju furgons 
ar 2 sēdvietām

Pārnesumkārbas veids
1500

SIA VEHO, oficiālais CITROËN importētājs, ir tiesīga mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Visas cenas norādītas EUR ar iekļautu PVN 21%. Cenām ir informatīvs raksturs, un tās ir spēkā no 14.02.2014.

1.3 HDi 1.3 HDI STT SD5

55 / 75
4000

1500

TEHNISKIE DATI

1248
55 / 75

Apgriezieni min.
Maks. griezes moments (Nm)
Apgriezieni min.
Maksimālā jauda (kW/ZS)
Darba tilpums (cm3)

55 kW / 75 Zs

1248

M5

2) Ar aprīkojumu - Visu ceļu balstiekārta FX02

527 / 544 2 527 / 544 2 

Kravas telpas platums  starp riteņu arkām (mm)
Kravas telpas augstums (mm)
Kravas sliekšņa augstums (mm)
Pašmasa, ar vadītāju (kg)
Kravnesība (kg)
Pilna masa (kg)
Maks. ātrums (km/h)
Pilsētā (l/100 km)
Ārpus pilsētas (l/100 km)
Vidējais patēriņš (l/100 km)
CO2 līmenis izplūdes gāzēs (g/km)

Dīzeļdegviela (l)DEGVIELAS TVERTNES TILPUMS

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ

IZPILDĪJUMS (tikai ar vadītāju)

MASA

*SD5 - elektromehāniskā 5 ātrumu pārnesumkārba - Senso Drive.
1) Ar nolocītu Extenso priekšējā pasažiera sēdekli.

109119
45



KODS APRĪĪĪĪKOJUMA VERSIJA FG
Eksterjers

15" riteņi ar nepilna izmēra dekoratīvajām uzlikām, riepas 185/65 R15 S
Vasaras riepas S
Pilna izmēra rezerves ritenis S

FX02
Visu ceļu balstiekārta: dzinēja aizsargs, pastiprināta balstiekārta, speciāla sintētiska materiāla apdare automašīnas apakšējā daļā, kas 
aizsargā no skrāpējumiem, buktēm (ekonomiski un viegli nomaināmi elementi), priekšējie un aizmugurējie dubļusargi 3451/-2

PE03 Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi S3/60
Nekrāsoti, pelēkas apdares sānu atpakaļskata spoguļu korpusi un sānu moldingi S
Nekrāsots, pelēkas apdares priekšējais un aizmugurējais bamperis S

PQ02 Gareniski jumta reliņi 140
Asimetriski dalītas 180˚ atvēruma divviru durvis aizmugurē S

VC01 Asimetriski dalītas, stiklotas 180˚ atvēruma divviru durvis aizmugurē 115
NC05 Asimetriski dalītas, stiklotas 180˚ atvēruma divviru durvis aizmugurē ar stiklu apsildi un tīrītāju 240
PC17 Bīdāmas durvis labajā pusē bez loga 285
PC19 Bīdāmas durvis abās pusēs bez logiem 570

OMM0 Metāliska krāsa 370

Drošība
ABS - bremžu pretbloķēšanas sistēma S

UF01
ASR - dzenošo riteņu pretizslīdēšanas programma, EBA - bremzēšanas pastiprinātājs ārkārtas bremzēšanas gadījumā, EBD - elektroniskais 
bremzēšanas spēka sadalītājs, ESP - elektroniskā stabilitātes programma S2/4601

Centrālā atslēga ar tālvadības pulti S2/-1

Imobilaizers atslēgā S

Kravas nodalījuma aizslēgšana no vadītāja vietas S2/-1

Programmējama automātiska salona un kravas nodalījuma aizslēgšanās kustībā S2/-1

WC11
Pack Plus: centrālā atslēga ar tālvadības pulti, programmējama automātiska salona un kravas nodalījuma aizslēgšanās kustībā, kravas 
nodalījuma aizslēgšana no vadītāja vietas, elektriski vadāmi priekšējo durvju logu pacēlāji, elektriski regulējami un apsildāmi atpakaļskata 
spoguļi   

S2 vai 5/4001

WC13
Oriģinālā salona, perimetra un pretaizvilkšanas signalizācija, superbloķēšanas funkcija - durvju bloķēšana salona aizsardzībai izsista stikla 
gadījumā, programmējama automātiska salona un kravas nodalījuma aizslēgšanās kustībā, kravas nodalījuma aizslēgšana no vadītāja 
vietas, elektriski regulējami un apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi un elektriski  vadāmi priekšējo durvju logu pacēlāji

3452/7451

Vadītāja gaisa drošības spilvens S
NN01 Priekšējā pasažiera gaisa drošības spilvens ar deaktivizēšanas funkciju 205

