De Citan Tourer.
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Voertuigprijzen Citan Tourer.

Type

Uitvoering

Versnellingen

Motorvermogen
(kW)

Brandstofverbruik
(L/100km)1/CO2
(g/km)1

Consumenten
prijs incl.
BPM/BTW (€)

Fiscale waarde incl.
BPM/BTW (€)

BPM (€)

BTW
fiscale waarde
21% (€)

Netto
catalogusprijs excl.
BPM/BTW (€)

108 CDI

Trend - L

6-handgeschakeld

59

4,6 l / 121gr.

33.477

32.495

10.654

3.791

18.050

108 CDI

Ambiente - L

6-handgeschakeld

59

4,6 l / 121gr.

35.534

34.552

10.654

4.148

19.750

109 CDI

Trend - L

6-handgeschakeld

70

4,6 l / 121gr.

34.783

33.801

10.654

4.017

19.130

109 CDI

Ambiente - L

6-handgeschakeld

70

4,6 l / 121gr.

36.840

35.858

10.654

4.374

20.830

111 CDI

Trend - L

6-handgeschakeld

85

4,6 l / 121gr.

36.090

35.108

10.654

4.244

20.210

111 CDI

Ambiente - L

6-handgeschakeld

85

4,6 l / 121gr.

37.276

36.294

10.654

4.450

21.190

De getoonde consumentenprijzen zijn exclusief de kosten rijklaar maken en wettelijk bepaalde kosten. De adviesprijs kosten rijklaar maken van de Citan Tourer bedraagt € 740,- (excl. BTW) / € 895,40 (incl. BTW).
De wettelijke kosten bedragen € 80,10 (excl. BTW) / € 86,60 (incl. BTW). Voor alle varianten bedraagt de bijtelling bij privé gebruik 22%. Een specificatie van de werkzaamheden rijklaar maken en de wettelijke kosten treft u aan in de
bijlage op pagina 19.

1

De aangegeven waarden zijn aan de hand van de voorgeschreven meetmethode berekend. Het gaat om de ‚NEFZ-CO2-waarden‘ conform art. 2 lid 1 van het uitvoeringsbesluit (EU)
2017/1153. De brandstofverbruikswaarden worden op basis van deze waarden berekend.
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Standaarduitrusting.

Interieur

Trend

Ambiente

Comfort

Trend

Ambiente

12V aansluiting in laadruimte (positie achterzijde middenconsole)

