
  Iedere held heeft een partner nodig.
    Overtuig uzelf tijdens een proefrit met de nieuwe Citan.  

  De nieuwe Citan overtuigt nergens beter dan op de weg. Zowel in de binnenstad 
als op de snelweg kenmerkt hij zich door een hoog rij- en bedieningscomfort, 
zuinige en sterke motoren en een indrukwekkende transportcapaciteit.

    Ervaar zelf waarom de nieuwe Citan zo anders is. En feitelijk onmisbaar. 
Tijdens een proefrit, waarvoor we u graag uitnodigen. Uw Mercedes-Benz 
dealer maakt graag een afspraak met u.

    Met de optie ’Zoek een dealer’ op   www.mercedes-benz.nl   kunt u heel eenvoudig 
de dichtstbijzijnde Mercedes-Benz dealer vinden. Wij wensen u alvast heel veel 
plezier toe tijdens uw proefrit met de nieuwe Citan.  

  Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van voertuigen. In richtlijn 
2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle Citan modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een 
minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.

    Inhoud vrijblijvend.   Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens 
moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting (07/12)
van deze uitgave.

    Deze brochure is een internationale uitgave. Daarom kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in Nederland geldende standaard- en leverbare 
uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst en technische specificatiebladen. Het Mercedes-Benz documentatiesysteem voor bestelwagens 
bestaat uit meerdere elementen. Wenst u aanvullende informatie, dan kunt u bellen met 00800 – 3 777 7777 of contact opnemen met uw Mercedes-Benz dealer.
    www.mercedes-benz.nl  
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  33    Proefrit  

  Op het social media tv-platform worden films en foto‘s vertoond over nieuws en high-
lights uit de wereld van bestel- en bedrijfswagens. Meer informatie vindt u op www.MY-
VAN.com  De nieuwe Citan.

  Gesloten bestelwagen.  



  Brandstofverbruik en CO  2  -emissie.  

  Brandstofverbruik  1   en emissies   met   BlueEFFICIENCY-pakkket   

  Motor
  

  Trans-
missie  

  Asreductie    CO  2  -emissie 
gecomb. [g/km]   3  

  Brandstofverbruik  3  

  gecomb. l/100 km        gecomb.   km/l  

  108 CDI    M5  3,733/4,2144 119–112 4,6–4,3 21,7–23,3

  109 CDI    M5  3,733/4,2144 123–112 4,7–4,3 21,3–23,3

  111 CDI  2    M6  3,933   Onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar. De verbruiks- en 
emissiewaarden waren op het moment van redactiesluiting nog niet bekend.    112  2    M6  4,125

  Brandstofverbruik  1   en emissies   zonder   BlueEFFICIENCY-pakkket   

  Motor
  

  Trans-
missie  

  Asreductie    CO  2  -emissie 
gecomb. [g/km]   3  

  Brandstofverbruik  3  

  gecomb. l/100 km          gecomb. km/l  

  108 CDI    M5  3,733/4,2144 126–119 4,8–4,6 20,8–21,7

  109 CDI    M5  3,733/4,2144 130–119 5,0–4,6 20,0–21,7

  111 CDI  2    M6  3,933   Onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar. De verbruiks- en 
emissiewaarden waren op het moment van redactiesluiting nog niet bekend.    112  2    M6  4,125

  CDI-motor OM 607 DE15LA    55 kW   (75 pk)  

  CDI-Motor OM 607 DE15LA    66 kW   (90 pk)  

  CDI-motor OM 607 DE15LA    81 kW   (110 pk)  2  

  Benzinemotor M 200.71 12LA    84 kW   (114 pk)  2  

  5    CDI- en benzinemotoren gecertificeerd conform Euro 5 Gr. I.  

  Toegestaan totaalgewicht [kg]    2.200  

  Aandrijving 4x2 (voorwielaandrijving)    –  

  55 kW   (75 pk) bij 4.000 t/min | viercilinder | diesel Euro 5 Gr. I | 
1.461 cm  3   | 180 Nm bij 1.750–2.500 t/min  

  –
  

  66 kW   (90 pk) bij 4.000 t/min | viercilinder | diesel Euro 5 Gr. I | 
1.461 cm  3   | 200 Nm bij 1.750–3.000 t/min  

  109 CDI  

  81 kW  1   (110 pk) bij 4.000 t/min | viercilinder | diesel Euro 5 Gr. I | 
1.461 cm  3   | 240 Nm bij 1.750–2.750 t/min  

  111 CDI  

  84 kW  1   (114 pk) bij 4.500 t/min | viercilinder | benzine Euro 5 Gr. I | 
1.192 cm  3   | 190 Nm bij 2.000–4.000 t/min  

  –
  

  Leeggewicht [kg] bij GVW    1.390–1.405  

  Nuttig laadvermogen [kg] bij GVW    795–810  

  Toegestaan totaalgewicht   [kg]   3.250  

  Max. dakbelasting [kg] | Aanhangwagengewicht geremd/ongeremd [kg]    100 | 1.050/710–720  

  Laadvolume [m  3  ] | Max. laadlengte [mm]    3,8 | 2.137  

  Draaicirkel   ∅   [m] | Draaicirkel over de bumper   ∅   [m]    12,4 | 11,9  

Gesloten bestelwagen extra lang met   wielbasis 3.081 mm  

  2    De nieuwe Citan  

  1    Maximaal dertig jaar.     2    Geldig vanaf 1 oktober 2012 met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012.
    3    Gemeten voor de Citan Gesloten bestelwagen, carrosserielengte lang (A2), toegestaan totaalgewicht 1.950 kg, 108- en 109- CDI-motor, 

met BlueEFFICIENCY-pakket.     4   Afhankelijk van het model is het BlueEFFICIENCY-pakket standaard of optie. Het BlueEFFICIENCY-pakket 
is standaard voor de benzinemotor, die onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar is. De verbruiks- en emissiewaarden 
voor de benzinemotor waren op het moment van redactiesluiting nog niet bekend.

    5    Voorwaarde voor het BlueEFFICIENCY-pakket is een voertuigconfiguratie met de opties elektrische ruitbediening voor, elektrisch 
verstelbare buitenspiegels en buitentemperatuurmeter.  

  Technische gegevens   | Motoren, gewichten en afmetingen    Technische gegevens   | Brandstofverbruik en CO  2  -emissie    31    32  

  1   Onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar. De verbruiks- en emissiewaarden waren op het moment van redactiesluiting nog niet bekend.  

  1    Tankinhoud circa 60 l.
    2    Onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar. De verbruiks- en emissiewaarden waren op het moment van redactiesluiting 

nog niet bekend.
    3    De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening [EG] 715/2007 in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking 

op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen.  
4  Met verhoogd GVW.

