
Citan Gesloten bestelwagen



Voor mensen
die van aanpakken houden.



X | YDe Citan

Met de Citan Gesloten bestelwagen bieden wij u een compacte bestelwagen met een 
grote laadruimte aan, die perfect is afgestemd op de veelzijdige uitdagingen van de stad.

In financieel opzicht is de Citan een waardevolle aanwinst: de zuinige motoren met 
BlueEFFICIENCY-technologie1 en een verbruik vanaf 4,3 l/100 km2, de hoge inzetbaarheid 
met lange onderhoudsintervallen3 en de aantrekkelijke voorwaarden en services4 ontzien 
uw budget. Bovendien hebben we de Citan uitgerust met ADAPTIVE ESP® met nuttige extra 
functies en uitstekende remmen, zodat u veilig op uw bestemming aankomt.

Dankzij comfortabele stoelen en een fijn afgestemd onderstel met onafhankelijke stuur-
bekrachtiging rijdt de Citan heel comfortabel en wendbaar door de stad – optioneel met 
de automatische transmissie met dubbele koppeling 6G-DCT5. Tijdens het in- en uitladen 
zult u onder de indruk zijn hoe flexibel de royale laadruimte dankzij de grote deuren en 
lage laaddrempel kan worden benut.

De Citan heeft alles wat u van een compacte bestelwagen met Mercedes-Benz ster mag 
verwachten. Ontdek zijn sterke punten tijdens een proefrit. Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  Het BlueEFFICIENCY-pakket is niet standaard bij de Citan Economy 108 CDI. 2 Gecombineerd. Gemeten voor de Citan Gesloten bestelwagen, 
carrosserielengte lang (A2), GVW 1950 kg, 108 CDI en 109 CDI met BlueEFFICIENCY-pakket. Zie de technische gegevens voor uitgebreide informatie 
over het verbruik. 3 Onderhoudsintervallen tot 40 000 km. 4 Bijvoorbeeld de levenslange mobiliteitsgarantie Mercedes-Benz MobiloVan tot 
maximaal 30 jaar op voorwaarde dat het al het onderhoud en de periodieke servicebeurten door een Mercedes-Benz dealer worden uitgevoerd. Geldt 
voor voertuigen met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012. 5 Alleen voor de benzinemotor leverbaar.
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Hij weet wat er van hem 
wordt verwacht.



Interieur | Comfort en functionaliteit

In de Citan is het nuttige met het aangename gecombineerd. Het interieur kenmerkt zich door 
een aangename ambiance, waarin uitstekend kan worden gewerkt. Functionaliteit en 
comfort zijn in alle opzichten harmonieus op elkaar afgestemd – van de hoge zitpositie tijdens 
het rijden tot de lage instap en laaddrempel, wat het in- en uitladen vergemakkelijkt.

De comfortabele bestuurdersstoel zorgt voor goede zijdelingse ondersteuning bij de rug en 
is voorzien van ademende en slijtvaste bekleding. Bovendien kan de stoel handmatig op  
de wensen van de bestuurder worden afgestemd, net als het in hoogte verstelbare stuurwiel. 
Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk aangebracht en eenvoudig te bedienen. Het 
uitstekend afleesbare combi-instrument verfraait het interieur. Bovendien leveren ook het 
standaard verwarmings- en ventilatiesysteem en de vele praktische opbergvakken een 
bijdrage aan het aangename werkklimaat.

Het optionele chroompakket interieur zorgt voor een 
fraaiere look van de cockpit. Het verwarmings- en ventilatie-
systeem met airconditioning zorgt voor een constante 
temperatuur, terwijl de transmissie met dubbele koppeling 
6G-DCT1 het comfort van een automatische zestraps 
transmissie met de rijdynamiek van een handgeschakelde 
versnellingsbak verbindt.

Dankzij het standaard opbergvak boven de voorruit zijn 
documenten en kleine voorwerpen altijd binnen handbereik.

1 Alleen voor de benzinemotor leverbaar.

Opmerking bij de foto: op de grote foto links is een Citan Mixto afgebeeld; 
deze is niet leverbaar in Nederland.



