Den ny Citan.
Kombi.

Byen har fået en ny helt.
Citan.

Med den ny Citan udvider Mercedes-Benz sin transporterfamilie med endnu en
typeserie og kan med Citan Kombi for første gang tilbyde en bytransporter til
erhvervsdrivende, som er specielt skræddersyet til de mange forskellige udfordringer i den daglige bytrafik: Robust, fleksibel og økonomisk i brug
Citan er byens helt: Bilkonceptet imponerer med en stor passagerkabine samtidig
med kompakte mål, stor køredynamik og manøvredygtighed. Også ud fra en
økonomisk betragtning er Citan en gevinst – det sikrer bl.a. de lave driftsomkostninger, den bedst mulige tilgængelighed, et attraktivt prisniveau og yderst
fleksible finansieringsmuligheder. Til din Citan garanterer vi dig den livslange1
mobilitetsgaranti Mercedes-Benz MobiloVan2. De moderne CDI-motorer yder førsteklasses arbejde med deres spontane respons og kan takket være innovative
BlueEFFICIENCY-teknologier med et forbrug fra 4,3 l/100 km3 bidrage til din
virksomheds rentabilitet.4, 5 Den fint afstemte undervogn understøtter sikker og
præcis manøvrering. Og selvfølgelig sørger et eksklusivt interiør med ergonomisk
betjeningskoncept og masser af komfort for, at arbejdet i Citan ikke bare går
lettere, men faktisk bliver til en ren fornøjelse.
Kort sagt: Citan har alt det, du forventer af en bytransporter med stjerne. Og
meget mere. Hvad det præcis er, kan du opleve under en prøvekørsel – når alt
kommer til alt, har enhver helt brug for en partner.
Op til maks. 30 år. 2 Gælder fra og med 01.10.2012 for biler med første indregistrering fra og med 01.10.2012.
Målt for Citan Kombi, tilladt totalvægt 1.950 kg, 108 CDI- og 109 CDI-motor, med BlueEFFICIENCY-effektivitetspakke.
4 Afhængigt af den valgte bilvariant er BlueEFFICIENCY-effektivitetspakken ekstraudstyr eller standardudstyr. BlueEFFICIENCYeffektivitetspakken er standard ifm. benzinmotoren, der forventes i handlen fra 2. kvartal 2013. Benzinmotorens forbrugs-/CO2-værdier/
effektivitetsklasse forelå endnu ikke ved redaktionens afslutning.
5 BlueEFFICIENCY-effektivitetspakken forudsætter en bilkonfiguration, der indeholder følgende ekstraudstyr: Elruder foran med
komfortbetjening i førersiden og elektriske sidespejle samt udetemperaturindikator.
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Den ved, at det er det indvendige,
der tæller.
Citan kombinerer det behagelige med det praktiske.

Interiøret i Citan imponerer allerede ved første blik med en behagelig indretning,
som det er rigtig godt at arbejde i. Funktionalitet og komfort går op i en højere
enhed, der lige fra indstigning til udstigning overbeviser i enhver henseende. Det
manuelt indstillelige førersæde og det højdeindstillelige rat sørger for finjusteret
kørekomfort. Alle betjeningselementer er placeret ergonomisk inden for rækkevidde
og kan betjenes intuitivt. Det let aflæselige kombiinstrument med skiftepunktsvisning fremmer økonomisk kørsel.
De praktiske opbevaringsrum giver masser af funktionel opbevaringsplads og
er også let tilgængelige under kørslen. Varme- og ventilationssystemet sørger som
standard for et behageligt arbejdsmiljø.

Manuelt klimaanlæg. Som ekstraudstyr fås et

Armlæn med opbevaringsrum. Det store opbevarings-

varme- og ventilationssystem med klimaanlæg, der

rum med et blødt armlæn på midterkonsollen er

giver et konstant og godt indeklima.

ekstraudstyr og giver endnu mere opbevaringsplads.

Kabine | Komfort og funktionalitet
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Tror du, at noget vil
kunne holde den tilbage? Nej, vel!
Citan bruger sine kræfter målrettet på at løse dine opgaver.

Når stor dynamik, et lavt brændstofforbrug og imponerende køreegenskaber
mødes, er det en fornøjelse at være ude at køre. Hvad enten det er i den trange
bytrafik, hvor du nyder godt af Citans kompakte manøvredygtighed, eller
på landevejen eller motorvejen, hvor du kan nyde dens trækkraft i fulde drag.
For at den ydelse, som Citan kan tilbyde, lever op til de krav, som dine arbejdsopgaver
stiller, kan du vælge mellem en trækstærk dieselmotor i ydelseskategorieren
55 kW (75 hk), 66 kW (90 hk) og 81 kW (110 hk) samt en moderne benzinmotor
med 84 kW (114 hk) (motorerne med 81 kW og 84 kW forventes i handlen fra
2. kvartal 2013. Forbrugs-/CO2-værdier/effektivitetsklasse forelå endnu ikke ved
redaktionens afslutning). De moderne Citan-motorer kan takket være innovative
BlueEFFICIENCY-teknologier bidrage til din virksomheds rentabilitet1, 2. For at
opnå en næsten tabsfri kraftoverførsel arbejder Citan afhængigt af motorvariant
med en 5- eller 6-trins manuel gearkasse.
For at opnå en mærkbar høj komfort, og for at du til enhver tid har sikker og
suveræn kontrol over Citan, er alle bilkomponenter præcist afstemt i forhold til
hinanden – lige fra servostyringen, der er standard, over fjeder-dæmper-afstemningen til bagakselstyret. Det betyder, at du med Citan ikke behøver at give køb
på hverken manøvredygtighed eller køreglæde, heller ikke i forbindelse med
manøvrering, i kurver, eller når bilen er fuldt læsset.
Afhængigt af den valgte bilvariant er BlueEFFICIENCY-effektivitetspakken ekstraudstyr eller standardudstyr. BlueEFFICIENCYeffektivitetspakken er standard ifm. benzinmotoren, der forventes i handlen fra 2. kvartal 2013. Benzinmotorens forbrugs-/
CO2-værdier/effektivitetsklasse forelå endnu ikke ved redaktionens afslutning.
2 BlueEFFICIENCY-effektivitetspakken forudsætter en bilkonfiguration, der indeholder følgende ekstraudstyr: Elruder foran med
komfortbetjening i førersiden og elektriske sidespejle samt udetemperaturindikator.
1
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Den kan rigtig godt betale sig.
Også for den næste generation.
Fra 4,3 l/100 km1 – Citan kører foran med et godt eksempel,
også hvad forbruget angår.