  Met de nieuwe Citan breidt Mercedes-Benz haar bestelwagenfamilie verder uit 
en introduceert met de Citan Gesloten bestelwagen een compacte bestelwagen 
voor kleine tot middelgrote bedrijven, die speciaal is afgestemd op de uitdagingen 
van de stedelijke omgeving. De Citan kenmerkt zich dan ook primair door een 
robuust uiterlijk, alsmede een flexibele en rendabele inzet.

    De Citan is een echte stadsheld. Zijn voertuigconcept overtuigt met een grote 
laadruimte bij compacte exterieurafmetingen, een hoge rijdynamiek en een grote 
wendbaarheid. Ook in financieel opzicht is de Citan een waardevolle aanwinst. 
Daarvoor zorgen onder andere de lage bedrijfskosten, de optimale inzetbaarheid, 
een aantrekkelijke prijsstelling en uiterst flexibele financieringsmogelijkheden. 
Bovendien profiteert u met de Citan van de levenslange  1   mobiliteitsgarantie 
Mercedes-Benz MobiloVan2  . De moderne Citan motoren leveren eersteklas 
werk en kunnen dankzij de innovatieve BlueEFFICIENCY-technologieën met een 
verbruik vanaf 4,3 l/100 km  3   bijdragen aan de kostenbeheersing binnen uw 
bedrijf.  4, 5   Daarbij zorgt het fijn afgestelde onderstel voor een veilige en precieze 
handling. Tot slot zorgt het hoogwaardige interieur met ergonomisch uitgekiend 
bedieningsconcept en hoog comfort ervoor dat het dagelijks werk in de Citan 
niet alleen lichter maar ook veel plezieriger wordt.

    Kortom, de Citan heeft alles wat u van een compacte bestelwagen met de ster 
mag verwachten. En nog veel meer. Wat dat precies allemaal inhoudt, kunt u zelf 
tijdens een proefrit ervaren.   

  De stad heeft een nieuwe held.
    De Citan.  

  Koppelkrommen  5  :  

  Nm    Max. koppel  
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5  Inhoud  

  Inhoud.  
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7  Interieur     |   Comfort en functionaliteit  

  Hij weet wat er van hem wordt verwacht.
    In de Citan is het nuttige met het aangename gecombineerd.  

  Het interieur van de Citan kenmerkt zich door een aangename ambiance, waarin 
uitstekend gewerkt kan worden. Functionaliteit en comfort zijn in alle opzichten 
harmonieus op elkaar afgestemd. De handmatig verstelbare bestuurdersstoel 
en het in hoogte verstelbare stuurwiel zorgen voor verfijnd rijcomfort. Alle 
bedieningselementen zijn bovendien ergonomisch gerangschikt en kunnen 
intuïtief worden bediend. Het uitstekend afleesbare combi-instrument met 
schakelindicatie zorgt er tot slot voor dat er zuinig kan worden gereden.

    Er zijn vele praktische opbergvakken die ook onder het rijden goed toegankelijk 
zijn. Het standaard verwarmings- en ventilatiesysteem zorgt voor een aangenaam 
werkklimaat.  

  Handmatige airconditioning.   Het optionele 
verwarmings- en ventilatiesysteem met airconditio-
ning zorgt voor een constante temperatuur en een 
goed interieurklimaat.  

  Opbergvak boven de voorruit.   Dankzij het stan -
daard opbergvak boven de voorruit zijn documenten 
en kleine voorwerpen altijd binnen handbereik.  
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  8    Techniek     |   Motoren en onderstel  

  Denkt u dat iets hem kan weerhouden? 
Precies!
    De Citan gebruikt zijn sterke punten, zodat u uw werk goed kunt doen.  

  Wanneer hoge dynamiek, een laag verbruik en indrukwekkende rijeigenschap-
pen samenkomen, is puur rijplezier het gevolg. En daar profiteert u van: in het 
drukke stadsverkeer door zijn wendbaarheid, op provinciale of snelwegen door 
zijn trek kracht. Om ervoor te zorgen dat het vermogen van de Citan afgestemd 
is op uw eisen, kunt u kiezen uit een krachtige dieselmotor met vermogens van 
  55 kW     (75 pk),   66 kW     (90 pk) en   81 kW     (110 pk) of een moderne benzinemotor 
met een vermogen van   84 kW     (114 pk) (de   81 kW  - en   84 kW  -motoren zijn onder 
voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar. De verbruiks- en emissie-
waarden waren op het moment van redactiesluiting nog niet bekend). De moderne 
Citan-motoren kunnen dankzij innovatieve BlueEFFICIENCY-technologieën 
bijdragen aan de kostenbeheersing binnen uw bedrijf.  1, 2   Voor de krachtover-
brenging zonder vrijwel enig verlies werkt de Citan, afhankelijk van het type 
motor, samen met een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak.

    Voor merkbaar meer comfort en om ervoor te zorgen dat u de kracht van de Citan 
steeds veilig onder controle houdt, zijn alle componenten van het onderstel, zoals 
de standaard stuurbekrachtiging, de vering, de demping en de achterasgeleiding, 
exact op elkaar afgestemd. Het resultaat is dat het manoeuvreren, rijden in bochten 
of met volle belading niets afdoet aan de handling en het rijplezier.  

  1    Afhankelijk van het model is het BlueEFFICIENCY-pakket standaard of optie. Het BlueEFFICIENCY-pakket is standaard voor 
de benzinemotor, die onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar is. De verbruiks- en emissiewaarden voor de benzine-
motor waren op het moment van redactiesluiting nog niet bekend.

    2    Voorwaarde voor het BlueEFFICIENCY-pakket is een voertuigconfiguratie met de opties elektrische ruitbediening voor, elektrisch 
verstelbare buitenspiegels en buitentemperatuurmeter.

  







  Techniek     |   BlueEFFICIENCY    11  

  Zijn inzet loont. 
Ook voor toekomstige generaties.
    Met een verbruik vanaf 4,3 l/100 km  1   is de Citan koploper.  

  Als autofabrikant heeft Daimler de plicht om ook met de Mercedes-Benz Citan 
de toekomst van mobiliteit verantwoord en duurzaam vorm te geven. De nieuwe 
Citan vervult in dit opzicht een voorbeeldfunctie in het stadsverkeer en zorgt 
dankzij innovatieve BlueEFFICIENCY-technologieën voor een reductie van de 
CO  2  -emissie en het brandstofverbruik  2, 3  . Ook in financieel opzicht is de Citan 
een waardevolle aanwinst dankzij de aantrekkelijke prijsstelling en de lage 
bedrijfskosten (zoals het lage brandstofverbruik en onderhoudsintervallen tot 
40.000 km). De optimale inzetbaarheid van bestelwagens staat bij Mercedes-Benz 
Vans immers net zo hoog in het vaandel als bij u. Dit wordt onderstreept door 
de levenslange  4   mobiliteitsgarantie Mercedes-Benz MobiloVan5  . Op deze manier 
levert de Citan een belangrijke bijdrage aan winstgevende business voor u.

