
Citan kassevogn



Fordi der skal udrettes noget.
Af dem, der kan. Til dem, der vil.



X | YCitan

Citan kassevogn er en varebil som skabt til byen med kompakte mål og et stort lastrum, 
som passer perfekt til byens mange udfordringer.

Også når det gælder økonomien er Citan en klar vinder med sin effektive BlueEFFICIENCY-
motorteknologi1, de op til 23,3 km på literen2, lange serviceintervaller3 og attraktive  
betingelser og serviceydelser4 – alt sammen til gavn for dit budget. Vi har desuden udstyret 
Citan med ADAPTIVE ESP®, der indeholder mange sikkerhedsfunktioner og tilsammmen 
udgør et effektivt og komplet bremsesystem, så du kan komme frem i god behold.

De bekvemme sæder, den nemme betjening og den fint afstemte undervogn med uafhængigt 
hjulophæng gør Citan til en yderst komfortabel, dynamisk og fleksibel byekspert, der – 
hvis du ønsker det – kan udstyres med dobbeltkoblingsgearkassen 6G-DCT5. Du vil desuden 
blive begejstret over at opleve den fleksible og rummelige lastkapacitet med store døre 
og lave læssekanter.

Citan har alt, hvad du kan forvente af en varebil med Mercedes-stjerne. Oplev selv alle 
fordele på en prøvetur. Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  BlueEFFICIENCY-pakken indgår i standardudstyret for alle Euro 6b-motorvarianter og vægtvarianter, undtagen i forbindelse med dobbeltkoblings-
gearkassen 6G-DCT. 2 Den oplyste værdi er ved blandet kørsel. Målt for Citan kassevogn med køretøjslængden lang (A2), en tilladt totalvægt på 
1.950 kg, 108 CDI og 109 CDI med BlueEFFICIENCY-pakke. Du finder detaljeret information om brændstofforbruget under „Tekniske data“. 

3  Serviceintervaller på op til 40.000 km. 4 For eksempel den livslange mobilitetsgaranti Mercedes-Benz MobiloVan i op til 30 år ved regelmæssige 
serviceeftersyn på et autoriseret Mercedes-Benz serviceværksted. Gælder for biler med første indregistrering fra 01.10.2012. 5 Fås til benzin-
motoren. Forventes at kunne bestilles til dieselmotoren 111 CDI fra 1. kvartal 2017.
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Den ved, 
at det er det indvendige, der tæller.



Kabine | Komfort og funktionalitet

Citan kombinerer det behagelige med det praktiske. Det er slet ikke svært at arbejde i det 
venlige interiør. Funktionaliteten og komforten er i højsædet, fra du stiger ind, til du stiger 
ud igen – det gælder i alt lige fra den forhøjede siddeposition under kørsel til de lave  
dør- og læssekanter, som gør det nemmere at håndtere last.

Det bekvemme førersæde med sidestøtte, der skåner ryggen, er åndbart, slidstærkt og 
kan indstilles manuelt i forhold til førerens behov, og rattet kan indstilles i den ønskede højde. 
Alle betjeningselementer er placeret på en overskuelig og betjeningsvenlig måde. Det er 
nemt at aflæse informationen i kombiinstrumentet med det eksklusive udtryk. Foruden 
varme- og ventilationssystemet, der er standardudstyr, er de praktiske opbevaringsrum 
med til at skabe et behageligt arbejdsmiljø.

Interiørkrompakken, som er ekstraudstyr, giver cockpittet  
et moderne udtryk. Varme- og ventilationssystemet med 
integreret semiautomatisk klimaanlæg som ekstraudstyr 
sørger for et konstant behageligt indeklima, mens dobbelt-
koblingsgearkassen 6G-DCT1 kombinerer en 6-trins  
automatgearkasse med en manuel gearkasses dynamik.

Opbevaringsrummet over forruden (standardudstyr) giver 
hurtig adgang til papirer og småting.

1  Fås til benzinmotoren. Forventes at kunne bestilles til dieselmotoren 
111 CDI fra 1. kvartal 2017.

Billedinfo: Bilen på det store billede er en Citan Mixto. Den føres ikke  
i Danmark.



Garanteret køreglæde 
også på jobbet.



X | YTeknik | Motorer og undervogn

Det er Citans styrker, der fuldender ethvert job. I byens tætte trafik nyder du godt af dens 
kompakte manøvreegenskaber, mens du på landevejen eller motorvejen kan opleve  
motorens fulde gennemslagskraft.