For Daimler er det en forpligtelse, også hvad angår Mercedes-Benz Citan, at være
med til at præge fremtidens mobilitet på en ansvarsbevidst og bæredygtig måde.
Særligt i bytrafik transporterer den ny Citan denne forpligtelse på forbilledlig
vis – og sænker takket være innovative BlueEFFICIENCY-teknologier både
CO2-emissionen og brændstofforbruget2, 3. Også økonomisk betragtet er Citan en
gevinst med sit attraktive prisniveau og sine lave driftsomkostninger (f.eks. pga.
et lavt brændstofforbrug og serviceintervaller på op til 40.000 km). Og så er det
lige så vigtigt for Mercedes-Benz som for dig, at bilen er til rådighed så meget
som overhovedet muligt. Dette understreger vi med den livslange4 mobilitetsgaranti
Mercedes-Benz MobiloVan5. Citan yder dermed et vigtigt bidrag til langsigtet
og bæredygtig rentabilitet. Tur efter tur.
Ny motorgeneration, elektrisk understøttet servostyring og skiftepunktsvisning
er grundlaget for økonomisk kørsel. Ved hjælp af BlueEFFICIENCY-effektivitetspakken2, 3 kan din bils rentabilitet forøges yderligere:
• Batteri- og generatorstyring
• ECO start/stop-funktion
• Dæk med optimeret rullemodstand6
Målt for Citan Kombi, tilladt totalvægt 1.950 kg, 108 CDI- og 109 CDI-motor, med BlueEFFICIENCY-effektivitetspakke. 2 Afhængigt af den
valgte bilvariant er BlueEFFICIENCY-effektivitetspakken ekstraudstyr eller standardudstyr. BlueEFFICIENCY-effektivitetspakken er standard
ifm. benzinmotoren, der forventes i handlen fra 2. kvartal 2013. Benzinmotorens forbrugs-/CO2-værdier/effektivitetsklasse forelå endnu
ikke ved redaktionens afslutning. 3 BlueEFFICIENCY-effektivitetspakken forudsætter en bilkonfiguration, der indeholder følgende
ekstraudstyr: Elruder foran med komfortbetjening i førersiden og elektriske sidespejle samt udetemperaturindikator. 4 Op til maks. 30 år.
5 Gælder fra og med 01.10.2012 for biler med første indregistrering fra og med 01.10.2012.
6 Fås ikke til biler med øget nyttelast.
1

Teknik | BlueEFFICIENCY
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Hvor meget komfort må der være
i en transporter? Masser.
Citan begejstrer på alle sæder.

Med fem indbydende behagelige siddepladser og rigelig opbevaringsplads til
bagagen giver Citan de bedste forudsætninger for en god og sikker kørsel – hvad
enten du vil transportere fuldt ud tilfredse passagerer eller øge motivationen hos
dine medarbejdere på vej til næste opgave.
Siddekomforten er sådan, som man forventer det af en Mercedes-Benz: Fremragende.
Også omgivelserne får dig hurtigt til at glemme, at du egentlig sidder i en
transporter. Det eksklusive og funktionelle interiør sørger med mange praktiske
detaljer for, at selv længere ture forløber afslappet.
Ud over den høje kørekomfort overbeviser Citan med sikkerhed på hvert enkelt
sæde – eksempelvis gennem trepunktssikkerhedsseler med selekraftbegrænsning.

Radio. LCD-radioen, der er ekstraudstyr, har en

Skydedør i venstre side med ventilationsrude.

aux- og usb-grænseflade. Den giver mulighed for

Skydedør i venstre side (ekstraudstyr) med komfor-

Bluetooth®- telefonering og -audiostreaming. Som

tabel døråbning, ventilationsrude og et bredt

ekstraudstyr fås et cd-drev.

indstigningstrin for nemmere adgang.

Anvendelsesområder og alsidighed
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Til hele holdet.
Og alt det, der hører med.
Citan ved, hvad det kommer an på indvendigt: Plads og komfort.

Citan transporterer op til fem passagerer inklusive bagage sikkert hen til deres
destination. I den forbindelse overbeviser dens mange praksisorienterede
løsninger med henblik på større komfort, sikkerhed og effektivitet.
Til alt det, man gerne vil have lige ved hånden under kørslen, har Citan som
standard diverse hylder og opbevaringsrum, f.eks. et let tilgængeligt opbevaringsrum
over forruden. Om nødvendigt kan kapaciteten udvides – eksempelvis med et
opbevaringsrum over hovedhøjde bagi (ekstraudstyr) eller med to opbevaringsrum
i gulvet, der samtidig giver dine passagerer mere benplads.

Opbevaringsrum i gulvet i passagerafdelingen. Som

Bagagerumsafdækning. Bagagerumsafdækningen

ekstraudstyr kan der i bunden i passagerafdelingen

(ekstraudstyr) beskytter genstande mod sollys

integreres 2 opbevaringsrum. Begge opbevaringsmu-

og forbedrer sikkerheden i passagerafdelingen.

ligheder kan hver rumme ca. 6,6 liter.

Pladskoncept
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Som skabt til dig.
Lige meget hvad du skal bruge den til.
Citan har overraskende god plads til personer og last.