    Een nieuwe motorengeneratie, op de behoefte afgestemde, elektrische stuur -
bekrachtiging en een schakelindicatie vormen de basis voor zuinig rijden. Met 
het BlueEFFICIENCY-pakket  2, 3   neemt de zuinigheid nog verder toe:
    •  accu- en dynamomanagement,
    •  ECO start-stopsysteem,
    •  banden met een lage rolweerstand  6  .

  1    Gemeten voor de Citan Gesloten bestelwagen, carrosserielengte lang (A2), toegestaan totaalgewicht 1950 kg, 108- en 109-CDI-motor, 
met BlueEFFICIENCY-pakket.         2   Afhankelijk van het model is het BlueEFFICIENCY-pakket standaard of optie. Het BlueEFFICIENCY-pakket 
is standaard voor de benzinemotor, die onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar is. De verbruiks- en emissiewaarden 
voor de benzinemotor waren op het moment van redactiesluiting nog niet bekend.     3   Voorwaarde voor het BlueEFFICIENCY-pakket is 
een voertuigconfiguratie met de opties elektrische ruitbediening voor, elektrisch verstelbare buitenspiegels en buitentemperatuurmeter.

    4    Maximaal dertig jaar.     5   Geldig vanaf 1 oktober 2012 met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012.    
6    Niet leverbaar voor modellen met een verhoogd laadvermogen.  
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  12    Laadruimteconcept     |   Inzet en flexibiliteit  

  Klaar om elke uitdaging aan te nemen.
    De Citan verricht zijn taken met een verbluffende flexibiliteit.  

  De Citan kan u het werk niet uit handen nemen, maar wel gemakkelijker maken, 
in welke branche u ook werkzaam bent. Met drie verschillende laadlengtes tot 
2.137 mm en een maximale laadhoogte van 1.258 mm beschikt de Citan over een 
transportcapaciteit tot 3,8 m  3   en een laadvermogen tussen 490 en 810 kg.

    Eenvoudig in- en uitladen behoort tot de sterke punten van de Citan, net zoals 
flexibiliteit en een hoge transportcapaciteit. Dankzij dubbele achterdeuren met een 
openingshoek tot 180° is er onbeperkt toegang tot de laadruimte. Voor nog meer 
capaciteit zorgen het als optie leverbare, stalen scheidingsrek en de eveneens als 
optie leverbare trekhaak. Voor nog meer vrijheid zorgt de als optie leverbare 
ladderklep voor het vervoer van lange goederen. Het gaat er ten slotte om dat alles 
meegenomen moet kunnen worden.  

  Scheidingsrek  1. Het als optie leverbare, inklapbare 
scheidingsrek zorgt in de Gesloten bestelwagen voor 
een langere laadvloer en beschermt de inzittenden.  

  Bijrijdersstoel neerklapbaar1.   De rugleuning van 
de bijrijdersstoel kan worden neergeklapt, waardoor 
een laadlengte tot 2.886 mm ontstaat.  1  N
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  Laadruimteconcept     |   Gesloten bestelwagen    15  

  Kan veel vervoeren.
En dus ook veel distribueren.
    De Citan zorgt ervoor dat u en uw lading veilig aankomen.  

  Als er veel ruimte is voor het vervoer van gereedschappen en andere materialen, 
brengt dat ook verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom zijn bij de Citan Gesloten 
bestelwagen de bestuurder en bijrijder door een scheidingswand afgeschermd 
van de lading.

    Dankzij de standaard sjorogen op de laadvloer kan de lading worden verankerd. 
Als optie kunnen de zijwanden met hout worden bekleed voor thermische en 
geluidsisolatie. Op deze manier komt ook bederfelijke waar in goede conditie op 
het afleveradres aan. De als optie leverbare houten laadvloer vergemakkelijkt het 
in- en uitladen en is eenvoudig te reinigen. Zodat u na het werk sneller thuis bent.  

  De laadruimte van de Citan Gesloten bestelwagen kenmerkt zich door flexibiliteit en veiligheid. Met het als 
optie leverbare scheidingsrek1 wordt de bestuurder beschermd tegen mogelijk schuivende lading en heeft 
hij ook altijd zicht op de lading.  1  N
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01

02

04

05

  01  
  Elektronisch stabiliteitsprogramma 
(ADAPTIVE ESP  ®  ).   De elektronische 
rijdynamiekregeling ondersteunt de 
bestuurder in kritieke rijsituaties door 
de rechtuitstabiliteit van het voertuig 
te verbeteren.  

  Thoraxbags.   De als optie leverbare 
thoraxbags in de rugleuningen zorgen 
ervoor dat de borst van de bestuurder 
en bijrijder beter worden beschermd bij 
een zware aanrijding van opzij.  

  Achteruitrijhulp.   De als optie lever-
bare, akoestische achteruitrijhulp 
met afstandsmeting vergemakkelijkt 
het inparkeren en draagt bij aan het 
voorkomen van schade.  

  Licht- en regensensor.   De als optie 
leverbare licht- en regensensor 
past de verlichting en het wisinterval 
automatisch aan de licht- en weers-
omstandigheden aan.  

  Dagrijlicht  . Het standaard dagrijlicht 
wordt ingeschakeld zodra de motor is 
gestart. Op deze manier wordt u beter 
gezien door de overige verkeers -
deelnemers.  

  02    03    04    05  



  Veiligheid    17  

  Groots op veiligheidsgebied.
    De moderne veiligheidsuitrusting van de Citan.  

  Ook op veiligheidsgebied loopt de Citan voorop. Standaard uitgerust met elek -
tronisch stabiliteitsprogramma ADAPTIVE ESP  ®  , Brake Assist System BAS 
en ABS, overtuigt hij met een korte remweg en een uitstekend reactievermogen 
bij nat wegdek.

    Van veiligheid kun je nooit genoeg hebben. Daarom zorgen in de Citan in hoogte 
verstelbare driepuntsveiligheidsgordels met gordelspanner en gordelkracht-
begrenzer voor de nodige bescherming. Bovendien geeft het gordelsysteem hoor- 
en zichtbare waarschuwingssignalen om u eraan te herinneren uw gordel om 
te doen.

    De Citan is standaard uitgerust met dagrijlicht, wegrijassistent en een bestuurders-
airbag. De als optie leverbare bijrijdersairbag en thoraxbags kunnen het risico op 
letsel bij een ongeval nog verder verminderen. Als verdere veiligheidsuitrustingen 
zijn voor de Citan onder andere een licht- en regensensor en een achteruitrij-
hulp leverbaar.  
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  18    Uitrustingen     |   Lakken en stoelbekledingen  

  Lakken en stoelbekledingen.  

  Poolwit   

  Unilakken    Metallic lak  ken   Bekleding stof Lima zwart  

  Amarenerood  1  

  Pepergroen  1  

  Dolfijngrijs  2  

  Inktblauw   

  Kiezelgrijs  1  

  Dravietzwart metallic  1  

  Bornietrood metallic  2  

  Limonietbruin metallic  1  

  Briljantzilver metallic   

  Cornelietblauw metallic  2  

  Het dessin van de ademende, vuilafstotende 
stoelbekleding is smaakvol op het overige interieur 
afgestemd.  