En af de drejningsmomentstærke dieselmotorer med 55 kW (75 hk), 66 kW (90 hk) og 
81 kW (110 hk) eller den moderne benzinmotor med 84 kW (114 hk) vil med sikkerhed 
passe godt til din behovsprofil. Den innovative BlueEFFICIENCY-teknologi1 sænker forbruget 
og kan derfor bidrage til at øge din virksomheds rentabilitet. Alt efter motorvariant overfører 
en 5- eller 6-trins manuel gearkasse trækkrafterne effektivt til vejen. Dobbeltkoblingsgear-
kassen 6G-DCT2, der er ekstraudstyr, kombinerer en manuel gearkasses køredynamiske 
fortrin med en automatgearkasses komfort.

Alle tekniske komponenter er tilpasset nøjagtigt i forhold til hinanden – fra servostyringen til 
undervognens fjeder-dæmper-konstruktion med uafhængigt hjulophæng til de gennemført 
effektive bremser. På den måde kan du slappe af og nyde Citans dynamik også i kurver og 
med tung last uden at gå på kompromis med den fulde køreglæde.

1  BlueEFFICIENCY-pakken indgår i standardudstyret for alle Euro 6b-motorvarianter og vægtvarianter, undtagen i forbindelse med dobbeltkoblings-
gearkassen 6G-DCT. 2 Fås til benzinmotoren. Forventes at kunne bestilles til dieselmotoren fra 1. kvartal 2017. 



Den kan rigtig godt betale sig. 
På den korte og den lange bane.



Teknik | BlueEFFICIENCY

For Mercedes-Benz er det en forpligtelse, også hvad angår Citan, at være med til at præge 
fremtidens mobilitet på en ansvarsbevidst og bæredygtig måde. Særligt i bytrafik lever  
Citan op til denne forpligtelse på forbilledlig vis – med den innovative BlueEFFICIENCY-
teknologi1, der både sænker CO2-emissionen og forbruget og bringer Citan helt i front 
med sine hele 23,3 km på literen2. Også økonomisk betragtet er Citan en gevinst med 
sit attraktive prisniveau og sine lave driftsomkostninger (f.eks. takket være et lavt 
brændstofforbrug og serviceintervaller på op til 40.000 km). Og så er det lige så vigtigt 
for Mercedes-Benz Vans som for dig, at bilen er til rådighed så meget som overhovedet 
muligt. Det understreger vi med den livslange3 mobilitetsgaranti Mercedes-Benz MobiloVan4. 
Citan yder dermed et vigtigt bidrag til langsigtet og bæredygtig rentabilitet. Tur efter tur.

Moderne motorer, elektrisk understøttet servostyring og skiftepunktsvisning er grundlaget 
for økonomisk kørsel. Med BlueEFFICIENCY-pakken1 er det muligt at øge din bils rentabilitet 
yderligere.

Batteri- og generatorstyring

ECO start/stop-funktion

Dæk med optimeret rullemodstand5

1  BlueEFFICIENCY-pakken indgår i standardudstyret for alle Euro 6b-motorvarianter og vægtvarianter, undtagen i forbindelse med dobbeltkoblings-
gearkassen 6G-DCT. 2 Den oplyste værdi er ved blandet kørsel. Målt for Citan kassevogn med køretøjslængden lang (A2), en tilladt totalvægt på 
1.950 kg, 108 CDI og 109 CDI med BlueEFFICIENCY-pakke. Du finder detaljeret information om brændstofforbruget under „Tekniske data“. 

3  Op til maksimalt 30 år ved regelmæssige serviceeftersyn på et autoriseret Mercedes-Benz serviceværksted. 4 Gælder for biler med første indregi-
strering fra 01.10.2012. 5 Fås ikke til biler med øget nyttelast.

Billedinfo: På billedet er også vist en Citan Mixto. Den føres ikke i Danmark.



Klar 
til enhver udfordring.



X | YLastrumskoncept 

Citan klarer hverdagen med imponerende fleksibilitet. Citan kan ikke overtage dit arbejde 
for dig, men den kan gøre det betydeligt lettere. Uanset din branche. Med tre forskellige 
lastlængder på op til 2.137 mm og en lasthøjde på 1.258 mm giver Citan dig en lastvolumen 
på op til 3,8 m3 med en nyttelast på mellem 435 kg og 770 kg.

Nem på- og aflæsning hører til dens styrker ligesom den fleksible udnyttelse af den høje 
transportkapacitet: Op til to skydedøre og dobbeltfløjede bagdøre med en åbningsvinkel 
på op til 180° giver ubegrænset adgang til lastrummet. Ønsker du endnu større kapacitet, 
fås et sammenklappeligt lastbeskyttelsesgitter af stål som ekstraudstyr. Derudover giver 
stigeklappen1 (ekstraudstyr) til omfangsrigt gods endnu mere frihed. Der skal være plads 
til det hele.

1  Stigeklappen fås ikke til den ekstra lange bilmodel.

Lastbeskyttelsesgitteret, der kan klappes ned (ekstraud-
styr), sørger for mere lastlængde i kassevognen og  
beskytter passagererne.