Werk moet 
ook plezierig zijn.



X | YTechniek | Motoren en onderstel

Met de kracht van de Citan komt u verder: in het stadsverkeer profiteert u van de compact-
heid en wendbaarheid en op provinciale wegen en de snelweg overtuigt de trekkracht.

Voor afstemming op uw eisenprofiel 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 benzine-
motor met een vermogen van 84 kW (114 pk). De innovatieve BlueEFFICIENCY-technologie1 
zorgt voor een lager verbruik en daarmee voor lagere kosten voor uw bedrijf. Afhankelijk 
van de motoruitvoering, brengt een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak de aan-
drijfkracht over op het wegdek. De optionele transmissie met dubbele koppeling 6G-DCT2 
combineert de rijdynamische pluspunten van een handgeschakelde versnellingsbak met 
het comfort van een automatische transmissie.

Alle technische onderdelen zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd – van de stuurbekrachtiging 
en de vering en demping van het onderstel met afzonderlijke wielophanging tot aan de 
remmen. Hierdoor is de Citan uiterst wendbaar en doet het rijden in bochten en met volle 
belading niets af aan het rijplezier.

1  Het BlueEFFICIENCY-pakket is niet standaard bij de Citan Economy 108 CDI. 2 Alleen voor de benzinemotor leverbaar.



Zijn inzet loont. 
Op de korte én lange termijn.



Techniek | BlueEFFICIENCY

Mercedes-Benz heeft de plicht om ook met de Citan de toekomst van mobiliteit verantwoord 
en duurzaam vorm te geven. De Citan vervult in dit opzicht een voorbeeldfunctie in het 
stadsverkeer en zorgt dankzij innovatieve BlueEFFICIENCY-technologieën1 voor een reductie 
van de CO2-emissie en het brandstofverbruik. Met een verbruik vanaf 4,3 l/100 km2 
behoort de Citan tot de allerzuinigste bestelwagens. 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 levenslange3 mobiliteitsgarantie 
Mercedes-Benz MobiloVan4. Op deze manier levert de Citan een belangrijke bijdrage 
aan een goed rendement.

Moderne motoren, elektrische stuurbekrachtiging en schakelindicatie vormen de basis 
voor zuinig rijden. Met het BlueEFFICIENCY-pakket1 neemt de zuinigheid nog verder toe.

Accu- en dynamomanagement

ECO start-stopsysteem

Banden met een lage rolweerstand5

1  Het BlueEFFICIENCY-pakket is niet standaard bij de Citan Economy 108 CDI. 2 Gecombineerd. Gemeten voor de Citan Gesloten bestelwagen,  
carrosserielengte lang (A2), GVW 1950 kg, 108 CDI- en 109 CDI-motor, met BlueEFFICIENCY-pakket. Zie de technische gegevens voor uitgebreide  
informatie over het verbruik. 3 Tot maximaal dertig jaar op voorwaarde dat al het onderhoud en de periodieke servicebeurten door een Mercedes-Benz 
werkplaats worden uitgevoerd. 4 Geldig voor voertuigen met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012. 5 Niet leverbaar voor modellen met  
een verhoogd GVW.

Opmerking bij de foto: afgebeeld is ook de Citan Mixto; deze is niet leverbaar in Nederland.



Klaar 
om elke uitdaging aan te nemen.



X | YLaadruimteconcept 

De Citan verricht zijn taken met een verbluffende flexibiliteit. Hij kan u het werk weliswaar niet 
uit handen nemen, maar wel gemakkelijker maken, in welke branche u ook werkzaam bent. 
Met drie verschillende laadlengtes tot 2137 mm en een laadhoogte tot 1258 mm beschikt 
de Citan over een transportcapaciteit tot 3,8 m3 en een GVW tussen 461 kg en 768 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 zorgt het als 
optie leverbare, stalen scheidingsrek1. Voor nog meer vrijheid zorgt de optionele ladder-
klep2 voor het vervoer van lange goederen.