  Tenorietgrijs metallic   

  1    Onder voorbehoud vanaf eerste kwartaal 2013 leverbaar.
    2    Onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar.  
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  Standaarduitrusting en opties.
    Comfort.  

  ○    Bijrijdersstoel neerklapbaar.   De rugleuning van de 
bijrijdersstoel kan bij de Citan Gesloten bestel-
wagen worden neergeklapt, waardoor een vlakke 
laadvloer ontstaat met een lengte tot 2,886 m.  

  ○    Armsteun met opbergvak.   De zachte armsteun 
op de middenconsole beschikt over een royaal 
opbergvak, waarin ook 1,5-liter flessen passen.  

  ●    Elektrische ruitbediening voor.   De zijruiten voor 
kunnen elektrisch worden geopend en gesloten.   

  ○    Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar 
(met temperatuursensor).   De verwarmde 
buitenspiegels voorkomen ijsvorming en beslagen 
glas. Inklappen voorkomt beschadiging.  

  ○    Radio.   De LCD-radio beschikt over Aux in- en usb-
aansluitingen voor Bluetooth  ®  -telefonie en 
audiostreaming. Een cd-speler is als optie leverbaar.  

  ○     Boordcomputer  . Op de boordcomputer kunnen het 
brandstofverbruik, de afstand, de actieradius of 
de gemiddelde snelheid in één oogopslag worden 
afgelezen.  

  ○    Licht- en regensensor.   De licht- en regensensor 
past de verlichting en het wisinterval automatisch 
aan de licht- en weersomstandigheden aan.  

  ○    Handmatige airconditioning.   Het optionele verwar-
mings- en ventilatiesysteem met airconditioning 
zorgt voor een constante temperatuur.  

  ●     Standaarduitrusting       ○     Optie  
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  Standaarduitrusting en opties.
    Functionaliteit.  

  ●    Opbergvak boven de voorruit.   Dankzij het opberg-
vak boven de voorruit zijn documenten en kleine 
voorwerpen altijd binnen handbereik.  

  ○    Bijrijdersstoel en scheidingsrek3 opklapbaar.   
Afhankelijk van de carrosserielengte ontstaat 
een vlakke laadvloer en een groter passagiers-
compartiment tot 2.886 mm.  

  ○    Kunststof laadvloer  . De kunststof laadvloer 
dempt geluid, is eenvoudig te reinigen en 
beschermt de vloer tegen krassen en deuken.  

  ○    Houten laadvloer.   Beschermt de metalen laadvloer, 
vergemakkelijkt het in- en uitladen en reinigen 
van de laadvloer en zorgt voor betere isolatie.  

  ○    Houten bekleding van de laadruimte tot aan 
dakhoogte  1  .   De houten bekleding beschermt de 
metalen oppervlakken tot aan het dak tegen 
mogelijke schade.  

  ○    Ruit in schuifdeur rechts  2  .   Schuifdeur rechts 
met comfortabele opening en brede instap voor 
eenvoudig in- en uitstappen.  

  ○    Trekhaak, vast.   Met de vaste trekhaak kunnen 
aanhangwagens moeiteloos worden getrokken.  

  ○    Ladderklep.   Dankzij de ladderklep aan de achter-
zijde van het dak kunnen ook lange goederen 
worden vervoerd.  

  ●     Standaarduitrusting       ○     Optie    1    Alleen leverbaar in combinatie met een houten laadvloer.     2   Niet leverbaar voor de Citan Gesloten bestelwagen A1 (compact).      3  Niet in leveringsprogramma voor Nederland.
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  Standaarduitrusting en opties.
    Veiligheid.  

  ●    Elektronisch stabiliteitsprogramma (ADAPTIVE 
ESP  ®  ).   De elektronische rijdynamiekregeling onder-
steunt de bestuurder in kritieke rijsituaties door 
de rechtuitstabiliteit van het voertuig te verbeteren.  

  ○    Airbags.   De bestuurdersairbag behoort tot de 
standaarduitrusting. Een bijrijdersairbag en twee 
thoraxbags kunnen als optie worden besteld.  

  ●    In hoogte verstelbare gordels en gordelkracht-
begrenzers  . In hoogte verstelbare driepuntsveilig-
heidsgordels met gordelspanner, gordelkracht-
begrenzer en gordelwaarschuwingssysteem.  

  ●    Sjorogen.   Meerdere sjorogen op de laadvloer 
zorgen ervoor dat goederen veilig kunnen worden 
vastgezet met behulp van spangordels.  

  ●    Dagrijlicht en   ○   halogeen mistlampen  . Het standaard automatische dagrijlicht vergroot de zichtbaarheid. 
De als optie leverbare halogeen mistampen verbeteren het zicht bij mist.  

  ●      Automatisch inschakelende alarmknipper-
lichtinstallatie  . In gevaarlijke situaties wordt de 
actieve veiligheid verhoogd.  

  ○    Achteruitrijhulp.   De akoestische achteruitrijhulp 
zorgt ervoor dat er nauwkeurig kan worden 
gemanoeuvreerd en draagt bij aan het vermijden 
van schade.  

  ●     Standaarduitrusting       ○     Optie  
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  Overige standaarduitrustingen en opties     (selectie).  

  Verlichting  

  Derde remlicht    ●  

  Interieurverlichting aan de D-stijl met schakelaar voor drie verschillende standen    ●  

  BlueEFFICIENCY-pakket  1, 2  

  Accu- en dynamomanagement    ●    ○  1, 2  

  Banden met een lage rolweerstand  4    ●    ○  1, 2  

  ECO start-stopsysteem    ●    ○  1, 2  

  Elektrische systemen en radio  

  Elektrische stuurbekrachtiging    ●  

  Radiovoorbereiding    ●  

  Wegrijassistent (AAS)    ●  

  Achterdeur/achterklep  

  Achterklep met ruit en wis-wasinstallatie  3    ○  

  Dubbele achterdeuren met ruiten en wis-wasinstallatie, openingshoek 180°    ●  

  Dubbele achterdeuren zonder ruiten, openingshoek 180°    ○  

  Verwarming en ventilatie  

  Bestuurders- en bijrijdersstoel verwarmd    ○  

  Luchtdroger voor de voorruit en zijruiten    ●  

  Pollenfi lter    ●  

  Lakpakket
    – Buitenspiegels in carrosseriekleur
    – Paneel boven achterlicht in carrosseriekleur
    – Bumpers in carrosseriekleur  

  ○
    
    
  