Ryglænet kan klappes ned (ekstraudstyr) og giver således 
mulighed for en plan lastlængde på op til 2.886 mm.



Kan tage imod rigtigt meget.
Og deler lige så gerne ud.



Lastrumskoncept

Masser af plads til værktøj og materialer er ensbetydende med et stort ansvar. 
I kassevognen er fører og forsædepassager derfor beskyttet ved hjælp af en skillevæg, 
som er en del af lastsikringen.

Lasten kan med spændeseler fastgøres til fastsurringsringe, der sidder i lastgulvet som 
standard. Som ekstraudstyr beskytter sidebeklædninger af træ metaloverfladerne og  
forbedrer isoleringen mod støj og høje temperaturer – på den måde kommer selv følsomt 
gods frem i god behold. Og trægulvet, der fås som ekstraudstyr, gør det ikke alene  
nemmere at læsse bilen, men også nemmere at rengøre den. God fyraften.

Lastrummet i Citan kassevogn er præget af fleksibilitet og sikkerhed. Med lastbeskyttelsesgitteret, der fås som ekstraudstyr, 
er føreren beskyttet mod lette, rutsjende lastgenstande – og desuden kan man altid se lasten.



Elektronisk stabiliseringsprogram 
ADAPTIVE ESP®. Den elektroniske køre-
dynamikregulering hjælper føreren i  
kritiske køresituationer ved at optimere 
bilens spor- og retningsstabilitet.

Brystairbagene (ekstraudstyr) i ryg-
lænene giver fører og forsædepassager 
en bedre beskyttelse af overkroppen  
i kollisionssiden i tilfælde af alvorlige 
ulykker med sidekollision.

Bakhjælp. Den akustiske bakhjælp 
(ekstraudstyr) med afstandsmåler letter 
parkeringen og hjælper med at undgå 
skader på bilen. Bakkameraet, der fås 
som ekstraudstyr, øger overblikket 
yderligere.

Lys- og regnsensor. Lys- og regnsenso-
ren (ekstraudstyr) tilpasser automatisk 
belysningen og viskeintervallet til lys- og 
vejrforholdene.

Kørelys. Det standardmonterede køre-
lys tændes automatisk, når motoren 
startes, og gør det dermed nemmere 
for andre trafikanter at se bilen.

En af de helt store
inden for sikkerhed.



Sikkerhed

Også når det gælder sikkerheden er Citan helt i front. Med ADAPTIVE ESP®, bremse-
assistent og ABS, som tilsammen giver et effektivt bremsesystem, imponerer den med sin 
korte bremselængde – også på våde vejbaner. Undervognen med uafhængigt hjulophæng 
sørger for en pålidelig kontakt med vejbanen. Og ved kørsel i sne, sjap eller sand kan du 
vælge at slå antispinreguleringen ASR fra.

Skulle uheldet være ude, så er du godt spændt fast med de højdeindstillelige trepunktssik-
kerhedsseler med selestrammer og selekraftbegrænser. Ved eventuelle nødopbremsninger 
aktiveres havariblinksystemet automatisk.

Citan er desuden som standard udstyret med førerairbag, kørelys og igangsætningsassistent. 
Passagerairbag (standard i DK) og brystairbags1, der fås som ekstraudstyr, kan desuden 
 bidrage til at sænke risikoen for kvæstelser i forbindelse med en ulykke. Det er også muligt 
at bestille ekstra hjælpesystemer som f.eks. lys- og regnsensor, dæktryksovervågning og 
et bak kamera, der viser omgivelserne bag bilen i bakspejlet.

Citan er en yderst tiltrækkende bil, og med tyverialarm som ekstraudstyr kan du være sikker 
på, at den ikke havner i forkerte hænder.

1  Fås kun til forsædepassageren i forbindelse med brystairbags til fører og forsædepassager.

Billedinfo: Billedet viser en simuleret udløsning af forskellige airbags, når de er foldet helt ud.

En af de helt store
inden for sikkerhed.



Lakeringer og sædeindtræk.
Indtræk i sort Lima-stofStandardlak Metallak1

Arktisk hvid 

Amarenarød 

Delfingrå 

Blækblå 

Dravitsort metallic 

Bornitrød metallic 

Limonitbrun metallic 

Brillantsølv metallic 

Kornelitblå metallic 

Det hudvenlige, smudsafvisende sædeindtræks  
design er smagfuldt afstemt i forhold til interiøret.

Tenoritgrå metallic 

1  Metallak er ekstraudstyr. 

Udstyr | Lakeringer og sædeindtræk



1  Det dobbelte passagersæde øger den tilladte totalvægt til 1.810 kg ved kompakt opbygningslængde.

Udstyr | Standard- og ekstraudstyr

Standard- og ekstraudstyr.
Komfort.