1 Scheidingsrek niet toegestaan in Nederland. 2 De ladderklep is niet leverbaar voor de carrosserielengte extra lang.

Het als optie leverbare, inklapbare scheidingsrek2 zorgt 
in de Gesloten bestelwagen voor een langere laadvloer en 
beschermt de inzittenden.

De rugleuning van de bijrijdersstoel kan worden neer-
geklapt, waardoor een laadlengte tot 2886 mm ontstaat.



Kan veel vervoeren.
En distribueren.



Laadruimteconcept

Als er veel ruimte is voor het vervoer van gereedschappen en anderen 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 optionele scheidings-
rek wordt de bestuurder beschermd tegen mogelijk schuivende lichte goederen en heeft hij ook altijd zicht op de lading.



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

De optionele 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 leverbare, 
akoestische achteruitrijhulp met  
afstandsmeting vergemakkelijkt het 
inparkeren en draagt bij aan het  
voorkomen van schade. Extra onder-
steuning wordt geboden door  
de optionele achteruitrijcamera.

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

Dagrijlicht. Het standaard dagrijlicht 
wordt automatisch ingeschakeld zodra 
de motor is gestart en vergroot uw 
zichtbaarheid voor de overige verkeers-
deelnemers.

Groots
op veiligheidsgebied.



Veiligheid

Ook op veiligheidsgebied loopt de Citan voorop. Uitgerust met ADAPTIVE ESP®, remassistent, 
ABS en krachtige remmen overtuigt hij met een korte remweg – ook bij een nat wegdek. 
Het onderstel met onafhankelijke wielophanging zorgt voor een goede wegligging. Wanneer 
u een keer op een besneeuwd wegdek of zandweg rijdt, kunt u de aandrijfslipregeling 
ASR uitschakelen.

Wanneer het nodig mocht zijn, zorgen de in hoogte verstelbare driepuntsveiligheidsgordels 
met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzers voor de nodige bescherming. Bovendien wordt 
bij een noodstop automatisch de alarmknipperlichtinstallatie geactiveerd.

De Citan is bovendien standaard uitgerust met bestuurdersairbag, dagrijverlichting en 
wegrijassistent. De optionele bijrijdersairbag en thoraxbags1 kunnen het risico op letsel bij 
een ongeval nog verder verminderen. Bovendien zijn optioneel verdere assistenten lever-
baar, zoals een licht- en regensensor, bandenspanningscontrole en achteruitrijcamera, die 
het gebied achter het voertuig op de binnenspiegel weergeeft.

Met het optionele alarmsysteem kunt u er gerust op zijn dat uw voertuig niet in verkeerde 
handen terechtkomt.

1  Voor de bijrijder alleen in combinatie met thoraxbags voor de bestuurder en bijrijder leverbaar.

Opmerking bij de foto: De verschillende activeringsstadia van de airbags op de foto dienen uitsluitend ter illustratie.

Groots
op veiligheidsgebied.



Lakken en stoelbekledingen.
Bekleding stof ʼLimaʼ zwartStandaardlakken Metallic lakken1

Poolwit 

Amarenarood 

Dolfijngrijs 

Inktblauw 

Dravietzwart metallic 

Bornietrood metallic 

Limonietbruin metallic 

Briljantzilver metallic 

Cornelietblauw metallic 

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

Tenorietgrijs metallic 

1  Metallic lakken zijn als optie leverbaar. 

Uitrustingen | Lakken en stoelbekledingen



1  In combinatie met dubbele bijrijdersbank neemt het toegestane totaalgewicht bij de carrosserielengte compact toe tot 1810 kg. 2 Niet leverbaar in combinatie met vaste scheidingswand.

Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties

Standaarduitrusting en opties.
Comfort.

○  Radio. De LCD-radio beschikt over een cd-speler, alsmede 
een Aux in- en usb-aansluiting voor voor Bluetooth®  
telefonie en audiostreaming. 

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

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

○  Bijrijdersstoel neerklapbaar. De rugleuning van de  
bijrijdersstoel kan bij de Citan Gesloten bestelwagen  
worden neergeklapt.