  Veiligheid  

  Centrale portiervergrendeling    ●  

  Gordelwaarschuwingssysteem voor de bestuurdersstoel     ●  

  Spiegels  

  Achteruitkijkspiegel      ●    

  Asferisch gebogen spiegelglas (buitenspiegels)    ●  

  Scheidingswand  

  Geen scheidingswand    ○  

  Scheidingswand met ruit, doorlopend    ●  

  Scheidingswand, doorlopend    ○  

  Overig  

Aansluiting/speciale module carrosseriebouwers ○

Buitentemperatuurmeter ○

Lichtmetalen velgen 38,1 cm (15 inch) of 40,6 cm (16 inch) ○

Opbergvak tussen de voorstoelen ●

Opbergvakken in de voorportieren ●

Warmtewerend glas rondom ●

Zonnekleppen met tas aan de bestuurders-/bijrijderszijde ●

Zonwering in de voorruit achter de achteruitkijkspiegel ●

  ● Standaarduitrusting       ○ Optie

    1    Afhankelijk van het model is het BlueEFFICIENCY-pakket standaard of optie. Het BlueEFFICIENCY-pakket is standaard voor de benzinemotor, 
die onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar is. De verbruiks- en emissiewaarden voor de benzinemotor waren op het moment 
van redactiesluiting nog niet bekend.

    2    Voorwaarde voor het BlueEFFICIENCY-pakket is een voertuigconfiguratie met de opties elektrische ruitbediening voor, elektrisch verstelbare 
buitenspiegels en buitentemperatuurmeter.

    3    Niet leverbaar voor carrosserielengte A3 (extra lang).
    4    Niet leverbaar voor modellen met een verhoogd laadvermogen.  
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  Mercedes-Benz originele accessoires.  

  Bagagerek voor carrosserielengte lang zonder ladderklep, met laadrol    .   Dakbasisdrager en bagagerek in één! 
Het bagagerek is de robuuste oplossing voor transport van grote goederen.  

  Dakbasisdrager.   Het robuuste vierkantprofiel 
dient als basis voor diverse dakopbouwen. Wordt 
vastgeschroefd in de dakgoot.  

  Ladderhouder.   Voor het veilig vervoer op het 
dak van verschillende soorten ladders. Alleen in 
combinatie met het bagagerek.  

  Spatschermen.   Beschermen tegen vuil en krassen op de flanken, de achterzijde en de carrosseriebodem.    Stoelhoezen.   Optimale pasvorm in origineel design: 
de kleur en het patroon zijn afgeleid van de originele 
bekleding. Leverbaar voor bijna alle stoelvarianten.  

  Trekhaak, vast  . Voor het trekken van zware lasten. 
Wordt door uw Mercedes-Benz dealer gemonteerd.  
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  Altijd en overal voor u paraat.
    Uw partners.  

  Waar u zich ook bevindt, u kunt net zozeer op ons vertrouwen als op uw Citan. 
Wij staan voor u klaar met service op maat die perfect op uw eisen is afgestemd. 
Daarvoor staat in heel Europa een netwerk van 2.600 servicepunten ter beschik-
king, waarvan er vele tot 20.00 uur, 22.00 uur of zelfs 24 uur per dag zijn geopend.

Met Mercedes-Benz MobiloVan1, de nieuwe levenslange2 mobiliteitsgarantie van 
Mercedes-Benz, zorgen we ervoor dat u snel weer mobiel bent. Daarom stellen 
we u bij pech snel en ongecompliceerd vervangend vervoer3 beschikbaar.

Daarnaast kunnen we u nog veel meer service aanbieden voor een nog hoger 
rendement en een betere concurrentiepositie. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
ook de aantrekkelijke lease-, financierings- en verzekeringsoplossingen van 
Mercedes-Benz CharterWay. Hiermee kunt u exact de kosten calculeren tijdens 
de gehele gebruiksduur.

Meer informatie over onze service vindt u op de hiernavolgende pagina’s. 
Uiteraard is ook uw Mercedes-Benz dealer u graag van dienst voor meer advies 
en informatie.              

  1    Geldig vanaf 1 oktober 2012 met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012.
    2   Maximaal dertig jaar.
    3    Vervangend vervoer naar beschikbaarheid.  
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  Mercedes-Benz CharterWay    Lease en financiering.    Verzekering.  

  Leasen met een persoonlijke touch.  
Mercedes-Benz CharterWay biedt u een volledig mobiliteits-
concept voor uw bedrijfswagen of wagenpark. Dat betekent 
veel meer dan het leasen of financieren van bedrijfswagens 
tegen een gunstig tarief. Het betekent dat u een aanbod krijgt 
dat precies is afgestemd op uw wensen. Wij kunnen dat 
waarmaken door de servicecomponenten die Mercedes-Benz 
CharterWay aanbiedt. Bedrijfswagens moeten immers 
ook verzekerd en onderhouden worden. Bij Mercedes-Benz 
CharterWay kunt u precies dát uit handen geven wat u niet 
zelf wilt doen. Een groot voordeel van onze merkgebonden 
leasemaatschappij is dat onze experts zowel de transport-
branche als de bestelwagens en trucks van Mercedes-Benz 
door en door kennen. Mercedes-Benz CharterWay regelt 
de financiering, lease en verzekering, van de kleinste bestel-
wagen tot de grootste truck of oplegger. Mercedes-Benz 
CharterWay biedt service-opties aan als Reparatie en Onder-
houd, vervanging van banden, brandstofpas, vervangend 
vervoer, verzekering en het afhandelen van houderschaps-
belasting. Allemaal zaken waar u dan geen omkijken meer 
naar hebt.
      

  Betrouwbaar en overzichtelijk.  
Bij Mercedes-Benz CharterWay kunt u een leaseovereenkomst 
of financiering afsluiten die precies aansluit bij uw zakelijke 
wensen. Er zijn twee leasevormen: Financiële Lease en Opera-
tionele Lease. U kunt beide naar eigen wens uitbreiden met 
één of meer servicecomponenten. Met die componenten 
bepaalt u wat u uit handen wenst te geven, zodat u zich 
volledig kunt concentreren op uw kernactiviteiten.

  Leasevorm 1: Financiële Lease   
▸  U wordt eigenaar van de Mercedes-Benz.
▸  U betaalt maandelijks aflossing en rente.
▸  U betaalt een vast bedrag per maand.
▸  U draagt zelf het exploitatierisico.
▸  De Mercedes-Benz staat op uw balans.
▸  Deze leasevorm heeft effect op uw solvabiliteit.

  Leasevorm 2: Operationele Lease  
▸  U huurt de Mercedes-Benz (met een koopoptie).
▸  U betaalt maandelijks afschrijving en rente.
▸  U betaalt een vast bedrag per maand.
▸  Het exploitatierisico ligt bij Mercedes-Benz
▸  De Mercedes-Benz staat niet op uw balans.
▸  Deze leasevorm heeft geen effect op uw solvabiliteit.
      