Brīdinošs skaņas signāls un vizuāls attēlojums par nepiesprādzētām drošības jostām S

Apgaismojums un redzamība
Pastāvīgas tuvās gaismas S

PR01 Priekšējie miglas lukturi 140
Pavadošais apgaismojums "Follow me home" S

Elektriski regulējami un apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi S2 vai 6/-1

PG20
Kravas nodalījuma apgaismojums: kravas nodalījuma labajā pusē integrēts kravas telpas apgaismojums, izņemams un pārvietojams 
apgaismošanas lukturis (ietver Pack Plus aprīkojumu WC11) 502/4101

Sēdvietas
Garumā regulējams vadītāja sēdeklis ar regulējamu atzveltnes slīpumu S

Garumā regulējams pasažiera sēdeklis ar regulējamu atzveltnes slīpumu S/-4

NA03 Vadītāja sēdekļa apsilde 115

NA01 Priekšējo sēdekļu apsilde 230 4

Sēdekļu apdare
Z6FL Melna ar pelēku auduma TRESTI apdares sēdekļi S

Z3FR

Tumši pelēka auduma ANCENIS apdares sēdekļi, augstumā un dziļumā regulējams stūres rats, augstumā regulējams vadītāja sēdeklis ar 

regulējamu jostas vietas atbalstu, vadītāja sēdekļa elkoņbalsts8, paceļams galdiņš, uz kura iespējams nostiprināt dokumentus un veikt 

pierakstus9, aizverams un slēdzams cimdu nodalījums pasažiera pusē

220

Klimats

RE01
Manuālais gaisa kondicionieris (ietver elektriski regulējamus un apsildāmus sānu atpakaļskata spoguļus un elektriski vadāmus priekšējo 
durvju logu pacēlājus)

860

Salona un komforta aprīkojums
Mainīgas jaudas stūres pastiprinātājs S
Stop&Start - automātiska sistēma, kas veic dzinēja izslēgšanu, kamēr auto neatrodas kustībā, piemēram, apstājoties pie luksofora vai 
sastrēgumā; tiklīdz tiek atlaists bremzes pedālis, dzinējs iedarbojas no jauna automātiski S2/-

UB01 Atpakaļgaitas distances sensori 285

LT03 Elektriski vadāmi priekšējo durvju logu pacēlāji S2 vai 6/1701

12V kontaktligzda viduskonsolē S
AD01 Smēķētāja komplekts: izņemams pelnutrauks un piesmēķētājs viduskonsolē 35

Salona paklājiņi S
Kravas stiprinājuma punkti kravas nodalījumā S

STANDARTA UN PAPILDU APRĪĪĪĪKOJUMS

CITROËN NEMO FGNEMO FGNEMO FGNEMO FG



GB23 Mazgājams, neslīdošs sintētiska PVC materiāla paklājs kravas nodalījumā 60
PX06 Demontējama starpsiena: apakšējā daļa metāliska, augšā siets S
PX09 Demontējama metāla starpsiena ar logu 35

PX20
Pārveidojama kravas telpas starpsiena (kopā ar galdiņa formā nolokāmu un grīdā ielokāmu Extenso pasažiera sēdekli) garas kravas 
iekraušanai

80

Audio un komunikācijas
Radio instalācija ar antenu un vadojumu S

WLFF Radio instalācija ar antenu, vadojumu un 4 skaļruņiem 60 7

Pioneer radio ar CD MP3 atskaņotāju un 2 skaļruņiem 220
WLFG Oriģinālais radio ar CD atskaņotāju un 4 skaļruņiem 345
WLFH Oriģinālais radio ar CD MP3 atskaņotāju un 4 skaļruņiem 400

Pārējais aprīkojums
Signalizācija ar papildu pulti EUROSEC E50 ar uzstādīšanu 235
Signalizācija no oriģinālās pults META ar uzstādīšanu 270
Dzinēja aizsargplate 110

4) Nav savietojams ar PX20.
5) Standartaprīkojumā ar WC13 vai PG20.

7) Standartaprīkojumā ar WLFG vai WLFH.
8) Vienlaikus pasūtot aprīkojumus Z3FR un PX20, vadītāja sēdeklis nav aprīkots vadītāja sēdekļa elkoņbalstu.
9) Vienlaikus pasūtot aprīkojumus Z3FR un NN01, priekšējais panelis nav aprīkots ar paceļamu galdiņu.

6) Standartaprīkojumā ar RE01, WC11, WC13 vai PG20.

"S" standarta aprīkojums, "-" nav pieejams.

3) Standartaprīkojumā ar FX02.

1) 1.3 HDi M5 versijai.
2) 1.3 HDi STT SD5 versijai.