I tillæg til al komforten giver Citan dig også mulighed for at tage rigtig meget med.
Med stor funktionalitet og plads, der kan udnyttes fleksibelt, er Citan åben for
alt. Med kombinationen af et klapbart bagsæde og et klapbart passagersæde kan
lastlængden udvides til op til 2,8 m.
For bedre adgang til passagerafdelingen fås en ekstra skydedør1 som ekstraudstyr.
For at læsning og aflæsning kan foregå lige så komfortabelt, er Citan udstyret
med en 90°-bagklap – inklusive elbagrude samt visker- og sprinkleranlæg for et
bedre udsyn i forbindelse med manøvrering2.
1
2

Fås ikke til billængden A1 (kompakt).
Som ekstraudstyr fås Kombi også med bagdøre.

Fleksibel udnyttelse af pladsen – bagagerumskonceptet i den ny Citan kombinerer stor transportkapacitet
på 3.000 liter ved nedfældet bagsæde med stor funktionalitet og giver på den måde meget fleksible anvendelsesmuligheder.
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Pladskoncept
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Elektronisk stabiliseringsprogram
(ADAPTIVE ESP®). Den elektroniske

Windowbags1. Windowbags, som sidder

Brystairbags2. Brystairbagene i ryglæ-

Bakhjælp. Den akustiske bakhjælp

Lys- og regnsensor. Lys- og regnsenso-

i loftsbeklædningen over dørene, udlø-

nene sikrer fører og forsædepassager

(ekstraudstyr) med afstandsmåler let-

ren (ekstraudstyr) tilpasser automatisk

køredynamikregulering hjælper føreren

ses i løbet af millisekunder og placerer

en bedre beskyttelse af overkroppen i

ter parkeringen og hjælper med at

belysningen og viskeintervallet til hhv.

i kritiske køresituationer ved bedre

sig som et forhæng foran sideruderne.

tilfælde af en alvorlig sidekollisionsulykke.

undgå skader på bilen.

lys- og vejrforholdene.

at holde bilens vognbaneplacering og
retning.

En af de helt store, hvad sikkerhed angår.
Citan med moderne sikkerhedsudstyr.

Selvfølgelig er Citan også helt i front, når det gælder sikkerhed: Med det elektroniske stabiliseringsprogram ADAPTIVE ESP®, bremseassistent og ABS som
standard imponerer den med en kort bremselængde og en god respons på våd
vejbane.
Hvis uheldet er ude, kan det slet ikke blive sikkert nok. Derfor er der i Citan
højdeindstillelige trepunktssikkerhedsseler med selestrammer og selekraftbegrænser, så du er godt dækket ind i tilfælde af en ulykke – og seleadvarselssystemet
minder dig optisk og akustisk om, hvor vigtigt det er at spænde sikkerhedsselen.
Citan er som standard udstyret med kørelys, igangsætningsassistent og en førerairbag. Passagerairbagen, der er standard,2 samt brystairbags2 kan yderligere
reducere risikoen for personskade i tilfælde af en ulykke. Derudover fås også
andet sikkerhedsrelevant udstyr såsom lys- og regnsensor og bakhjælp.

06
Kørelys. Kørelyset, der er standard,
tændes automatisk, når motoren startes,
og gør dermed bilen mere synlig for
andre trafikanter.

Billedet viser blot til illustration forskellige udløste airbags.

1

2

Standardudstyr til Kombi med indregistrering som personbil (M1),
men ikke tilgængelig til biler med indregistrering som erhvervskøretøj (N1).
Ekstraudstyr til Kombi med indregistrering som erhvervskøretøj (N1).

Sikkerhed
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Lakeringer og sædeindtræk.
Unilakeringer

Arktisk hvid

Metalliclakeringer

Delfingrå2

Dravitsort metallic1

Indtræk i sort Lima-stof

Brillantsølv metallic

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

Amarenarød1

Blækblå

Bornitrød metallic2

Kornelitblå metallic2

1
2

Pebergrøn1

20

Udstyr | Lakeringer og sædeindtræk

Kiselgrå1

Limonitbrun metallic1

Tenoritgrå metallic

Fås sandsynligvis fra 1. kvartal 2013.
Fås sandsynligvis fra 2. kvartal 2013.

Standard- og ekstraudstyr.
Komfort.

● Passagersæde med manuel indstilling. På
passagersædet kan hvileposition, længderetning,

○ Varme til førersæde. Førersædevarmen drosles
automatisk ned efter 5 eller 15 minutter.

ryglæn og sædepude tilpasses individuelt.

○ Elrudehejs foran, med komfortbetjening i førersi-

○ Elrudehejs i skydedør. Bagruderne, dvs.

den. Elrudehejsene åbner og lukker ruderne.

sideruderne fra B- til C-stolpen, kan spærres af

I førersiden er det tilstrækkeligt med en kort aktive-

føreren (børnesikring).

ring af kontakten.

○ Kørecomputer. Kørecomputeren giver et

○ Læderrat. Højdeindstilleligt læderrat med

○ Elopvarmede sidespejle med elektrisk indstilling

○ Lys- og regnsensor. Lys- og regnsensoren tilpasser

samlet overblik over brændstofforbrug, distance,

variabel servostøtte for mere sikkerhed og

(med temperatursensor). Forebygger effektivt

automatisk belysningen og viskeintervallet til

aktionsradius eller gennemsnitshastighed.

komfort i forbindelse med parkering.

tilisning og dug.

lys- og vejrforholdene.

● Standardudstyr

○ Ekstraudstyr

Udstyr | Standard- og ekstraudstyr
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Standard- og ekstraudstyr.
Funktionalitet.

● Opbevaringsrum i fordørene. Det store opbeva-

○ Armlæn med opbevaringsrum. Det bløde armlæn

● Opbevaringsrum over forruden. Det åbne

af midterkonsollen er der en 12-V-stikdåse med

på midterkonsollen giver masser af opbevaringsplads

opbevaringsrum over forruden til fører og forsæ-

flasker og andre genstande.

10 A strømstyrke.

og kan desuden rumme 1,5-l-flaske.

depassager har en samlet volumen på 12,6 liter.

○ Opbevaringsrum over hovedhøjde i passagerafde-

○ Opbevaringsrum i beklædning til skydedør(e).