O

S

Automatische uitschakeling interieurverlichting bij sluiten voertuig

S

S

3-standen interieurverlichting

S

S

Buitenspiegels elektrisch verwarm- en verstelbaar

S

S

3-standen interieurverlichting op D-stijl

S

S

Centrale deurvergrendeling

S

S

Aflegvak boven de voorruit

S

S

Cruisecontrol

O

S

Aflegvak tussen voorstoelen met 12V aansluiting

S

S

Elektrisch bedienbare voorportierruiten, links met comfort bediening

S

S

Bekleding stof zwart „Lima“

S

S

Handmatigbediende airconditioning

S

S

Bekledingspanelen half hoog in passagiersgedeelte

S

–

Interieurverlichting vertraging bij starten voertuig

S

S

Binnenspiegel

S

S

Koplampen met uitstapvertraging

S

S

Comfort bestuurdersstoel

S

S

Parkeersensoren in achterbumper

O

S

Comfort bijrijderstoel

S

S

Pollenfilter

S

S

Elektrisch bedienbare ramen in schuifdeuren

O

O

PTC, extra verwarming elektrisch

S

S

Pompadourtassen aan voorstoelen

S

S

Stuurwiel met elektronische stuurbekrachtiging en hoogte verstelling

S

S

Gesloten dashboardkastje

S

S

Warmtewerend glas

S

S

Kunststof deurbekleding voorportieren

S

S

Middenarmsteun met aflegvak

O

S

Opbergvakken in schuifdeurbekleding

O

S

Exterieur

Trend

Ambiente

Radio met Bluetooth functie en vier speakers

O

S

Bumpers, spiegelkappen en achterlichtkappen in lakkleur

O

S

Radiovoorbereiding, incl. bekabeling speakers voorportieren en antenne

S

–

Luxe wieldop

O

S

Uitstelramen in schuifdeuren

S

–

Naafkap

S

–

Vloerbekleding stof

O

S

Schuifdeur links

S

S

Vloerbekleding rubber

S

–

Schuifdeur rechts

S

S

Volledige interieurbekleding passagiersgedeelte

O

S

S staat voor standaard, O staat voor optioneel, – staat voor niet leverbaar.
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Standaarduitrusting.

Veiligheid/Onderstel

Trend

Ambiente

Techniek

Trend

Ambiente

Adaptive ESP

S

S

Accu 12V / 150Ah

S

S

Airbag bijrijder

S

S

Accu management

S

S

Airbag, bestuurder

S

S

BlueEFFICIENCY

S

S

Banden 195 / 65 R15

S

S

Boordcomputer

O

S

Bandenspanning controlesysteem

S

S

Buitentemperatuurmeter

S

S

Dagrijverlichting automatisch

S

S

Dieselpartikelfilter

S

S

Gevarendriehoek

S

S

Dynamo mangement

S

S

Gordelspansyteem voor bestuurders- en bijrijderstoel

S

S

ECO Start-Stop functie

S

S

Krik

S

S

Euro 6d-TEMP uitlaatgas normering

S

S

Mistlampen

O

S

Gewichtsvariant 2.000 kg

S

S

Sleutel met radiografische afstandsbediening

S

S

Brandstoftank 60 liter

S

S

Thorax airbag bestuurder en bijrijder

S

S

AdBlue tank 18l®

S

S

Verbandtrommel

S

S

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

S

S

Schakelindicator

S

S

Wegrij-assistent

S

S

Windowbags bestuurder en bijrijder

S

S

S staat voor standaard, O staat voor optioneel, – staat voor niet leverbaar.

Prijslijst | Citan Tourer

5

Citan optieprogramma.
Tourer.

De veelzijdigheid van de Citan Tourer wordt mede gekenmerkt door het aantrekkelijk
geprijsde optie en accessoires aanbod. De hierna getoonde fabrieksopties zijn slechts
een beperkte weergave van het volledige optieprogramma. De genoemde prijzen zijn
adviesprijzen. Meerdere opties zijn al opgenomen in de rijke standaard uitrusting van de
Citan Ambiente. Mercedes-Benz Vans Nederland adviseert u om de Citan van uw keuze
altijd in overleg met een gespecialiseerde Mercedes-Benz verkoopadviseur samen te
stellen. Zo bent u ervan verzekerd dat uw Citan in de juiste configuratie en voor de juiste
prijs aan u wordt aangeboden.
Uw Mercedes-Benz verkoopadviseur informeert u graag over welke opties, accessoires,
financiering, verzekerings- en leasemogelijkheden voor u interessant kunnen zijn.
Informeer naar de mogelijkheden bij de Mercedes-Benz Vans verkoopadviseur
van uw Mercedes-Benz Van ProCenter.
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Citan actiepakketten.
Speciaal voor u zijn er drie zeer aantrekkelijke actiepakketten samengesteld, waardoor u eenvoudig
en voordelig uw Citan nog verder aan uw wensen kunt aanpassen. U kunt de actiepakketten
ook combineren.

Prestige pakket.
• Chroompakket interieur.
• Lederen stuurwiel.
• Navigatie.
• Achteruitrijcamera.
• TEMPMATIK.

Exterieur pakket.
• Metallic lak.
• Chroompakket exterieur.
• LM velgen 16“.
• Banden 205 / 55 R16.
• Spiegels elektrisch inklapbaar.

Catalogusprijs i.c.m. Trend

Catalogusprijs i.c.m. Trend

€ 1.995,- / € 346,- / € 1.649,-.

€ 1.695,- / € 294,- / € 1.401,-.