  De Mercedes-Benz bestelwagenverzekering. 
Als het geluk u een keer in de steek laat.  
Een aanrijding? Gereedschap verdwenen? Uw Mercedes-Benz 
Citan weg? Als het geluk u een keer in de steek laat, biedt 
Mercedes-Benz Insurance de Mercedes-Benz bestelwagen-
verzekering. Een betrouwbare verzekering die u bij uw 
eigen dealer afsluit. Dat is wel zo gemakkelijk, want ook bij 
schade kunt u bij uw eigen dealer terecht. De Mercedes-Benz 
bestelwagenverzekering biedt u naast een concurrerende 
premie ook uitstekende voorwaarden.

▸  Een unieke nieuwwaarderegeling van 36 maanden ongeacht 
de cataloguswaarde en de verreden kilometers. Als uw 
nieuw gekochte Mercedes-Benz Citan binnen 36 maanden 
wordt gestolen, kunt u gewoon overstappen in een nieuwe.

▸  Voor occasions geldt een aanschafwaarderegeling van 
24 maanden.

▸  Een beperkt eigen risico van 135 euro bij schade en 
70 euro bij ruitvervanging.

▸  Een bonus-maluskorting die kan oplopen tot 80 %.
▸  Gratis dekking voor vervanging van sleutels en sloten 

na diefstal of verlies van uw sleutels.

Wij realiseren ons dat geen enkel bedrijf hetzelfde is. 
Voor de verzekering van wagenparken kunnen wij u ook 
maatwerk leveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze 
afdeling Direct Sales op telefoonnummer (030) 605 98 41 of 
kijken op www.mercedes-benzbedrijfswagenverzekering.nl  



  Mercedes-Benz Service    27  

Mercedes-Benz Service en Mercedes-Benz Originele Onderdelen.

  Wie voor Mercedes-Benz kiest, mag gerust meer verwachten. 
Meer service. Meer zekerheid. Service staat bij ons hoog in 
het vaandel, want onze service gaat verder. Mercedes-Benz 
biedt een compleet servicepakket waarop u altijd kunt 
rekenen. Bovendien kunt u er met Service24h en de unieke 
mobiliteitsservice Mercedes-Benz MobiloVan altijd op 
rekenen dat u veilig op weg kunt en zorgeloos kunt genieten.

    Mercedes-Benz Service24h.   Mercedes-Benz Service24h staat 
u dag en nacht snel en vakkundig bij. Bij pech onderweg 
of andere calamiteiten helpt Mercedes-Benz Service24h u in 
heel Europa weer op weg. Het Mercedes-Benz Customer 
Assistance Center is bereikbaar via het gratis internationale 
telefoonnummer 00800 – 3 777 7777  1   en zorgt voor snelle 
en professionele hulp. 365 dagen per jaar, 7 dagen per week 
en 24 uur per dag. Dikwijls kan een defect meteen ter 
plaatse worden verholpen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan 
zorgen wij ervoor dat uw voertuig naar de dichtstbijzijnde 
werkplaats van Mercedes-Benz wordt gebracht en dat u uw 
reis kunt voortzetten.

  

  Mercedes-Benz MobiloVan  2  .   Voor uw Citan geven we u met 
Mercedes-Benz MobiloVan levenslange  3   mobiliteitsgarantie 
op uw bestelwagen. Met MobiloVan krijgt u gratis hulp ter 
plaatse bij pech onderweg en startproblemen. Ook taxikosten 
en vervangend vervoer  4   behoren tot het gratis servicepakket 
Mercedes-Benz MobiloVan. Hierop hebt u ook recht bij 
reparaties die onder de garantie vallen en langer dan twee 
uur duren. Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag meer 
informatie.

    Verlengde openingstijden.   Om u ook buiten kantooruren van 
dienst te kunnen zijn is een groot deel van de Mercedes-Benz 
servicepunten maandag tot en met vrijdag langer open, soms 
zelfs tot 22.00 uur.

              MercedesServiceCard  . Met deze kaart wordt u in heel Europa 
snel en zonder problemen geholpen bij alle aangesloten 
Mercedes-Benz werkplaatsen. Als u met pech komt te staan, 
kunt u met de kaart bovendien de Service24h betalen. 
Daarnaast kan de kaart ook worden gebruikt om tol en brand-
stof te betalen.

    Mercedes-Benz Originele Onderdelen  . Mercedes-Benz 
originele onderdelen worden volgens de strengste criteria 
getest op materiaal en functionaliteit, zijn perfect op uw 
voertuig afgestemd en ook na beëindiging van de productie 
nog minimaal vijftien jaar leverbaar. Mercedes-Benz origi-
nele onderdelen zijn te herkennen aan de doorgenummerde 
hologrammen op de verpakking.

    Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen  . Als uw bestel-
wagen al een paar jaar meegaat, zijn Mercedes-Benz originele 
ruilonderdelen leverbaar. Deze onderdelen zijn conform 
de laatste stand van de techniek tot ruilonderdeel verwerkt. 
Bovendien garanderen kwaliteits- en functionaliteitstests 
dat de ruilonderdelen aan dezelfde strenge eisen voldoen als 
nieuwe onderdelen. Voor Mercedes-Benz originele ruil-
onderdelen geldt dezelfde garantie als voor Mercedes-Benz 
originele onderdelen. Het enige verschil is een prijsvoordeel 
dat kan oplopen tot 50 %.

    1    In niet-aangesloten EU-landen: +31 (0)20 721 90 98.
    2    Geldig vanaf 1 oktober 2012 met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012.
    3    Maximaal dertig jaar.
    4    Vervangend vervoer naar beschikbaarheid.
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  Verklarende woordenlijst.  

  Elektronisch stabiliteitsprogramma ADAPTIVE ESP  ®  .
    Het elektronisch stabiliteitsprogramma (ADAPTIVE ESP  ®  ) is een innovatief rijdyna-
misch regelsysteem dat voor het eerst ook rekening houdt met de laadtoestand 
van het voertuig. Als het systeem bepaalde gevaarlijke situaties herkent, zoals 
dreigend slipgevaar, grijpt het actief in door de afzonderlijke wielen gericht af 
te remmen. Bovendien wordt het motorvermogen aangepast om de bestuurder 
te helpen het voertuig te stabiliseren. Het elektronisch stabiliteitsprogramma 
(ADAPTIVE ESP  ®  ) verbindt de functies van het antiblokkeersysteem ABS, de 
aandrijfslipre geling ASR, de elektronische remkrachtverdeling EBV, het Brake 
Assist System BAS en de wegrijassistent AAS (optie) en is daarbij nog eens 
uitgebreid met een rijstabiliteitshulp.

    Let op: het elektronisch stabiliteitsprogramma ADAPTIVE ESP  ®   kan de wetten 
van de rijfysica niet buiten werking stellen. Zo kan ADAPTIVE ESP  ®   het slippen 
als gevolg van aquaplaning niet voorkomen. Als de bestuurder de natuurkundige 
grenzen overschrijdt, kan zelfs ADAPTIVE ESP  ®   een ongeval niet voorkomen.  