○  Radio. LCD-radioen som ekstraudstyr inkluderer et  
cd-drev samt et aux- og USB-stik. Det giver mulighed for 
Bluetooth®-telefoni og -audiostreaming. 

○  Armlæn med opbevaringsrum. Det bløde armlæn  
på midterkonsollen giver masser af opbevaringsplads, 
bl.a. også til en 1,5-liters flaske.

○  Lys- og regnsensor. Lys- og regnsensoren (ekstraudstyr) 
tilpasser automatisk belysning og viskerintervallet til  
lys- og vejrforholdene.

○  Passagersæde, der kan klappes ned. Ryglænet på pas-
sagersædet kan klappes ned i Citan kassevogn og giver 
således mulighed for en lastlængde på op til 2.886 mm.

○  Semiautomatisk klimaanlæg. Varme- og ventilations-
systemet med integreret klimaanlæg sørger for et konstant 
behageligt klima i kabinen, reducerer duggede ruder  
og beskytter mod støv, finstøv, pollen og udstødningsgas.

○  Elopvarmede sidespejle med elektrisk indstilling  
(og temperatursensor). Disse forebygger effektivt tilisning 
og dug. 

● Standardudstyr   ○ Ekstraudstyr

○  Navigationssystem inkl. radio. Systemet med integreret 
touchscreen-display og DAB+ radio er monteret i midter-
konsollen. Med Bluetooth®, USB-stik, aux-stik og micro-SD-
kortlæser.

○  Dobbelt passagersæde1. Passagersædet med to sidde-
pladser giver ekstra opbevaringsmuligheder, når det  
midterste ryglæn er nedfældet (airbag kun til den højre 
forsædepassager).



Standard- og ekstraudstyr.
Funktionalitet.

Udstyr | Standard- og ekstraudstyr

● Standardudstyr   ○ Ekstraudstyr

○  Stigeklap3. Stigeklappen for enden af taget giver  
mulighed for transport af selv meget lange genstande.

○  Passagersæde og lastbeskyttelsesgitter, der kan 
klappes ned. Alt efter bilens længde giver dette udstyr 
en plan flade og et større lastrum på op til 2.886 mm.

○  Plastgulv i lastrummet. Det støjreducerende plastgulv  
i lastrummet er nemt at rengøre og beskytter gulvet mod 
ridser og buler.

○  Trægulv i lastrummet. Beskytter lastgulvet, gør  
det nemmere at læsse og rengøre bilen og forbedrer 
isoleringen.

○  Skydedør i højre side med rude2. Skydedør i højre side 
med komfortabel døråbning, rude og bredt indstignings-
trin sikrer en nem adgang.

○  Bagklap med rude3. Bagklappen med rude og elvarme/
vinduesvisker samt eksteriørliste i krom4 sørger for et 
godt udsyn og gør det nemmere at bakke og manøvrere.

●  Opbevaringsrum over forruden. Opbevaringsrummet 
over forruden giver hurtig adgang til papirer og småting.

○  Indvendig træbeklædning i lastrummet op til taghøjde1. 
Træbeklædningen i lastrummet beskytter metaloverfladerne 
mod skader helt op til taget.

1  Fås kun i forbindelse med trægulv i lastrummet. 2 Fås ikke til Citan kassevogn kompakt. 3 Fås ikke til billængden ekstra lang. 4 Indgår i Eksteriørkrompakken. 



Sikkerhed.

Udstyr | Standard- og ekstraudstyr

●  Fastsurringsringe. Adskillige fastsurringsringe, der er 
anbragt i gulvet, giver mulighed for at sikre lasten med 
spændeseler.

●  Kørelys og ○ halogentågeforlygter. Det automatiske kørelys, der er standard, gør bilen mere synlig. Halogenforlygterne, 
der er ekstraudstyr, forbedrer førerens udsyn, når det er tåget. Den forkromede kølergrill, som monteres i forbindelse med 
ekstraudstyret Eksteriørkrompakke, giver bilens design et ekstra løft. 

●  Elektronisk stabiliseringsprogram (ADAPTIVE ESP®). 
ADAPTIVE ESP® hjælper føreren i kritiske køresituationer 
og sørger således for bedre sikkerhed.

●  Førerairbag. Fører- og passagerairbag er standardudstyr. 
Som ekstraudstyr kan der bestilles to brystairbags. 

○  Bakhjælp. Med den akustiske bakhjælp er det muligt at 
manøvrere præcist, og systemet hjælper med at undgå 
skader på bilen.

●  Automatisk havariblinksystem ved nødopbremsning. 
Øger den aktive sikkerhed i farlige situationer.

○  Bakkamera. Kameraet med display i bakspejlet giver  
et godt overblik over hækområdet og er en stor hjælp  
i forb. m. parkering og manøvrering af bilen. Der vises  
dynamiske hjælpelinjer i displayet som yderligere hjælp.