Catalogusprijs i.c.m. Ambiente

€ 1.695,- / € 294,- / € 1.401,-.

1

Catalogusprijs i.c.m. Ambiente

€ 1.595,- / € 277,- / € 1.318,-.

Comfort pakket.1
• Opbergvak in vloer passgiersruimte.
• Opbergvak boven in passgiersruimte.
• Privacy glas.
• Ramen in schuifdeur elektrisch bedienbaar.
• Panoramadak.
• Stoelverwarming bijrijder.
• Stoelverwarming bestuurder.
• Bagagerollo.

Catalogusprijs i.c.m. Ambiente
€ 1.495,- / € 259,- / € 1.235,-.

N.i.c.m. Citan Trend.
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Citan actiepakketten.

Siernaden pakket interieur rood.
Het pakket omvat een afwerking met rode stiksels op alle
zitplaatsen, de hoofdsteunen, de armsteun van het middenvak
en de manchet rond de versnellingspook. Het pakket is alleen
leverbaar als onderdeel van het Design pakket Interieur –
Chroom (code F2O).

Design pakket Interieur – Chroom.
Het pakket omvat de meerdere opties ter verfraaing van het
interieur. Deze opties zijn niet bij de pakketprijs inbegrepen.
• Chroom pakket interieur (FP4, standaard i.c.m. Ambiente)
• Siernaden pakket interieur rood (F2N).
• Lederen stuurwiel (CL3).
• Middenarmsteun met opbergvak (FG1).

Exterieur Off-road optisch pakket.
Het pakket geeft het voertuig een stoere en robuuste uitstraling
en omvat de aansturing van de volgende onderdelen:
•	
Zwarte kunststof afwerklijst op de wielkasten
en onderzijde portieren.
• Zijskirts.
• Geborsteld chroom look delen op voor-en achterbumper.
A.i.c.m. het Lakpakket (YP1, standaard i.c.m. Ambiente).

Catalogusprijs.
€ 0,- / 0,- / 0,-.

Catalogusprijs.

€ 313,- / 54,- / 259,-.

Catalogusprijs.

€ 1.936,- / € 336,- / € 1.600,-.
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Citan actiepakketten.

FR8 Achteruitrijcamera.
De achteruitrijcamera biedt ondersteuning
bij het parkeren en manoeuvreren.
Het scherm zit verwerkt in de
achteruitkijkspiegel.

D32 Panoramadak met twee uitzet
dakramen.
Het panoramadak en twee glazen
kanteldakpanelen in de voorzijde van het
dak zorgen ervoor dat het interieur snel
kan worden geventileerd en verbeteren het
ruimtelijke gevoel dankzij het royale glazen
oppervlak.

FP4 Chroompakket interieur.
Tot het pakket behoren chroomlijsten
voor het combi-instrument en de vier
ventilatieroosters en de
portieropeners, chroomaccenten op
de parkeerremhendel en op de klep
van het dashboardkastje, alsmede een
chroomsierdeel op het stuurwiel en een
chroomplaatje op de versnellingshendel.

Catalogusprijs.

Catalogusprijs.

Catalogusprijs.1

€ 685,- / € 119,- / € 566,-.

1

€ 538,- / € 93,- / € 445,-.

€ 223,- / € 39,- / € 184,-.

FP6 Chroompakket Exterieur.
Het Chroompakket Exterieur verfraait de
voor- en achterzijdevan het voertuig met
aantrekkelijke chroomsierdelen. Het pakket
bestaat uit chroomsierdelen op de grille en
dechroomsierlijst onder de achterruit.

Catalogusprijs.1

Vanaf € 248,- / € 43,- / € 205,-.

Standaard op de Citan Ambiente.
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Citan actiepakketten.

MS1 Cruisecontrol.
De cruisecontrol kan worden gebruikt
om een bepaalde snelheid of een
maximumsnelheid in te stellen. De chauffeur
kan te allen tijde de cruisecontrol-instelling
deactiveren door het gaspedaal volledig in te
trappen (kick-down). De cruisecontrol draagt
bij aan een rustige en comfortabele rijstijl,
vermindering van het brandstofverbruik
en een gemakkelijke handhaving van
snelheidsbeperkingen.