  Brake Assist System BAS.
    Onze engineers hebben vastgesteld dat veel automobilisten in een noodsituatie 
weliswaar snel maar niet krachtig genoeg op het rempedaal trappen. Daarom 
hebben we het Brake Assist System BAS ontwikkeld. Dit systeem herkent een 
noodsituatie aan de snelheid waarmee de bestuurder het rempedaal intrapt en 
bouwt dan automatisch de volle remdruk op. Hierbij zorgt het antiblokkeersysteem 
ABS ervoor dat de wielen niet blokkeren.  

  Wegrijassistent AAS.
    De in ESP® geïntegreerde wegrijassistent zorgt ervoor dat ook op hellingen 
comfortabel kan worden weggereden: nadat het rempedaal wordt losgelaten, 
wordt de remdruk nog even behouden. Hierdoor kan de bestuurder de voet van 
het rempedaal naar het gaspedaal verplaatsen zonder dat het voertuig terugrolt. 
De wegrijassistent is bij hellingen vanaf circa 4 % actief. Als op een vlakke 
weg of van een helling af wordt gereden, wordt het systeem niet ingeschakeld.  

  Elektronische remkrachtverdeling EBV.
    De elektronische remkrachtverdeling EBV zorgt voor een juiste verdeling van de 
remkracht over de voor- en achteras – en daarmee voor maximale remprestaties. 
Het systeem gaat zo het uitbreken van het voertuig tegen wegens ‘te sterk afge-
remde’ achterwielen. Bovendien reduceert het de belasting van de voorremmen, 
waardoor het afnemen van de remwerking door een te hoge thermische belasting – 
bekend als ‘fading’ – wordt voorkomen.  

  Automatische alarmknipperlichtinstallatie bij een noodstop.
    De automatische alarmknipperlichtinstallatie verhoogt de actieve veiligheid 
in een gevaarlijke situatie. Wanneer de bestuurder een noodstop uitvoert, 
wordt de alarmknipperlichtinstallatie automatisch ingeschakeld.  
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  Achteruitrijhulp.
    De achteruitrijhulp ondersteunt de bestuurder tijdens het parkeren en manoeuvreren 
op krappe plekken. Het systeem, dat volgens het principe van geluidsweerkaat-
sing werkt, waarschuwt de bestuurder automatisch wanneer de ruimte achter het 
voertuig te krap wordt. Het geluid van het waarschuwingssignaal wordt harder 
als de afstand tot een obstakel kleiner wordt.  

  ECO start-stopsysteem.
    Het ECO start-stopsysteem uit het BlueEFFICIENCY-pakket zet de motor af als 
het voertuig langer dan 3 seconden stilstaat, er geen versnelling is ingeschakeld 
en het koppelingspedaal niet wordt ingedrukt. Zodra het koppelingspedaal wordt 
ingedrukt of het voertuig begint te rollen, wordt de motor automatisch gestart.  
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  Technische gegevens.  

  Toegestaan totaalgewicht [kg]    1.785    1.920    1.950    2.100  

  Aandrijving 4x2 (voorwielaandrijving)    –  

  55 kW     (75 pk) bij 4.000 t/min | viercilinder | diesel 
Euro 5 Gr. I | 1.461 cm  3   | [Nm] 180 bij 1.750–2.500 t/min  

  108 CDI    –    108 CDI    108 CDI  

  66 kW     (90 pk) bij 4.000 t/min | viercilinder | diesel 
Euro 5 Gr. I | 1.461 cm  3   | [Nm] 200 bij 1.750–3.000 t/min  

  109 CDI    –    109 CDI    109 CDI  

  81 kW  1   (110 pk) bij 4.000 t/min | viercilinder | diesel 
Euro 5 Gr. I | 1.461 cm  3   | [Nm] 240 bij 1.750–2.750 t/min  

  –    –    111 CDI    111 CDI  

  84 kW  1   (114 pk) bij 4.500 t/min | viercilinder | benzine 
Euro 5 Gr. I | 1.192 cm  3   | [Nm] 190 bij 2.000–4.000 t/min  

  –    112    –    –  

  Leeggewicht [kg] bij GVW    1.295    1.290–1.340  

  Nut. laadverm. [kg] bij GVW    490    620–775  

  Toegestaan totaalgewicht   [kg]   2.835    2.970–3.150  

  Max. dakbelasting [kg] | Aanhangwagengewicht geremd/ongeremd [kg]    100 | 1.050/670    100 | 1.050/660–680  

  Laadvolume [m  3  ] | Max. laadlengte [mm]    2,4 | 1.369    3,1 | 1.753  

  Draaicirkel   ∅   [m] | Draaicirkel over de bumper   ∅   [m]    8,3 | 9,6    11,2 | 10,7  

  Gesloten bestelwagen compact met wielbasis 2.313 mm      Gesloten bestelwagen lang met wielbasis 2.697 mm    

  1    Onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 levebaar. De verbruiks- en emissiewaarden waren op het moment van redactiesluiting nog niet bekend.  
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  Brandstofverbruik en CO  2  -emissie.  

  Brandstofverbruik  1   en emissies   met   BlueEFFICIENCY-pakkket   

  Motor
  

  Trans-
missie  

  Asreductie    CO  2  -emissie 
gecomb. [g/km]   3  

  Brandstofverbruik  3  

  gecomb. l/100 km        gecomb.   km/l  

  108 CDI    M5  3,733/4,2144 119–112 4,6–4,3 21,7–23,3

  109 CDI    M5  3,733/4,2144 123–112 4,7–4,3 21,3–23,3

  111 CDI  2    M6  3,933   Onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar. De verbruiks- en 
emissiewaarden waren op het moment van redactiesluiting nog niet bekend.    112  2    M6  4,125

  Brandstofverbruik  1   en emissies   zonder   BlueEFFICIENCY-pakkket   

  Motor
  

  Trans-
missie  

  Asreductie    CO  2  -emissie 
gecomb. [g/km]   3  

  Brandstofverbruik  3  

  gecomb. l/100 km          gecomb. km/l  

  108 CDI    M5  3,733/4,2144 126–119 4,8–4,6 20,8–21,7

  109 CDI    M5  3,733/4,2144 130–119 5,0–4,6 20,0–21,7

  111 CDI  2    M6  3,933   Onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar. De verbruiks- en 
emissiewaarden waren op het moment van redactiesluiting nog niet bekend.    112  2    M6  4,125

  CDI-motor OM 607 DE15LA    55 kW   (75 pk)  

  CDI-Motor OM 607 DE15LA    66 kW   (90 pk)  

  CDI-motor OM 607 DE15LA    81 kW   (110 pk)  2  

  Benzinemotor M 200.71 12LA    84 kW   (114 pk)  2  

  5    CDI- en benzinemotoren gecertificeerd conform Euro 5 Gr. I.  

  Toegestaan totaalgewicht [kg]    2.200  

  Aandrijving 4x2 (voorwielaandrijving)    –  

  55 kW   (75 pk) bij 4.000 t/min | viercilinder | diesel Euro 5 Gr. I | 
1.461 cm  3   | 180 Nm bij 1.750–2.500 t/min  