Yderligere standard- og ekstraudstyr.

Udstyr | Standard- og ekstraudstyr

Belysning

3. stoplygte ●

Kabinelampe på D-stolpe med kontakt og 3 indstillingsmuligheder ●

BlueEFFICIENCY-pakke1

Batteri- og generatorstyring ● ○1

ECO start/stop-funktion ● ○1

Dæk med optimeret rullemodstand2 ● ○1

Elsystem og radio

Igangsætningshjælp på stigninger ●

Forberedelse til radio (standard i Danmark) ●

Servostyring med elektrisk støtte ●

Bagdør 

Dobbeltfløjet bagdør 180° uden rude ●

Dobbeltfløjet bagdør 180° med rude og visker-/sprinkleranlæg ○

Varmesystem og blæser

Sædevarme i fører- og passagersæde3 ○

Klimaanlæg, manuelt ○

Lufttørring til forrude/sideruder ●

Pollenfilter ●

Pakker

Eksteriørkrompakke ○

Interiørkrompakke4 ○

Lakpakke
Sidespejle lakeret i bilens farve, afdækning over baglygte lakeret i bilens farve,
kofanger lakeret i bilens farve

○

Sikkerhed

Alarmsystem ○

Seleadvarselssystem til førersæde ●

Centrallås ●

Spejle

Asfæriske spejlglas (sidespejle) ●

Bakspejl ○

Skillevæg

Gennemgående skillevæg ●

Gennemgående skillevæg med rude ○

Beklædning skillevæg (med og uden rude) ○

Bortfald af skillevæg ○

Andet

6-trins dobbeltkoblingsgearkasse 6G-DCT5 ○

Opbevaringsrum mellem forsæderne ●

Opbevaringsrum i fordørene ●

Opbygningsproducent grænseflade/specialmodul ○

Udetemperaturindikator ○

Læderrat ○

Handskerum (lukket) ○

Letmetalfælge 38,1 cm (15")/40,6 cm (16") ○

Solskærm med dokumentstrop i fører-/passagerside ●

Solbeskyttelse i forrude bag bakspejl ●

Varmeisolerende ruder hele vejen rundt ●

● Standardudstyr   ○ Ekstraudstyr

1   BlueEFFICIENCY-pakken indgår i standardudstyret for alle Euro 6b-motorvarianter og vægtvarianter, undtagen i forbindelse med dobbeltkoblings gearkassen 
6G-DCT. 2 Fås ikke til biler med øget nyttelast. 3 Sædevarmen fås kun til begge sæder samtidigt, og kun til førersædet i biler med passagerklapsæde.

4 Kun i forbindelse med læderrat og lukket handskerum. 5 Fås til benzinmotoren. Forventes at kunne bestilles til dieselmotoren 111 CDI fra 1. kvartal 2017.



Udstyr | Originaltilbehør

Originaltilbehør.

1  Kan ikke anvendes i forbindelse med stigeklap.

Stænklapper. Beskytter undervognen og siderne mod stenslag og snavs. Fås i par til for-/bagakslen. Sort, med struktur.

Stigeholder1. Til sikker transport af forskellige stiger på  
bilens tag. Kun i forbindelse med lastholder.

Sædebetræk. Optimal pasform i originalt design: Skåne-
betrækkene minder i farve og mønster om originalsæderne 
og fås til næsten alle sædevarianter. 

Slidstærk bundmåtte. I robust, vaskbar plast, som tåler 
ekstreme forhold. Moderne design med fordybninger og  
forhøjet kant. Fås i sort. Passende bundmåtter til passager-
siden fås separat.

Tagbagagebærer standard, 2 tværbroer1. Den robuste firkantprofil anvendes som grundlag for diverse holdere.  
Til fastskruning på eksisterende fastgørelsespunkter i tagkanalen.

Anhængertræk, fast. Til nem transport af tung last.  
Montering hos dit Mercedes-Benz van-værksted.
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+

Serviceydelser og finansielle ydelser

Én partner. Alle ydelser.  
Mercedes-Benz.

En Mercedes-Benz varebils rentabilitet og pålidelighed kan din virksomhed kun drage 
fordel af. For at du kan få glæde af disse fordele i hele bilens anvendelsestid,  
tilbyder vi omfattende serviceydelser og finansielle ydelser i optimal Mercedes-Benz 
kvalitet.

Vælg mellem attraktive leasing-, finansierings- eller lejetilbud. Vores favorable forsik-
ringstilbud og individuelt tilpassede serviceydelser inden for service og reparation 
gør vores udbud komplet.

Foretrækker du en løsning, som dækker det hele? Så skal du vælge et af vores 
pakkeprodukter. Med et pakkeprodukt er du sikret hele vejen rundt til let gennem-
skuelige priser, så du kan koncentrere dig helt om din virksomhed.