○ Opbevaringsrum i gulvet i passagerafdelingen. I

○ Radio. LCD-radioen, der er ekstraudstyr, har en

lingen. Tre lige store rum med en samlet volumen

Skydedørens indvendige beklædning giver opbeva-

bunden bagest i passagerafdelingen kan der

aux- og usb-grænseflade. Den giver mulighed for

på 24,4 liter giver en praktisk og sikker opbevarings-

ringsplads til personlige genstande og skaber

integreres 2 opbevaringsrum. Begge opbevarings-

Bluetooth®- telefonering og -audiostreaming. Som

mulighed.

plads i passagerafdelingen.

muligheder kan hver rumme ca. 6,6 liter.

ekstraudstyr fås et cd-drev.

● Standardudstyr

22

○ 12-V-stikdåse i passagerafdelingen. På bagsiden

ringsrum i fordørene holder førerområdet fri for

○ Ekstraudstyr

Udstyr | Standard- og ekstraudstyr

Standard- og ekstraudstyr.
Funktionalitet.

○ TEMPOMAT. Bilens TEMPOMAT holder den

○ Klapbord på fører- og passagerryglæn. De ridse-

○ Passagersæde, klapbart. Passagersædets ryglæn

● Bagsæde i 1. række, klapbart 1/3 til 2/3 med

fastsatte hastighed for dig. Det betyder øget

faste klapborde med kopholder egner sig både

kan klappes ned og giver således mulighed for en

nakkestøtter. 3-personers-bagsædet, der kan

kørekomfort og lavere brændstofforbrug.

til måltider på farten og som fralægningsmulighed.

lastlængde på op til 2,8 m.

klappes ned i forholdet 1/3 til 2/3, gør det muligt
også at transportere store genstande.

○ Lomme på fører- og passagerryglæn. Sædelom-

○ Gulvtæppe i passagerafdelingen. Gulvtæppet

○ Gulvtæppe i bagagerummet. Gulvtæppet i baga-

○ Bagage-personbeskyttelse som net. Bagagenet-

merne fungerer som ekstra opbevaringsmulighed

i passagerafdelingen giver kabinen et mærkbart

gerummet skåner bagagen og skaber et attraktivt

tet holder alt sikkert på sin plads og forbedrer

til små genstande.

løft med en behagelig følelse og et eksklusivt

helhedsindtryk.

på den måde sikkerheden i passagerafdelingen.

udseende.
● Standardudstyr

○ Ekstraudstyr

Udstyr | Standard- og ekstraudstyr
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Standard- og ekstraudstyr.
Funktionalitet.

● Skydedør til højre med ventilationsrude. Skydedør

● Elbagrude/bagrudeviskeranlæg. Elbagruden/

elvarme/viskeranlæg sørger for godt udsyn og

bagrudeviskeranlægget garanterer også godt udsyn

onsrude og et bredt indstigningstrin for let adgang

letter bakning og manøvrering.

bagud, når det er koldt, og letter manøvrering.

○ Skydedør til venstre med ventialtionsrude.

○ Tagræling med integreret tagskinnesystem.

○ Letmetalfælge 38,1 cm (15"). Hjulene med

○ Tonet rude bagi. Kraftigt tonet rude bag
B-stolpen reducerer opvarmningen af kabinen.

○ Letmetalfælge 40,6 cm (16"). Hjulene med

Skydedør i venstre side med komfortabel døråbning,

Tagrælingen kan anvendes som tagbagagebærer

38,1-cm-letmetalfælge reducerer den uaffjedrede

40,6-cm-letmetalfælge reducerer den uaffjedrede

ventilationsrude og et bredt indstigningstrin for

ved at placere sidevangerne på tværs. Yderligere

vægt og giver bilen et visuelt løft.

vægt og giver bilen et visuelt løft.

let adgang.

opbevaringskapacitet kan opnås med en tagboks.

● Standardudstyr

24

● Bagklap med rude. Bagklappen med rude og

i højre side med komfortabel døråbning, ventilati-

○ Ekstraudstyr

Udstyr | Standard- og ekstraudstyr

Standard- og ekstraudstyr.
Sikkerhed.

● Elektronisk stabiliseringsprogram (ADAPTIVE

● Airbags. Fører- og passagerairbag1 er standard.

● Seleadvarselssystem. Seleadvarselssystemet

● ISOFIX-fastgørelse på pladserne i siderne på

ESP®). ADAPTIVE ESP® hjælper føreren i kritiske

Desuden er to bryst1- og windowbags2 standard

minder akustisk og optisk fører og passager

bagsædet. ISOFIX-børnesæder kan hurtigt og

køresituationer og sørger for mere sikkerhed.

i Kombi med indregistrering som personbil (M1).

om, hvor vigtigt det er at spænde sikkerhedsselen.

nemt anbringes ved hjælp af fastgørelserne på de
yderste sæder bagi.

● Kørelys og ○ halogen-tågeforlygte. Det automatiske kørelys, der er standard, øger sigtbarheden.
Halogenforlygten (ekstraudstyr) forbedrer sigtbarheden i tåge for føreren.

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

○ Bakhjælp. Den akustiske bakhjælp gør det muligt
at manøvrere præcist og hjælper med at undgå
skader på bilen.

● Standardudstyr

○ Ekstraudstyr

1

Ekstraudstyr til Kombi med indregistrering som erhvervskøretøj (N1).

2

Standardudstyr til Kombi med indregistrering som personbil (M1), fås ikke til biler med indregistrering som erhvervskøretøj (N1).