JA5 Licht en regensensor.
Bij de juiste stand van de lichtschakelaar
wordt bij invallende duisternis, het
binnenrijden van een tunnel en bij
(zware) regen- of sneeuwval het rijlicht
ingeschakeld. Op dezelfde wijze worden bij
de juiste stand van de ruitenwisserhendel
de ruitenwissers ingeschakeld. De licht en
regensensor draagt op deze manier bij aan
het totale rijcomfort.

J44 Achteruitrijhulp.
Wanneer de achteruitversnelling is
ingeschakeld, meten vier ultrasone sensoren
bij de achterbumper van het voertuig de
afstand tussen het voertuig en een obstakel.
Deze afstand wordt aangegeven met behulp
van een akoestisch intervalsignaal, dat in
een ononderbroken geluidssignaal overgaat
als de afstand te klein wordt. De ultrasone
achteruitrijhulp ondersteunt het parkeren en
helpt parkeerschade te voorkomen.

WF0 Elektrisch bediende ruiten in de
schuifdeuren.
Met behulp van de schakelaars van de
elektrische ruitbediening kunnen de ruiten
in de schuifdeuren worden aangestuurd.
De schakelaars bevinden zich onder aan
de B-stijl en kunnen comfortabel vanaf de
passagiersbank worden bereikt. De zijruiten
achter kunnen ook centraal vanaf de
chauffeursplek worden geopend en gesloten.

Catalogusprijs.1

Catalogusprijs.1

Catalogusprijs.1

Catalogusprijs.

€ 338,- / € 59,- / € 279,-.

1

€ 189,- / € 33,- / € 156,-.

€ 376,- / € 65,- / € 311,-.

Vanaf € 225,- / € 39,- / € 186,-.

Standaard op de Citan Ambiente.
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Citan actiepakketten.

H16 Stoelverwarming chauffeurstoel/
H15 Stoelverwarming bijrijderstoel.
Met de stoelverwarming voor de
chauffeurstoel worden in de zitting
en rugleuning van de chauffeurstoel
verwarmingskussens geïntegreerd.

FG1 Middenarmsteun met opbergvak.
De middenarmsteun met opbergvak biedt
naast comfort de mogelijkheid spullen
onder handbereik op te bergen. Bovendien
houdt het de voorwerpen uit het zicht.
Het opbergvak heeft een volume van ca. 9l.
De middenarmsteun beschikt ook over een
flessen-houder die geschikt is voor de
flessen tot 1,5l.

FG2 Opbergvakken in vloer
passagierscompartiment.
In het voertuig bevinden zich twee
opbergvakken in de vloer van het
passagierscompartiment. De opbergvakken
zijn niet afsluitbaar. De opbergruimte
bedraagt ca. 6,6 liter per vak.

FG3 Dakopbergkastje met drie vakken.
De dakopbergkast bevindt zich boven de
achterbank. Deze kast bestaat uit drie even
grote vakken, met in totaal een volume van
24,4 liter. De afzonderlijke vakken zijn niet
afsluitbaar.

Catalogusprijs.

Catalogusprijs.

Catalogusprijs.

Catalogusprijs i.c.m. H16.
€ 252,- / € 44,- / € 208,-.

Catalogusprijs i.c.m. H15.1

€ 376,- / € 65,- / € 311,-.

1

€ 127,- / € 22,- / € 105,-.

€ 76,- / € 13,- / € 63,-.

€ 134,- / € 23,- / € 111,-.

Alleen i.c.m. Stoelverwarming chauffeurstoel.
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Citan actiepakketten.

RL5/R1M Lichtmetalen velgen 6,5 J x 16.1
De aluminium lichtmetalen velgen 6,5 J x
16 zijn leverbaar met banden 205/55 R16.
(zomerbanden).
Ook leverbaarbaar in de kleur Temoriet grijs.
De lichtmetalenvelgen maken deel uit van
het Ambiente PLUS Exclusief pakket.