Du kan få mere at vide om vores tilbud direkte hos din Mercedes-Benz forhandler, 
som gerne giver dig udførlig og individuel rådgivning.

Hvordan dækker 
jeg mig ind?

Mercedes-Benz
ServiceCare

Forsikring

Hvordan bliver jeg mobil?

Hvordan forbli-
ver jeg mobil?

Mercedes-Benz 
originaldele

MobiloVan med 
Service24h

Mercedes-Benz 
service

Leasing Finansiering Leje

Mercedes-Benz 
serviceleasing

Leasing Mercedes-Benz
ServiceCare

Med en af vores mange komplette pakker kan du let beregne omkostningerne over hele aftalens løbetid. Du kan få et tilbud, der dækker 
netop dine behov, hos din Mercedes-Benz forhandler.

Blot én af mange muligheder:
Mercedes-Benz serviceleasing

www.mercedes-benz.dk



Serviceydelser og finansielle ydelser

Mobilitet – i hele bilens levetid. 

Med en leasingaftale fra Mercedes-Benz Finans får du en ny  
varebil, som er konfigureret ud fra dine ønsker, og du betaler 
kun for brugen af bilen.

Med en bilfinansiering fra Mercedes-Benz Finans betaler du for 
din drømmevan i faste rater til attraktive betingelser.

Finansiering Leasing

Mercedes-Benz leje tilbyder dig hurtige og praktiske mobilitets-
løsninger helt uden kapitalbinding. På den måde kommer du 
gennem travle perioder på rentabel og fleksibel vis.

En rate med alt inklusive: Mercedes-Benz serviceleasing kan  
tilbyde dig en skræddersyet komplet pakke, der kombinerer  
fordelene ved vores leasingtilbud med Mercedes-Benz’ attraktive 
serviceydelser.

Mercedes-Benz lejeMercedes-Benz serviceleasing



Serviceydelser og finansielle ydelser

Vores attraktive forsikringsydelser på fordelag-
tige vilkår giver dig sikkerhed i sædvanlig høj  
Mercedes-Benz kvalitet.

Forsikring

Sikret hele vejen rundt med individuelle service-
pakker: Fra service- og reparationsydelser  
over udvidet garanti til komplet dækning inklusive 
slidreparationer.

Med individuelt tilpassede serviceydelser inden for 
service og reparation sørger vi for, at din Mercedes 
forbliver pålidelig og opretholder sin værdi.

Mercedes-Benz service

Mercedes-Benz originaldele er nøje tilpasset bilen 
og står for robust kvalitet, gennemprøvet sikkerhed 
og stor pålidelighed.

Mercedes-Benz MobiloVan med Service24h

Med standardmobilitetsgarantien MobiloVan1 får 
du hurtig hjælp i hele Europa i vanlig Mercedes-Benz 
kvalitet – helt gratis og i op til 30 år2.

Mercedes-Benz ServiceCare Mercedes-Benz originaldele

1 MobiloVan gælder for biler med første indregistrering fra 01.10.2012. 2 Ved regelmæssig service hos din Mercedes-Benz forhandler. 



Tekniske data, brændstofforbrug og CO2-emission

Kassevogn kompakt med akselafstand på 2.313 mm Kassevogn lang med akselafstand på 2.697 mm

H

op
 ti

l
1.

81
0

1.219

1.
11

9

H op til  
ca 146

H

op
 ti

l
1.

81
6

1.219

1.
11

9

H op til  
ca 148

1.3691

1.
46

0

1.7531

1.
46

0

2.138
1.829

Tekniske data.
Kassevogn ekstra lang med akselafstand på 3.081 mm
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1  Maks. læsselængde målt i gulvhøjde. 2 Med overtorque-teknologien opnås en kortvarig drejningsmomentstigning ved hjælp af kickdown. 3 I direktiv 97/27/EF i den på tidspunktet for trykning gældende udgave beskrives egenvægten som bilens vægt uden last i køreklar tilstand (inkl. kølervæske, smøremidler, 
90 % brændstof, værktøj, reservehjul, fører [75 kg]). 4 Tankindhold ca. 60 liter. 5 CDI-motorer og benzinmotor certificeret i henhold til Euro 6b. 6 Beregningen af de oplyste værdier er baseret på den lovpligtige målemetode (forordning [EF] 715/2007 i den aktuelt gældende udgave). Angivelserne henviser ikke til 
en bestemt bil og er ikke del af et tilbud, men er alene beregnet til sammenligning mellem forskellige biltyper. 7 De faktiske forbrugsværdier afhænger blandt andet af bilens vægt og af det valgte udstyr. 8 Med last. 