Udstyr | Standard- og ekstraudstyr
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Yderligere standard- og ekstraudstyr (udvalg).
Belysning

Sikkerhed

Ekstra stoplys

●

Centrallås

●

Kabinelampe på D-stoplen med kontakt, 3 indstillingsmuligheder

●

Fastgørelsesringe i gulvet i lastrummet/passagerkabinen

●

Selekra begrænsere til bagsæde

●

● ○

1, 2

Sikkerhedsseler med selehøjdeindstilling, selestrammer og selekra begrænser til fører-/passagersæde

●

● ○

1, 2

Spejle

BlueEFFICIENCY-eﬀektivitetspakke1, 2
Batteri- og generatorstyring
Dæk med optimeret rullemodstand

3

ECO start/stop-funktion

● ○1, 2

●

Bakspejl

●

●

Ekstra kabinespejl

○

Igangsætningsassistent (AAS)

●

Andet

Servostyring med elektrisk støtte

●

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

○

Elsystem og radio
Forberedelse til radio

Opbevaringsrum mellem forsæder

●

Bagdør med visker-/sprinkleranlæg

○

Opbygningsproducent grænseﬂade/specialmodul

○

Bagklap med rude og visker-/sprinkleranlæg

●

Solbeskyttelse i forrude bag bakspejl

●

Solskærm med lomme i fører-/passagerside

●

Bagdør/bagklap

Varmesystem og blæser
Klimaanlæg, manuelt

○

Udetemperaturindikator

○

Lu tørring til forrude/sideruder

●

Varmeisolerende glas hele vejen rundt

●

Pollenﬁlter

●

Varmesystem til fører- og passagersæde

○

Lakpakke

○

– Sidespejle lakeret i bilens farve
– Afdækning over baglygte lakeret i bilens farve
– Stødfangere lakeret i bilens farve
– Lastrumsskydedør lakeret i bilens farve
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Asfæriske spejlglas (sidespejle)

Udstyr | Standard- og ekstraudstyr

● Standardudstyr

○ Ekstraudstyr

Afhængigt af den valgte bilvariant er BlueEFFICIENCY-effektivitetspakken ekstraudstyr eller standardudstyr. BlueEFFICIENCY-effektivitetspakken
er standard ifm. benzinmotoren, der forventes i handlen fra 2. kvartal 2013. Benzinmotorens forbrugs-/CO2-værdier/effektivitetsklasse forelå
endnu ikke ved redaktionens afslutning.
2 BlueEFFICIENCY-effektivitetspakken forudsætter en bilkonfiguration, der indeholder følgende ekstraudstyr: Elruder foran med komfortbetjening
i førersiden og elektriske sidespejle samt udetemperaturindikator.
3 Fås ikke til biler med øget nyttelast.
1

Mercedes-Benz originaltilbehør.

Lastkurv til billængden lang uden stigeklap med lastrulle1. Tagbærer og kurv i ét. Det integrerede

Lastholder. Den robuste firkantprofil danner basis for diverse moduler. Kan skrues på de eksisterende

bagage- og pakdyr, den robuste løsning til daglig brug.

fastgørelsespunkter i tagkanalen.

Stænklapper. De beskytter mod snavs og ridser på bilens sider, hæk og undervogn.

Stigeholder1. Til sikker transport af forskellige

Sædeindtræk. Optimal pasform i originalt design:

stiger på bilens tag. Kun i forbindelse med lastholder.

Skånebetrækkene minder i farve og mønster om
originalsæderne og fås til næsten alle sædevarianter.

1

Billedet viser Citan kassevogn.

Udstyr | Originaltilbehør
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På arbejde for dig – altid og overalt.
Din partner.

Uanset hvor du er ved at udføre dine opgaver, kan du stole lige så meget på os som
på Citan. Vi er der for dig – med skræddersyet service og altid præcis den ydelse,
som du lige står og har brug for. Dette er du sikret takket være 2.600 serviceværksteder spredt ud over hele Europa, hvoraf mange har åbent helt til kl. 20, kl.
22 eller endda døgnet rundt.
Med Mercedes-Benz MobiloVan1, den nye livslange2 mobilitetsgaranti fra
Mercedes-Benz, sørger vi for, at du hurtigt bliver mobil igen. Derfor får du i tilfælde
af et uheld hurtigt og ukompliceret stillet en erstatningsbil3 til rådighed.
Derudover tilbyder vi dig mange andre serviceydelser, som kan bidrage til god
rentabilitet og konkurrencedygtighed – som f.eks. attraktive leasing-, finansieringsog forsikringsløsninger fra Mercedes-Benz Finans.
Du kan få mere at vide om vores udbud af serviceydelser på de følgende sider.
Og direkte hos din Mercedes-Benz partner. Her kan du få udførlig og individuel
rådgivning.
Gælder fra og med 01.10.2012 for biler med første indregistrering fra og med 01.10.2012.
Op til maks. 30 år.
3 Erstatningsbil alt efter tilgængelighed.
1
2

Service og finansieringsydelser
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Finansiering.

Leasing.

Forsikring.

Vores finansieringsprodukter:
▸ Slutratefinansiering
▸ Sæsonratefinansiering
▸ Standardfinansiering
▸ Købekontrakt (privat)
▸ Gældsbrev (erhverv)

Vores leasingprodukter:
▸ ServiceLeasing
▸ Finansiel Leasing

Vores forsikringsprodukter:
▸ Kaskoforsikring
▸ Udvidet garanti

Med bilfinansiering fra Mercedes-Benz Finans betaler du
din bil i praktiske rater. Uanset hvilken finansiering
du bestemmer dig for, er du ejer af din nye bil og forbliver
økonomisk fleksibel.

Vil du gerne have en ny bil med dit drømmeudstyr, men
kun betale for brugen? Med attraktive leasingrater binder
du kun din kapital i ringe grad, og du ved præcis, hvilke
månedlige omkostninger du kan regne med.

Uanset hvor du ønsker at køre hen i din Mercedes-Benz,
skal vi nok sørge for en følelse af sikkerhed undervejs.
Takket være omfattende forsikringsydelser på attraktive
betingelser og i sædvanlig Mercedes-Benz kvalitet.