○  Halfautomatische airconditioning2. Het verwarmings- 
en ventilatiesysteem met airconditioning zorgt voor  
een constante temperatuur, vermindert beslagen ruiten 
en beschermt tegen fijnstof, pollen en uitlaatgassen.

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

● Standaarduitrusting   ○ Optie

○  Navigatiesysteem inclusief radio. Het systeem met  
geïntegreerd touchscreen en DAB+ radio is in de midden-
console ondergebracht. Met Bluetooth®, usb-aansluiting, 
Aux in-aansluiting en micro-sd-kaartlezer.

○  Dubbele bijrijdersbank1. De tweezitsbijrijdersbank biedt 
extra opbergruimte bij neergeklapte middelste rugleuning 
(airbag alleen voor de rechter bijrijder).



Standaarduitrusting en opties.
Functionaliteit.

Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties

● Standaarduitrusting   ○ Optie

○  Ladderklep3. Dankzij de ladderklep aan de achterzijde 
van het dak kunnen ook lange goederen worden  
vervoerd.

○  Bijrijdersstoel en scheidingsrek opklapbaar5. Afhanke-
lijk van de carrosserielengte ontstaat een vlakke  
laadvloer en een grotere laadruimte tot 2886 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.

○  Ruit in schuifdeur rechts2. Schuifdeur rechts met  
comfortabele opening, ruit en brede instap voor eenvoudig 
in- en uitstappen.

○  Achterklep met ruit3. De achterklep met ruit met achter-
ruitverwarming/wis-wasinstallatie en chroomsierlijst4 
zorgt voor beter zicht en vereenvoudigt het achteruitrijden 
en manoeuvreren.

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

○  Houten bekleding van de laadruimte tot aan dakhoogte1. 
De houten bekleding beschermt de metalen  
opper vlakken tot aan het dak tegen mogelijke schade.

1  Alleen leverbaar in combinatie met een houten laadvloer. 2 Niet leverbaar voor de compacte Citan Gesloten bestelwagen. 3 Niet leverbaar voor de carrosserielengte extra lang. 4 Maakt deel uit van het chroompakket exterieur. 
5 Scheidingsrek niet toegestaan in Nederland.



Veiligheid.

Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties

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

●  Dagrijverlichting en ○ halogeen mistlampen. De standaard automatische dagrijverlichting vergroot de zichtbaarheid. 
De als optie leverbare halogeen mistlampen verbeteren het zicht bij mist. Het als optie leverbare chroompakket exterieur 
geeft het voertuig een aantrekkelijke uitstraling met een verchroomde grille. 

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

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

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

●  Automatisch inschakelende alarmknipperlicht-
installatie. In gevaarlijke situaties wordt de actieve  
veiligheid verhoogd.

○  Achteruitrijcamera. De camera met weergave op de achter-
uitkijkspiegel maakt het gebied achter het voertuig  
zichtbaar en helpt zo bij het parkeren en manoeuvreren. 
Ter ondersteuning worden er dynamische hulplijnen 
weergegeven.



Overige standaarduitrustingen en opties.

Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties

Verlichting

Derde remlicht ●

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

BlueEFFICIENCY-pakket1

Accu- en dynamomanagement ●

ECO start-stopsysteem ●

Banden met een lage rolweerstand2 ●

Elektrische systemen en radio

Wegrijassistent ●

Radiovoorbereiding ●

Elektrische stuurbekrachtiging ●

Achterdeuren 

Dubbele achterdeur zonder ruiten, openingshoek 180° ●

Dubbele achterdeur met ruiten en wis-wasinstallatie, openingshoek 180° ○

Verwarming en ventilatie

Bestuurders- en bijrijdersstoel verwarmd3 ○

Airconditioning handmatig ○

Luchtdroger voor de voorruit en zijruiten ●

Pollenfilter ●

Pakketten

Chroompakket exterieur ○

Chroompakket interieur4 ○

Lakpakket
Buitenspiegels in carrosseriekleur, paneel boven achterlicht in carrosseriekleur,
bumpers in carrosseriekleur