  –
  

  66 kW   (90 pk) bij 4.000 t/min | viercilinder | diesel Euro 5 Gr. I | 
1.461 cm  3   | 200 Nm bij 1.750–3.000 t/min  

  109 CDI  

  81 kW  1   (110 pk) bij 4.000 t/min | viercilinder | diesel Euro 5 Gr. I | 
1.461 cm  3   | 240 Nm bij 1.750–2.750 t/min  

  111 CDI  

  84 kW  1   (114 pk) bij 4.500 t/min | viercilinder | benzine Euro 5 Gr. I | 
1.192 cm  3   | 190 Nm bij 2.000–4.000 t/min  

  –
  

  Leeggewicht [kg] bij GVW    1.390–1.405  

  Nuttig laadvermogen [kg] bij GVW    795–810  

  Toegestaan totaalgewicht   [kg]   3.250  

  Max. dakbelasting [kg] | Aanhangwagengewicht geremd/ongeremd [kg]    100 | 1.050/710–720  

  Laadvolume [m  3  ] | Max. laadlengte [mm]    3,8 | 2.137  

  Draaicirkel   ∅   [m] | Draaicirkel over de bumper   ∅   [m]    12,4 | 11,9  

Gesloten bestelwagen extra lang met   wielbasis 3.081 mm  

  2    De nieuwe Citan  

  1    Maximaal dertig jaar.     2    Geldig vanaf 1 oktober 2012 met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012.
    3    Gemeten voor de Citan Gesloten bestelwagen, carrosserielengte lang (A2), toegestaan totaalgewicht 1.950 kg, 108- en 109- CDI-motor, 

met BlueEFFICIENCY-pakket.     4   Afhankelijk van het model is het BlueEFFICIENCY-pakket standaard of optie. Het BlueEFFICIENCY-pakket 
is standaard voor de benzinemotor, die onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar is. De verbruiks- en emissiewaarden 
voor de benzinemotor waren op het moment van redactiesluiting nog niet bekend.

    5    Voorwaarde voor het BlueEFFICIENCY-pakket is een voertuigconfiguratie met de opties elektrische ruitbediening voor, elektrisch 
verstelbare buitenspiegels en buitentemperatuurmeter.  

  Technische gegevens   | Motoren, gewichten en afmetingen    Technische gegevens   | Brandstofverbruik en CO  2  -emissie    31    32  

  1   Onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar. De verbruiks- en emissiewaarden waren op het moment van redactiesluiting nog niet bekend.  

  1    Tankinhoud circa 60 l.
    2    Onder voorbehoud vanaf tweede kwartaal 2013 leverbaar. De verbruiks- en emissiewaarden waren op het moment van redactiesluiting 

nog niet bekend.
    3    De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening [EG] 715/2007 in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking 

op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen.  
4  Met verhoogd GVW.

  Met de nieuwe Citan breidt Mercedes-Benz haar bestelwagenfamilie verder uit 
en introduceert met de Citan Gesloten bestelwagen een compacte bestelwagen 
voor kleine tot middelgrote bedrijven, die speciaal is afgestemd op de uitdagingen 
van de stedelijke omgeving. De Citan kenmerkt zich dan ook primair door een 
robuust uiterlijk, alsmede een flexibele en rendabele inzet.

    De Citan is een echte stadsheld. Zijn voertuigconcept overtuigt met een grote 
laadruimte bij compacte exterieurafmetingen, een hoge rijdynamiek en een grote 
wendbaarheid. Ook in financieel opzicht is de Citan een waardevolle aanwinst. 
Daarvoor zorgen onder andere de lage bedrijfskosten, de optimale inzetbaarheid, 
een aantrekkelijke prijsstelling en uiterst flexibele financieringsmogelijkheden. 
Bovendien profiteert u met de Citan van de levenslange  1   mobiliteitsgarantie 
Mercedes-Benz MobiloVan2  . De moderne Citan motoren leveren eersteklas 
werk en kunnen dankzij de innovatieve BlueEFFICIENCY-technologieën met een 
verbruik vanaf 4,3 l/100 km  3   bijdragen aan de kostenbeheersing binnen uw 
bedrijf.  4, 5   Daarbij zorgt het fijn afgestelde onderstel voor een veilige en precieze 
handling. Tot slot zorgt het hoogwaardige interieur met ergonomisch uitgekiend 
bedieningsconcept en hoog comfort ervoor dat het dagelijks werk in de Citan 
niet alleen lichter maar ook veel plezieriger wordt.

    Kortom, de Citan heeft alles wat u van een compacte bestelwagen met de ster 
mag verwachten. En nog veel meer. Wat dat precies allemaal inhoudt, kunt u zelf 
tijdens een proefrit ervaren.   

  De stad heeft een nieuwe held.
    De Citan.  
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  Iedere held heeft een partner nodig.
    Overtuig uzelf tijdens een proefrit met de nieuwe Citan.  

  De nieuwe Citan overtuigt nergens beter dan op de weg. Zowel in de binnenstad 
als op de snelweg kenmerkt hij zich door een hoog rij- en bedieningscomfort, 
zuinige en sterke motoren en een indrukwekkende transportcapaciteit.

    Ervaar zelf waarom de nieuwe Citan zo anders is. En feitelijk onmisbaar. 
Tijdens een proefrit, waarvoor we u graag uitnodigen. Uw Mercedes-Benz 
dealer maakt graag een afspraak met u.

    Met de optie ’Zoek een dealer’ op   www.mercedes-benz.nl   kunt u heel eenvoudig 
de dichtstbijzijnde Mercedes-Benz dealer vinden. Wij wensen u alvast heel veel 
plezier toe tijdens uw proefrit met de nieuwe Citan.  

  Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van voertuigen. In richtlijn 
2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle Citan modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een 
minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.

    Inhoud vrijblijvend.   Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens 
moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting (07/12)
van deze uitgave.

    Deze brochure is een internationale uitgave. Daarom kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in Nederland geldende standaard- en leverbare 
uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst en technische specificatiebladen. Het Mercedes-Benz documentatiesysteem voor bestelwagens 
bestaat uit meerdere elementen. Wenst u aanvullende informatie, dan kunt u bellen met 00800 – 3 777 7777 of contact opnemen met uw Mercedes-Benz dealer.
    www.mercedes-benz.nl  

    Daimler AG, Stuttgart     VAN/VMK 4720 · 1B702 ·   07  -00/0912     Gedrukt in Duitsland  

  33    Proefrit  

  Op het social media tv-platform worden films en foto‘s vertoond over nieuws en high-
lights uit de wereld van bestel- en bedrijfswagens. Meer informatie vindt u op www.MY-
VAN.com  De nieuwe Citan.

  Gesloten bestelwagen.  
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