Kriterier for beregning af den månedlige rate ved
finansiering:
▸ Købspris
▸ Effektiv årlig rente
▸ Udbetalingens størrelse
▸ Kontraktens løbetid
▸ Slutratens størrelse

Beregning af månedlig rate ved leasing:
▸ Bilmodel og udstyrsniveau
▸ Forudbetalingens størrelse
▸ Kontraktens løbetid
▸ Antal kørte km, ved ServiceLeasing
▸ Bilens fastlagte restværdi, ved Finansiel Leasing

Oversigt over dine fordele:
▸ Attraktive betingelser, afstemt i forhold til udbuddet af
biler fra Mercedes-Benz
▸ Specielle transporterforsikringer
▸ I skadestilfælde servicekørsel til dit Mercedes-Benz serviceværksted og reparation med Mercedes-Benz originaldele

Oversigt over dine fordele:
▸ Hurtigere bag rattet i din drømmebil
▸ Klart beregningsgrundlag
▸ Gennemskuelige omkostninger
▸ En partner: Mercedes-Benz
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Oversigt over dine fordele:
▸ Hurtigere bag rattet i din drømmebil
▸ En bil, som altid er på det nyeste tekniske niveau
▸ Ingen kapitalbinding
▸ Kendte månedlige rater
▸ Du vælger selv antal kørte km og kontraktens varighed

Service og Parts.
Mercedes-Benz MobiloVan4. Til din Citan giver vi dig med
Mercedes-Benz MobiloVan en livslang5 mobilitetsgaranti på
din bil. Med Mercedes-Benz MobiloVan får du gratis skadesog starthjælp på stedet i forbindelse med alle former for
tekniske problemer samt startproblemer. Du får også godtgjort
omkostninger til taxikørsel, og der stilles en erstatningsbil
til din rådighed som en del af den gratis servicepakke
Mercedes-Benz MobiloVan. Ved værkstedsbesøg i tilfælde af
garantidækning, hvor reparationen sandsynligvis kommer
til at strække sig ud over to timer, holder vi dig ligeledes
mobil og afholder omkostningerne i den forbindelse. Din
Mercedes-Benz kontaktperson er altid klar til at give dig
udførlige oplysninger om forudsætninger og geografisk
gyldighedsområde.
Lange åbningstider. Mange af vores Mercedes-Benz
serviceværksteder har åbent mandag til fredag indtil kl.
20.00, 22.00 eller i nogle tilfælde endda døgnet rundt.

Mercedes-Benz Service24h. Hvis du på et tidspunkt skulle
opleve, at din Mercedes ikke vil starte eller køre videre,
skaffer vores gratis3 Service24h-hotline +45 33 78 55 55 dig
hjælp meget hurtigt. Du kan ringe til hotlinen fra hele
Europa. 365 dage om året, døgnet rundt sørger vores servicemedarbejdere for, at du omgående kommer ud at køre igen.
Mercedes-Benz ExpressService. Uden at du behøver kontakte
os i forvejen og hyppigt også til en fast pris udfører vi – ud
over olieservice – også det lille serviceeftersyn og reparationer på sliddele samt udskiftning af smådele. Som regel
klarer vi det inden for 2 timer.
MercedesServiceCard. Med dette kort får du uden problemer
hurtig hjælp på kontraktligt tilknyttede værksteder i hele
Europa via betalingsgarantien. Afviklingen forløber også
hurtigt, hvis du i tilfælde af et mindre uheld har brug for
Service24h eller betaler med dit kort for vej- og tunnelafgifter
eller regninger på tanken.

Mercedes-Benz originaldele. Mercedes-Benz originaldele
er materiale- og funktionskontrolleret efter de strengeste
kriterier, og de er perfekt afstemt til din bil. Hertil kommer,
at du kan købe dem selv 15 år efter, at de er gået ud af
produktion.
Originale Mercedes-Benz ombytningsdele. Hvis din transporter allerede har et par år på bagen, kan vi tilbyde dig
originale Mercedes-Benz ombytningsdele. De er klargjort
efter den nyeste tekniske viden på området, og deres funktion
er kontrolleret på samme måde, som vi kontrollerer nye
dele. Desuden er den høje, garanterede kvalitet den samme
som for enhver Mercedes-Benz originaldel. Den mærkbare
forskel ligger i prisen. Den er nemlig op til 50 % lavere!
Produktudbuddet kan variere fra land til land.
Findes kun i udvalgte lande.
3 Du kan ringe gratis til dette hotline-nummer fra fastnettelefoner og mobiltelefoner. I nogle europæiske
lande opkræves et gebyr, når der ringes fra mobiltelefoner. Gebyret fastsættes af netudbyderen.
Hvis din netudbyder ikke tillader internationale eller gebyrfrie opkald, anbefaler vi, at du som alternativ
vælger det andet nationale nummer, som du finder på Service24h-mærkaten i din bil.
4 Gælder fra og med 01.10.2012 for biler med første indregistrering fra og med 01.10.2012.
5 Op til maks. 30 år.
6 Erstatningsbil alt efter tilgængelighed.
1
2

Service og finansieringsydelser
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Fagudtryk.
Elektronisk stabiliseringsprogram ADAPTIVE ESP®.

Bremseassistentsystem BAS.

Det elektroniske stabiliseringsprogram (ADAPTIVE ESP®) er et innovativt køredyna-

Vores forskningsingeniører har fundet ud af, at føreren ikke træder hårdt nok på

mikreguleringssystem, som også tager højde for bilens lasttilstand. I bestemte,

bremsen i forbindelse med en katastrofeopbremsning. Derfor har vi udviklet

farlige situationer, f.eks. ved risiko for, at bilen skrider ud, griber systemet aktivt

bremseassistenten, som fortolker en bestemt hastighed, som føreren træder på

ind, idet det foretager målrettede bremseindgreb på enkelte hjul og tilpasser

bremsen med, som en nødsituation og automatisk øger bremsetrykket. I den

motorydelsen efter behov for at hjælpe føreren med at overvinde den kritiske

forbindelse sørger ABS-bremsesystemet for, at hjulene ikke blokerer.