○

Veiligheid

Alarmsysteem ○

Gordelwaarschuwingssysteem voor de bestuurdersstoel ●

Centrale portiervergrendeling ●

Spiegels

Asferisch gebogen spiegelglas (buitenspiegels) ●

Achteruitkijkspiegel ○

Scheidingswand

Scheidingswand, doorlopend ●

Scheidingswand met ruit, doorlopend ○

Bekleding scheidingswand (met en zonder ruit) ○

Geen scheidingswand6 ○

Overig

Zestraps automatische transmissie met dubbele koppeling 6G-DCT5 ○

Opbergvak tussen de voorstoelen ●

Opbergvakken in de voorportieren ●

Aansluiting/speciale module carrosseriebouwers ○

Buitentemperatuurmeter ○

Stuurwiel in leder ○

Dashboardkastje (gesloten) ○

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

Zonnekleppen met insteekvak aan de bestuurders-/bijrijderszijde ●

Zonwering in de voorruit achter de achteruitkijkspiegel ●

Warmtewerend glas rondom ●

● Standaarduitrusting   ○ Optie

1   Het BlueEFFICIENCY-pakket is niet standaard bij de Citan Economy 108 CDI. 2 Niet leverbaar voor modellen met een verhoogd GVW. 3 De verwarmde 
bestuurders- en bijrijdersstoel zijn alleen samen leverbaar of bij wegklapbare bijrijdersstoel alleen voor de bestuurdersstoel. 4 Alleen in  
combinatie met stuurwiel in leder en gesloten dashboardkastje leverbaar. 5 Alleen voor de benzinemotor leverbaar. 6 Plaatsing 30-cm schot verplicht!



Uitrustingen | Originele accessoires

Originele accessoires.

1  Niet te gebruiken in combinatie met ladderklep.

Spatschermen. Beschermen de onderzijde en flanken tegen steenslag en vuil. Per set van twee stuks voor de voor- en  
achterzijde. Zwart, generfd.

Ladderhouder1. Voor het veilig vervoeren van verschillende 
soorten ladders op het dak. Alleen in combinatie met  
bagagerek.

Stoelhoezen. Optimale pasvorm in origineel design:  
de kleur en het patroon zijn afgeleid van de originele  
bekleding. Leverbaar voor bijna alle stoelvarianten. 

Rubbermat. Stevige kunststof van hoge kwaliteit. Eigentijds 
design met lager liggende gedeeltes en opstaande rand.  
Leverbaar in zwart. Bijpassende matten voor het passagiers-
compartiment zijn afzonderlijk leverbaar.

Dakbasisdrager Standaard, twee dwarssteunen1. Het robuuste vierkantprofiel dient als basis voor diverse dakopbouwen. 
Wordt vastgeschroefd in de dakgoot.

Trekhaak, vast. Voor het trekken van zware lasten. Wordt 
door uw Mercedes-Benz dealer gemonteerd.





25
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Services en financiële diensten

Eén partner. Alle services. 
Mercedes-Benz.

Van de efficiëntie en betrouwbaarheid van een Mercedes-Benz bestelwagen kan uw 
bedrijf alleen maar profiteren. Met ons uitgebreide aanbod services en financiële 
diensten zorgen wij ervoor dat deze voordelen gedurende de gehele gebruiksduur 
van uw voertuig behouden blijven.

U hebt de keuze uit aantrekkelijke leasecontracten, financieringsoplossingen  
en huurmogelijkheden. Wij bieden u een compleet aanbod van verzekeringen en 
services op maat voor onderhoud en reparatie.

Wanneer u het liefst één oplossing voor alles wilt, is een van onze pakketten iets 
voor u. Met deze pakketten hebt u uitstekende dekking tegen vaste kosten en kunt 
u zich volledig op uw bedrijfsactiviteiten concentreren.

Voor meer informatie over ons aanbod én persoonlijk advies kunt u bij uw  
Mercedes-Benz dealer terecht.

Hoe dek ik 
onvoorziene 
kosten af?

Mercedes-Benz
ServiceCare1

Verzekering

Hoe regel ik de aanschaf?

Hoe blijf  
ik mobiel?