Tilladt totalvægt i kg 1.810 1.920 1.950 2.100 2.200

Træk 4 x 2 (forhjulstræk)

55 kW (75 hk) ved 4.000 o/min | 4 cylindere | Diesel
Euro 6b | 1.461 cm3 | 200 Nm ved 1.750–2.500 o/min

108 CDI – 108 CDI 108 CDI –

66 kW (90 hk) ved 4.000 o/min | 4 cylindere | Diesel
Euro 6b | 1.461 cm3 | 220 Nm ved 1.750–3.000 o/min

109 CDI – 109 CDI 109 CDI 109 CDI

81 kW (110 hk) ved 4.000 o/min | 4 cylindere | Diesel
Euro 6b | 1.461 cm3 | 260 Nm ved 1.750–2.750 o/min

– – 111 CDI 111 CDI 111 CDI

84 kW (114 hk) ved 4.500 o/min | 4 cylindere | Benzinmotor
Euro 6b | 1.197 cm3 | 190 Nm + (15 Nm)2 ved 2.000–4.000 o/min

– 112 – – –

Egenvægt3 i kg ved tilladt totalvægt 1.350 1.320–1.365 1.430–1.450

Last i kg ved tilladt totalvægt 460 585–735 750–770

Tilladt samlet vogntogsvægt i kg 2.860 2.970–3.150 3.250

Maksimal taglast i kg
Anhængerlast med bremse/uden bremse i kg 

100 
1.050/670

100 
1.050/660–680

100 
1.050/715–720

Lastvolumen i m3 | Maks. læsselængde i mm 2,4 | 1.369 3,1 | 1.753 3,8 | 2.137

Vendediameter Ø i m | Sporkreds Ø i m 10,1 | 9,6 11,2 | 10,7 12,4 | 11,9

638638



Til biler med udstødningsstandarden Euro 6b med BlueEFFICIENCY-pakke uden BlueEFFICIENCY-pakke

Type4, 5 Gearkasse Aksel-
udveksling

CO2-emissionsværdi  
i g/km6

Brændstofforbrug i km/l6, 7 CO2-emissionsværdi  
i g/km6

Brændstofforbrug i km/l6, 7

Bykørsel Landevejsk. Blandet k. Bykørsel Landevejsk. Blandet k.

108 CDI M5 3,733/4,2148 119–112 20–21,3 22,7–23,8 21,7–23,3 – – – –

109 CDI M5 3,733/4,2148 123–112 19,2–21,3 22,2–23,8 21,3–23,3 – – – –

111 CDI M6 4,313 119–115 20,4–20,8 23,3–23,8 22,2–22,7 – – – –

112 M6 4,438 143–140 13,5–13,9 17,2–18,5 15,6–16,4 – – – –

112 6G-DCT 3,950/3,889 – – – – 144 12,7 18,2 15,6

Tekniske data, brændstofforbrug og CO2-emission

Brændstofforbrug og CO2-emission.

CDI-motor OM607 DE15LA 55 kW (75 hk)

CDI-motor OM607 DE15LA 66 kW (90 hk)

CDI-motor OM607 DE15LA 81 kW (110 hk)

Benzinmotor M 200.71 12LA 84 kW (114 hk)

Det bedste til motoren:
Mercedes-Benz original motorolie

Momentkurver: 

Nm Nominelt drejningsmoment

260

240

220

200

180

160

140

120

100
1.000 750 3.000 4.000 5.000 6.000

Omdrejningstal o/min

190 Nm + (15 Nm)2

200 Nm

220 Nm

260 Nm



Dækperformance

Citan dækperformance.

Angivelser iht. EU-forordning 
1222/2009. Dækbetegnelsen inde-
holder oplysninger om 3 afgørende 
dækegenskaber:

Brændstofeffektivitet
Et rullende dæk deformeres 
og forbruger derved energi. 

Dette er en af de 5 modstandskræfter, 
der påvirker en bil.

Vejgreb i vådt føre
Målet for vejgreb i vådt føre 
giver oplysning om et vigtigt 

sikkerhedsaspekt for et dæk: Dets 
evne til vejgreb på våde veje.

Udvendig rullestøj
På EU-mærket angives dæk-
kets udvendige rullestøj i  

decibel kombineret med 1, 2 eller 3 
lydbølger.

Producent Model Dæktype Dækdimension Bæreevne
Hastigheds-

indeks
Dæk-
klasse

Brændstof-
energiklasse

Vådvejgrebs-
klasse

Klasse for 
udvendig 
rullestøj

Måleværdi for 
udvendig 

rullestøj dB

Dunlop SP30 S 185/70 R14 88 T C1 E C 67

Michelin ENERGY SAVER 
GRNX SI

S

195/65 R15 91 T C1 C B 70

ENERGY SAVER 
GRNX

205/55 R16 91 H C1 E B 70

Continental CEC3

S

195/65 R15 91 T C1 E E 71

Vanco Contact 2 195/65 R15 95 T C1 C C 71

CPC2e 195/65 R15 91 T C1 C B 71

Goodyear Vector 4 Season S + W 195/65 R15 91 T C1 E E 70

S = Sommerdæk
W = Vinterdæk
S + W = All Season

Køresikkerhed og brændstofbesparelse kan påvirkes direkte af din personlige og individuelle kørestil. Vær derfor opmærksom på følgende: Hvis du kører økonomisk og forudseende, kan du sænke brændstofforbruget markant. 
For at forbedre vejgrebet i vådt føre og brændstofeffektiviteten bør dæktrykket kontrolleres regelmæssigt. Der bør altid holdes en sikkerhedsafstand svarende til standselængden.