situation. Det elektroniske stabiliseringsprogram (ADAPTIVE ESP®) forbinder
funktionerne fra antiblokeringssystemet ABS, antispinreguleringen ASR, den elektroniske bremsekraftfordeling EBV, bremseassistentsystemet BAS og igangsætningsassistenten AAS (ekstraudstyr) og er samtidig udvidet med en kørestabiliseringshjælp.
Igangsætningsassistent AAS.
Husk: Det elektroniske stabiliseringsprogram (ADAPTIVE ESP®) kan ikke sætte

Igangsætningsassistenten, som er integreret i ESP®, sørger for, at igangsætnings-

fysikkens love ud af kraft. Således kan det elektroniske stabiliseringsprogram

forløb på stigninger kan gennemføres meget komfortabelt: Når bremsepedalen

(ADAPTIVE ESP®) f.eks. ikke forhindre, at bilen skrider ud på grund af akvaplaning.

er sluppet, opretholdes bremsetrykket kortvarigt, hvilket gør, at du afslappet kan

Hvis føreren overskrider fysikkens grænseområder, kan selv det elektroniske

nå at flytte foden fra bremse- til speederpedal, uden at bilen begynder at rulle.

stabiliseringsprogram (ADAPTIVE ESP®) ikke forhindre en ulykke!

Igangsætningsassistenten er aktiv fra og med stigninger på ca. 4 %. Ved igangsætning på lige vej eller en hældning aktiveres systemet ikke.

Elektronisk bremsekraftfordeling EBV.

Automatisk havariblinksystem ved nødopbremsning.

Den elektroniske bremsekraftfordeling sørger på for- og bagakslen for den rette

Det automatiske havariblinksystem ved en nødopbremsning øger den aktive

fordeling af bremsekraften og den maksimale bremseydelse i forhold til situationen.

sikkerhed i farlige situationer. Hvis føreren foretager en fuld opbremsning, tændes

Systemet modvirker således, at bilen skrider ud på grund af „overbremsning“ af

bilens havariblinklys automatisk.

baghjulene. Herudover reducerer den belastningen af forbremserne og modvirker
dermed en slækkelse af bremsevirkningen som følge af den højere termiske
belastning – også kendt som „fading“-effekten.
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Fagudtryk

Bakhjælp.
Bakhjælpen hjælper føreren i parkerings- og manøvreringssituationer, hvor pladsen
er trang. Systemet, der arbejder efter ekkolodprincippet, advarer automatisk
føreren, når det registrerer, at pladsen bag ved bilen bliver trang. Advarslen sker
ved hjælp af et akustisk signal, hvis intensitet øges, i takt med at afstanden
mindskes.

ECO start/stop-funktion.
ECO start/stop-funktionen, der fås i BlueEFFICIENCY-effektivitetspakken, afbryder
automatisk motoren. Det sker, når bilen har holdt stille i mere end tre sekunder,
og gearvælgeren ikke er i gear, eller koblingspedalen ikke er trådt ned. Hvis koblingen
trædes ned, eller bilen ruller, startes motoren automatisk.

Windowbags1 og brystairbags2.
Windowbagen og brystairbagen folder sig ud ved kraftige sidekollisioner i den side,
som vender mod stødretningen. Windowbagen har til opgave at øge beskyttelsespotentialet i området omkring hovedet. Ved aktivering folder den sig ud i området
ved sideruden. Brystairbagene er placeret i sædernes ryglæn og øger, når de
udløses, beskyttelsespotentialet for brystkassen hos den pågældende person i bilen.

Vigtigt: Airbags fritager under ingen omstændigheder personerne i bilen for
altid at spænde sikkerhedsselen korrekt, idet en airbag kun kan udfolde sin
fulde beskyttelsesvirkning i forhold til en person, der har spændt selen korrekt.

Standardudstyr til Kombi med indregistrering som personbil (M1), men ikke tilgængelig til biler
med indregistrering som erhvervskøretøj (N1).
2 Ekstraudstyr til Kombi med indregistrering som erhvervskøretøj (N1).
1

Fagudtryk
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Enhver helt har brug for en partner.
Lad den ny Citan overbevise dig på en prøvetur.

Tag rattet i egen hånd – for ingen steder er den ny Citan så overbevisende som
ude på vejen. Ved bykørsel så vel som på motorvejen: Høj køre- og betjeningskomfort, kombineret med trækstærke, økonomiske motorer og imponerende
transporterfunktionalitet.
Oplev selv, hvilket stof den ny Citan er gjort af. Og hvor uundværlig den er. Under
en prøvekørsel, som vi hermed har fornøjelsen af at indbyde dig til. Din
Mercedes-Benz partner glæder sig til at se dig og er klar til at aftale en tid med dig.
Klik ind på www.mercedes-benz.dk, hvor du nemt finder din nærmeste forhandler.
God fornøjelse – med din prøvekørsel i den ny Citan.
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Prøvekørsel

Tekniske data.
Kombi lang med akselafstand på 2.697 mm
638
1.219

1.255

1.128

H

op til
1.809

1.119

1.219

1.829
2.138

915

2.697
4.321

H op til ca. 147

953

Brændstoﬀorbrug1 og emission med BlueEFFICIENCY-pakke ved indregistrering som erhvervskøretøj (N1)
Tilladt totalvægt [kg]

1.920

1.950

1.980

2.100

Motor

Gearkasse

4x2-træk (forhjulstræk)
55 kW (75 hk) ved 4.000 o/min | 4 cylindre | Diesel

–

Euro 5 Gr. I | 1.461 cm3 | 180 Nm ved 1.750–2.500 o/min
66 kW (90 hk) ved 4.000 [o/min] | 4 cylindre | Diesel

108 CDI

–

Euro 5 Gr. I | 1.461 cm3 | 200 Nm ved 1.750–3.000 o/min
81 kW5 (110 hk) ved 4.000 [o/min] | 4 cylindre | Diesel

109 CDI

–

Euro 5 Gr. I | 1.461 cm3 | 240 Nm ved 1.750–2.750 o/min

–

–

–

111 CDI

108 CDI

109 CDI

111 CDI

112

Egenvægt [kg] ved tilladt totalvægt
Last [kg] ved tilladt totalvægt
Tilladt samlet vogntogsvægt [kg]

–

–

Bykørsel

Landevejskørsel

Blandet kørsel

M5

4,214

119

5,0

4,4

4,6

109 CDI2

M5

4,214

119

5,0

4,4

4,6

111 CDI2, 5

M6

3,933

Forventes i handlen fra 2. kvartal 2013. Forbrugs-/CO2-værdier

1123, 5

M6

4,125

forelå endnu ikke ved redaktionens afslutning.