Mercedes-Benz 
Service

Financial 
Lease

Operational 
Lease

Mercedes-Benz 
Rent

Mercedes-Benz 
ServiceLease

Financial 
Lease

Mercedes-Benz 
ServiceCare1

1  ServiceCare staat ook bekend onder de namen SterGarantie, SterOnderhoud en SterService. Voor meer informatie en voorwaarden 
kunt u contact opnemen met uw Mercedes-Benz dealer.

Slechts een van de vele mogelijkheden:
Mercedes-Benz ServiceLease

www.mercedes-benz.nl/bestelwagens

Mercedes-Benz
originele  
onderdelen

MobiloVan
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Mobiliteit – een heel voertuigleven lang. 

Met de financiering van Mercedes-Benz Financial Services 
betaalt u uw voertuig in termijnen, tegen aantrekkelijke 
voorwaarden.

Met een leasecontract van Mercedes-Benz Financial Services 
krijgt u een op uw wensen afgestemd nieuw voertuig en betaalt  
u alleen voor het gebruik ervan.

Operational Lease Financial Lease

Met Mercedes-Benz Rent bent u mobiel zonder dat u een grote  
investering hoeft te doen. Zo kunt u efficiënt en flexibel inspringen 
op snelle en tijdelijke toenames in het aantal orders.

U kunt uw financiering afstemmen op uw specifieke wensen. 
Samen met Mercedes-Benz ServiceCare wordt u volledig 
ontzorgd op het gebied van reparatie, onderhoud en garantie.

Mercedes-Benz RentMercedes-Benz ServiceLease
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Onze aantrekkelijke verzekeringen met gunstige 
voorwaarden zorgen voor zekerheid aan uw kant.

Verzekering

Mercedes-Benz ServiceCare biedt u een  
uitstekende dekking van reparatie- en onderhouds-
werkzaamheden en verlengde garantie.

Met de services op maat voor onderhoud en  
reparatie zorgen we ervoor dat uw Mercedes-Benz 
betrouwbaar blijft en zijn waarde behoudt.

Mercedes-Benz Service

Mercedes-Benz originele onderdelen zijn exact op 
het voertuig afgestemd en staan voor uitstekende 
kwaliteit en hoge betrouwbaarheid.

Mercedes-Benz MobiloVan

Met de standaard mobiliteitsgarantie MobiloVan2 
wordt u in heel Europa snel hulp geboden – gratis 
en tot maximaal dertig jaar3 lang.

Mercedes-Benz ServiceCare1 Mercedes-Benz originele onderdelen

1  ServiceCare staat ook bekend onder de namen SterGarantie, SterOnderhoud en SterService. Voor meer informatie en voorwaarden kunt u contact opnemen met uw Mercedes-Benz dealer. 
2 MobiloVan geldt voor voertuigen met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012. 3 Wanneer het onderhoud is uitgevoerd volgens de fabrieksvoorschriften bij de Mercedes-Benz dealer.



Technische gegevens, brandstofverbruik en CO2-emissie

Gesloten bestelwagen compact met wielbasis 2313 mm Gesloten bestelwagen lang met wielbasis 2697 mm
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Technische gegevens.
Gesloten bestelwagen extra lang met wielbasis 3081 mm
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1  Maximale laadlengte op bodemhoogte gemeten. 2 De kortstondige toename van het koppel met behulp van de overtorque-technologie wordt door middel van kick-down geactiveerd. 3 In richtlijn 97/27/EG in de bij het ter perse gaan geldige versie wordt als leeggewicht de massa van het onbeladen voertuig  
in rijklare toestand aangeduid (inclusief koelmiddel, smeermiddel, de tank voor 90 % gevuld, gereedschap, reservewiel en bestuurder van 75 kg). 4 Tankinhoud circa 60 l. 5 CDI- en benzinemotoren gecertificeerd conform Euro 6b. 6 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. 7 De werkelijke verbruikswaarden zijn afhankelijk van het voertuiggewicht en de gekozen uitrustingen. 8 Met verhoogd GVW. 