Efter redaktionens afslutning kan der være foretaget ændringer i dækprogrammet eller dækbetegnelserne. Spørg derfor din Mercedes - Benz van-forhandler om den aktuelt gældende version.



Prøvetur

Sæt din helt på prøve.
Tag rattet i egen hånd – for ingen steder er Citan så overbevisende som ude på vejen.  
Ved bykørsel såvel som på motorvejen: Høj køre- og betjeningskomfort, kombineret med 
trækstærke, økonomiske motorer og imponerende varebilsegenskaber.

Oplev på en prøvetur, hvad Citan står for. Og hvad der gør den så uundværlig. Din 
Mercedes-Benz forhandler glæder sig allerede til dit besøg og giver dig gerne en tid til en 
prøvetur. Klik ind på www.mercedes-benz.dk, hvor du nemt finder din nærmeste 
Mercedes-Benz forhandler. God fornøjelse – med din prøvetur i Citan.

Du kan finde andre oplysninger og instruktionsbogen på internettet. Besøg  
www.mercedes-benz.dk/citan

www.mercedes-benz.dk



Citan er utrættelig – nu også i sin egen brochure-app. Se byens helt på din tablet, og oplev,  
hvor robust, fleksibel og økonomisk en byvarebil kan være.

Scan QR-koden nu for at hente brochure-appen til din iOS- eller Android-tablet. 

Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning d. 07.03.2016 kan der 
være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser  
i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges af 
køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller 
producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes 
nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne og beskrivelserne kan indeholde tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er 
omfattet af det almindelige standardudstyr ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tryktekniske 
faktorer. Denne brochure kan ligeledes omtale typer og serviceydelser, som ikke tilbydes i bestemte lande.

Brochuren anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, 
gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. Kontakt derfor din 
Mercedes-Benz forhandler for at få oplysninger om lokale love og bestemmelser.
www.mercedes-benz.dk

Lagring af tekniske data i bilen: Elektroniske bilkomponenter (f.eks. airbagstyreenhed, motorstyreenhed etc.) indeholder 
datahukommelse til tekniske bildata, som f.eks. meddelelser i tilfælde af funktionsfejl, bilens hastighed, bremsekraft 
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eller funktionsmåde for sikkerheds- og køreassistentsystemer i tilfælde af en ulykke (audio- og videodata gemmes ikke). 
Dataene gemmes flygtigt, punktvist som et øjebliksbillede, f.eks. i tilfælde af en fejlmeddelelse, over et meget kort 
registreringstidsrum (maksimalt få sekunder), f.eks. i tilfælde af en ulykke, eller i sammenfattet form, f.eks. til vurdering 
af komponentbelastning. De gemte data kan aflæses via grænseflader i bilen og behandles og anvendes af uddannede 
teknikere til diagnose og afhjælpning af eventuelle funktionsfejl eller af producenten til analyse og yderligere forbedring 
af bilfunktioner: Hvis kunden ønsker det, kan dataene også danne grundlag for yderligere tjenesteydelser. En overførsel  
af dataene fra bilen til producenten eller til tredjemand sker altid kun på grundlag af en lovmæssig tilladelse (f.eks. bilnødop-
kald e-Call) eller på grundlag af kundens kontraktlige accept under hensyntagen til loven om datasikkerhed. Yderlige 
oplysninger om gemte data i bilen findes i bilens instruktionsbog, som ligger i en trykt udgave i bilen. 

Bortskaffelsesordning. Vi tager gerne din Citan tilbage igen med henblik på miljøvenlig bortskaffelse i henhold til 
bortskaffelsesdirektivet fra Den europæiske Union (EU) – men der er længe til endnu. For at gøre det så nemt som  
muligt, har vi et net af skrotningsfirmaer tilknyttet til dette formål. Her er du velkommen til at aflevere din bil uden 
omkostninger. På den måde yder du et værdifuldt bidrag til at sørge for genbrug af brugte dele og komponenter og  
til at passe på vores ressourcer. Du kan læse mere om genbrug af udrangerede biler, genvinding og betingelserne for 
bortskaffelsesordningen på den nationale Mercedes-Benz hjemmeside.