Brændstoﬀorbrug1 og emission med BlueEFFICIENCY-pakke ved indregistrering som personbil (M1)
Gearkasse

Akselud-

CO2-emission-

veksling

sværdier [g/km]

klasse

Bykørsel

108 CDI2

M5

3,733/4,2147

119-112

A/B7

5,0–4,7

4,4–4,2

4,6–4,3

119-112

A/B7

5,0–4,7

4,4–4,2

4,6–4,3

–

1.395

1.390–1.405

109 CDI2

M5

3,733/4,2147

555

570

585

695–710

111 CDI2, 5

M6

3,933

Forventes i handlen fra 2. kvartal 2013. Forbrugs-/CO2-værdier/

2.970

3.000

3.030

3.150

1123, 5

M6

4,125

eﬀektivitetsklasse forelå endnu ikke ved redaktionens afslutning.

Brændstoﬀorbrug og emission uden BlueEFFICIENCY-pakke ved indregistrering som erhvervskøretøj (N1)

100 | 1.050/670–690

1

685–3.000 | 953–1.753

Motor

Gearkasse

Momentkurver6:

Akselud-

CO2-emission-

veksling

sværdier [g/km]

Bykørsel

Landevejskørsel

Blandet kørsel

M5

4,214

126

5,3

4,6

4,8

109 CDI

M5

4,214

126

5,3

4,6

4,8

111 CDI

M6

3,933

5

4

Forventes i handlen fra 2. kvartal 2013. Forbrugs-/CO2-værdier

Nominelt drejningsmoment

forelå endnu ikke ved redaktionens afslutning.

240 Nm

220
200 Nm

180
190 Nm

160
140

CDI-motor OM 607 DE15LA

55 kW (75 hk)

CDI-motor OM 607 DE15LA

66 kW (90 hk)

CDI-motor OM 607 DE15LA

81 kW (110 hk)5

Benzinmotor M 200.71 12LA

84 kW (114 hk)5

Brændstoﬀorbrug1 og emission uden BlueEFFICIENCY-pakke ved indregistrering som personbil (M1)
Motor

Gearkasse

Akselud-

CO2-emission-

Eﬀektivitets-

veksling

sværdier [g/km]4

klasse

Brændstoﬀorbrug [l/100 km]4
Bykørsel Landevejskørsel Blandet kørsel

108 CDI

M5

3,733/4,2147

126–119

B

5,3–5,2

4,6–4,2

4,8–4,6

109 CDI

M5

3,733/4,2147

126–119

B

5,3–5,2

4,6–4,2

4,8–4,6

111 CDI5

M6

3,933

Forventes i handlen fra 2. kvartal 2013. Forbrugs-/CO2-værdier/
eﬀektivitetsklasse forelå endnu ikke ved redaktionens afslutning.

180 Nm

120

Brændstoﬀorbrug [l/100 km]4

108 CDI

11,2 | 10,7

Vendediameter ∅ [m] | Spordiameter ∅ [m]

200

Landevejskørsel Blandet kørsel

1.380

Lastvolumen [l] | Maks. lastlængde [mm]

240

Brændstoﬀorbrug [l/100 km]4

Eﬀektivitets4

1.365

Maksimal taglast [kg] | Anhængerlast med bremse/uden bremse [kg]

Nm

sværdier [g/km]4

108 CDI

Motor

84 kW (114 hk) ved 4.500 [o/min] | 4 cylindre | Benzin

CO2-emission-

veksling
2

5

Euro 5 Gr. I | 1.192 cm3 | 190 Nm ved 2.000-4.000 o/min

Brændstoﬀorbrug [l/100 km]4

Akselud-

100

Tankindhold ca. 60 l. 2 BlueEFFICIENCY-pakke fås som ekstraudstyr. 3 BlueEFFICIENCY-pakke standardudstyr. 4 De angivne værdier er beregnet i overensstemmelse med den foreskrevne målemetode
[forordning (EF) 715/2007 i den aktuelle udgave]. Angivelserne vedrører ikke en bestemt bil og er ikke en del af et tilbud, men fungerer udelukkende som sammenligningsgrundlag mellem de forskellige biltyper.
5 Forventes i handlen fra 2. kvartal 2013. Forbrugs-/CO -værdier/effektivitetsklasse forelå endnu ikke ved redaktionens afslutning.
6 CDI-motorer og benzinmotor certificeret iht. Euro 5 Gr. I.
7 Med opvejning.
2
1

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000
Omdrejningstal o/min

Tekniske data | Motorer, forbrug og CO2-emission
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Social Media TV-platformen beretter i film og
fotosekvenser om nyheder og højdepunkter fra
transporternes og erhvervskøretøjernes verden.
Mere på: www.MYVAN.com.

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 bortskaffelsen så enkel som muligt står et net af genbrugsstationer og skrotningsfirmaer til din rådighed. Her er du
velkommen til at aflevere din bil uden omkostninger. På den måde kan du være med til at slutte genbrugsringen og skåne ressourcerne. Du kan læse mere om genbrug
af udrangerede biler, genvinding og betingelserne for bortskaffelsesordningen på den nationale Mercedes-Benz hjemmeside.
Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Ved redaktionens afslutning, 19.04.2012, forelå der endnu ingen forbrugs-/CO2-værdier/effektivitetsklasse
for dieselmotor 111 CDI og for benzinmotor 112. Efter redaktionens afslutning kan der være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor i leveringstiden
forbehold for konstruktions- og formændringer, afvigelser i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang disse ændringer eller
afvigelser er rimelige for køberen under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælgeren eller producenten bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling
eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise 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
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