Catalogusprijs.

€ 875,- / 152,- / 723,- (standaard, zilver).
€ 908,- / € 158,- / € 750- (Tremoriet grijs).

1

W83 Donkergetint glas achter.
De ruiten in de schuifdeuren en in de
laadruimte zijn uitgevoerd in donkergetint
glas. De getinte ruiten bieden bescherming
tegen zonnewarmte of overmatig (zon)licht.
Bovendien bieden de getinte ruiten meer
privacy binnen in het voertuig omdat de
inkijk van buiten af sterkt wordt beperkt.
Ook geven de getinte ruiten het voertuig
een luxe uitstraling.

D11 Dakreling met geïntegreerde
dwarsdragers.
De dakreling bestaat uit twee basisdragers
met daarin twee geïntegreerde dwarsdragers
van aluminium. De belasting mag niet meer
dan 80 kg bedragen (40 kg per dakdrager).
Het voertuig wordt i.c.m. de dakreling 59
mm hoger. Deze optie maakt deel uit van het
Ambiente PLUS Exclusief pakket.

F64 Buitenspiegels elektrisch inklapbaar.
De elektrisch inklapbare buitenspiegels
zorgen voor een preventieve bescherming
van de spiegelbehuizing in nauwe in- en
uitritten, bij het parkeren in nauwe steegjes
en in automatische wasstraten.

Catalogusprijs.

Catalogusprijs.

Catalogusprijs.

€ 219,- / € 38,- / € 181,-.

€ 277,- / € 48,- / € 229,-.

€ 165,- / € 29,- / € 136,-.

De lichtmetalen velgen hebben geen invloed op de CO2-waarde, afgebeeld: “standaard zilver”.
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Citan actiepakketten.

EK2/EK3 Radio.
De enkel DIN-vak radio met een Bluetooth®
functie en AUX / USB aansluitingen.
Het handsfreesysteem omvat naast de
Bluetooth®-interface ook een microfoon in
de dakconsole. Met AM/FM-antenne, twee
tweeters in de cockpit en twee luidsprekers
in de voorportieren. Ook leverbaar met
CD speler.

E1M Navigatiesysteem incl. radio.
Het navigatiesysteem met radio combineert
gps-navigatie met een DAB+-radio-eenheid
en een moderne touchscreen voor de
bediening.

Catalogusprijs i.c.m. Trend.1
Vanaf € 362,- / € 63,- / € 299,-.
Meerprijs CD speler i.c.m. Trend / Ambiente).

Catalogusprijs i.c.m. Trend.
Vanaf € 1.039,- / € 180,- / € 859,-.
Catalogusprijs i.c.m. Ambiente.

€ 189,- / € 33,- / € 156,-.

1

€ 889,- / € 118,- / € 560,-.

YP1 Lakpakket.1
Het lakpakket bestaat uit het volgende
componenten:
•	
Voor- en achterbumper in lakkleur
gespoten.
•	
Afdekpanelen boven achterlichten in
lakkleur gespoten.
• Buitenspiegels in lakkleur gespoten.
•	
Afdekking van de schuifdeurrails in
lakkleur gespoten.

Lakken.
De Mercedes-Benz Citan is leverbaar in meerdere
kleuren. Het betreft vijf unilakken “standaard”,
tien unilakken “extra” en zes metallic lakken.
Informeer naar de mogelijkheden bij de
Mercedes-Benz Vans verkoopadviseur van uw
Mercedes-Benz Van ProCenter.
Catalogusprijs unilak “standaard”.
€ - / € - / € -.

Catalogusprijs unilak “extra”.
€ 500,- / € 87,- / € 413,-.

Catalogusprijs.

€ 350,- / € 61,- / € 289,-.

Catalogusprijs metallic lak.
€ 519,- / € 90,- / € 429,-.