Toegestaan totaalgewicht in kg 1810 1920 1950 2100 2200

Aandrijving 4 x 2 (voorwielaandrijving)

55 kW (75 pk) bij 4000 t/min | 4 cilinders | diesel
Euro 6b | 1461 cm3 | 200 Nm bij 1750–2500 t/min

108 CDI – 108 CDI 108 CDI –

66 kW (90 pk) bij 4000 t/min | 4 cilinders | diesel
Euro 6b | 1461 cm3 | 220 Nm bij 1750–3000 t/min

109 CDI – 109 CDI 109 CDI 109 CDI

81 kW (110 pk) bij 4000 t/min | 4 cilinders | diesel
Euro 6b | 1461 cm3 | 260 Nm bij 1750–2750 t/min

– – 111 CDI 111 CDI 111 CDI

84 kW (114 pk) bij 4500 t/min | 4 cilinders | benzine
Euro 6b | 1197 cm3 | 190 Nm + (15 Nm)2 bij 2000–4000 t/min

– 112 – – –

Leeggewicht3 in kg bij GVW 1349 1320–1365 1432–1448

Nuttig laadvermogen in kg bij GVW 461 585–745 752–768

Toegestaan treingewicht in kg 2860 2970–3150 3250

Maximale dakbelasting in kg
Aanhangwagengewicht geremd/ongeremd in kg 

100 
1050/670

100 
1050/660–680

100 
1050/715–720

Laadvolume in m3 | Max. laadlengte in mm 2,4 | 1369 3,1 | 1753 3,8 | 2137

Ø draaicirkel in m | Ø draaicirkel over de bumper in m 10,1 | 9,6 11,2 | 10,7 12,4 | 11,9

638638



Voor modellen met emissienorm Euro 6b en BlueEFFICIENCY-pakket Zonder BlueEFFICIENCY-pakket

Type4, 5 Transmissie Asreductie
CO2-emissie  

in g/km6

Brandstofverbruik6, 7

CO2-emissie  
in g/km6

Brandstofverbruik6, 7

gecombineerd 
l/100 km

gecombineerd 
km/l

gecombineerd 
l/100 km

gecombineerd  
km/l

108 CDI M5 3,733/4,2148 119–112 4,6–4,3 21,7–23,3 – – –

109 CDI M5 3,733/4,2148 123–112 4,7–4,3 21,7–23,3 – – –

111 CDI M6 4,313 119–115 4,5–4,4 22,2–22,7 – – –

112 M6 4,438 140 6,2 16,1 – – –

112 6G-DCT 3,950/3,889 – – – 144 6,4 15,6

Technische gegevens, brandstofverbruik en CO2-emissie

Brandstofverbruik en CO2-emissie.

CDI-motor OM607 DE15LA 55 kW (75 pk)

CDI-motor OM607 DE15LA 66 kW (90 pk)

CDI-motor OM607 DE15LA 81 kW (110 pk)

Benzinemotor M 200.71 12LA 84 kW (114 pk)

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele motorolie

Koppelkrommen: 

Nm Max. koppel

260

240

220

200

180

160

140

120

100
1000 2000 3000 4000 5000 6000

Toerental t/min

190 Nm + (15 Nm)2

200 Nm

220 Nm

260 Nm



Bandenprestaties

De Citan bandenprestaties.

Gegevens conform EU-verordening 
1222/2009. De bandenaanduiding 
geeft informatie over drie doorslag-
gevende eigenschappen van de banden-
prestaties:

Energie-efficiëntie
Een rollende band vervormt 
en verbruikt hierbij energie. 

Dit is een van de vijf weerstands-
krachten die op een voertuig inwerken.

Grip op nat wegdek
Deze aanduiding geeft infor-
matie over een belangrijk 

veiligheidsaspect van een band: de grip 
op een nat wegdek.

Externe afrolgeluiden
Het niveau van de externe 
afrolgeluiden van een  

band wordt op voorschrift van de  
Europese Commissie in decibel  
uitgedrukt met één, twee of drie  
geluidsgolven.

Fabrikant Model
Soort 
band

Bandenmaat Draagvermogen Snelheidsindex
Banden-
klasse

Efficiëntie-
klasse

Klasse grip op 
nat wegdek

Klasse externe 
afrolgeluiden

Meetwaarde  
externe afrol-
geluiden dB

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

Michelin ENERGY SAVER 
GRNX SI

Z

195/65 R15 91 T C1 C B 70

ENERGY SAVER 
GRNX

205/55 R16 91 H C1 E B 70

Continental CEC3

Z

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 Z + W 195/65 R15 91 T C1 E E 70

Z = zomerband
W = winterband
Z + W = all-seasonband

De rijveiligheid en brandstofbesparing kunnen door uw rijstijl direct worden beïnvloed. Houd hierbij ook de volgende aanwijzingen aan: zuinig en anticiperend rijden kan uw brandstofverbruik aanzienlijk reduceren. Om de grip op 
een nat wegdek en de energie-efficiëntie te verbeteren, dient de bandenspanning regelmatig te worden gecontroleerd. Houd met het oog op de remweg altijd veilige afstand tot de voorligger.

Na redactiesluiting van deze brochure kunnen het bandenaanbod en de bandenaanduiding zijn gewijzigd. Hiervoor kunt u bij uw Mercedes-Benz dealer terecht.



Proefrit

Stel uw held op de proef.
Neem zelf het stuur in handen. De Citan overtuigt namelijk 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 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 ʼZoek een dealerʼ op www.mercedes-benz.nl kunt u heel eenvoudig de 
dichtstbijzijnde Mercedes-Benz dealer vinden. Wij wensen u alvast heel veel plezier bij uw 
proefrit met de Citan.

Meer informatie, zoals de handleiding, vindt u op internet. U vindt de handleiding op 
www.mercedes-benz.nl/citan in het menu ʼService en onderdelenʼ onder de optie 
ʼHandleidingenʼ.

www.mercedes-benz.nl/citan



De Citan is onvermoeibaar en heeft nu ook een eigen brochure-app. Ervaar de stadsheld op  
uw tablet en ontdek hoe robuust, flexibel en efficiënt een stadsbestelwagen kan zijn.

Hiervoor hoeft u alleen maar de QR-code te scannen en de brochure-app voor tablets met  
iOS of Android te downloaden. 

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. Zij komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze brochure (09/16).

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/citan

Opslag van technische gegevens in het voertuig. Elektronische voertuigonderdelen, zoals de airbag- en motor regel-
eenheid et cetera, bevatten geheugens voor technische voertuiggegevens. Het gaat hierbij onder meer om meldingen bij 
storingen, de voertuigsnelheid, de remkracht of de werking van veiligheids- en assistentiesystemen bij een ongeval 
(audio- en videogegevens worden niet opgeslagen). Sommige gegevens, zoals bij een storingsmelding, worden vluchtig 
opgeslagen – als momentopname. Bij andere gegevens, zoals bij een ongeval, worden de waarden gedurende een korte
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periode (maximaal enkele seconden) vastgelegd. Daarnaast worden bepaalde gegevens in samengevatte vorm opgeslagen, 
bijvoorbeeld voor het beoordelen van de belasting van onderdelen. De opgeslagen gegevens kunnen via interfaces in 
het voertuig door geschoolde monteurs worden uitgelezen voor diagnosedoeleinden, bijvoorbeeld om storingen te 
verhelpen. Bovendien kunnen de gegevens door de constructeur worden gebruikt voor analyse en verbetering van 
voertuigfuncties. Op verzoek van de klant kunnen de gegevens ook als basis voor verdere optionele services worden 
benut. De gegevens worden uitsluitend vanuit het voertuig aan de fabrikant of derden doorgegeven indien dit wettelijk  
is toegestaan (bijvoorbeeld een noodoproep (e-Call)) of bij gebruik van bepaalde services, waarbij de klant vooraf toe-
stemming heeft gegeven in het kader van de wetgeving gegevensbescherming. Meer informatie over de opgeslagen 
gegevens in het voertuig vindt u in het instructieboekje van het voertuig.

Recyclen van uw oude voertuig. Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van uw voertuig. Binnen de Europese Unie 
is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van voertuigen met een GVW tot 3,5 ton. In richtlijn 200/53/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.