Standaard op Citan Ambiente.
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Optieprijzenoverzicht Citan Tourer.
De hierna getoonde fabrieksopties zijn een uitgebreide selectie van het volledige optieprogramma. De genoemde prijzen zijn adviesprijzen. Verschillen in voertuigtype, voertuigconfiguratie
(optiekeuze) of gewichtsvarianten kunnen van invloed zijn op de beschikbaarheid en uiteindelijke catalogusprijs. Meerdere opties zijn uitsluitend mogelijk i.c.m. andere opties.
Mercedes-Benz Vans Nederland adviseert u om de Citan van uw keuze altijd in overleg met een gespecialiseerde Mercedes-Benz bedrijfswagenverkoper samen te stellen. Zo bent
u ervan verzekerd dat uw Citan in de juiste configuratie en voor de juiste prijs aan u wordt aangeboden.
Bedragen in Euro‘s, BTW 21%.

In
combinatie
met

Cons. prijs
incl. BTW

BTW

Net. cat. prijs
excl. BTW

Cons. prijs
incl. BTW

BTW

Net. cat. prijs
excl. BTW

76

13

63

134

23

111

27

5

22

Grille verchroomd

186

32

154

Chroompakket, interieur

223

39

184

248

43

205

685

119

566

Verwarming voor bijrijdersstoel

376

65

311

Verwarming voor chauffeursstoel

252

44

208

1.560

271

1.289

376

65

311

Code

Code omschrijving

CL3

Stuurwiel in leder

127

22

105

D11

Dakreling met geïntegreerde
dwarsdragers

277

48

229

D32

Panoramadak met twee uitzet dakramen

538

93

445

E1M

Navigatiesysteem incl. radio

1039

180

859

EK2

Radio zonder cd-speler

362

63

299

FK3

EK3

Radio met cd-speler

551

96

455

FP4

ES1

12 V-aansluiting in
passagierscompartiment

40

7

33

FP6

Chroompakket, exterieur

FR8

Achteruitrijcamera

H15
H16

F2L

Exterieur Off-road optisch pakket

F2N

Siernaden pakket interieur rood

F2O

icm TREND

icm TREND

Code

Code omschrijving

FG2

Opbergvakken in de bodem van
passagierscompartiment

FG3

Driedelig opbergvak in plafond van
passagierscompartiment

FG5

Pompadoertas aan de rugleuning
van de voorstoelen

1.936

336

1.600

0

0

0

Design pakket Interieur – Chroom

313

54

259

F3R

Design pakket "Red"

987

171

816

HH9

Halfautomatische airconditioning
TEMPMATIK

F56

Spiegel in zonneklep bijrijder

28

5

23

J44

Ultrasonone achteruitrijhulp

icm TREND

In
combinatie
met

icm TREND

F64

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

165

29

136

J67

Anti-diefstalinstallatie

489

85

404

F78

Interieurspiegel

34

6

28

JA5

Licht- en regensensor

icm TREND

189

33

156

F88

Vlakke ruitenwisser

15

3

12

L16

Mistlampen halogeen

icm TREND

201

35

166

FG1

Middenarmsteun met opbergvak

127

22

105

icm TREND
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Optieprijzenoverzicht Citan Tourer.

Code

Code omschrijving

In
combinatie
met

MS1

Cruisecontrol (TEMPOMAT)

icm TREND

338

59

279

RD8

Wieldoppen 'luxe'

icm TREND

102

18

84

RL4

Lichtmetalen velgen 6,5 J x 15

687

119

568

RL5

Lichtmetalen velgen 6,5 J x 16

875

152

723

R1M

Lichtmetalen velgen 6,5 J x 16,
Temoriet grijs

908

158

750

RN1

Banden 205/55 R16

213

37

176

V23

Laadruimtebekleding luxe

icm TREND

313

54

259

V55

Vloerbekleding in
passagierscompartiment

icm TREND

127

22

105

V56

Vloerbekleding in de laadruimte

icm TREND

76

13

63

V57

Bagageruimteafdekking

127

22

105

V78

Bagagenet

189

33

156

V85

Rokerspakket

40

7

33

Cons. prijs
incl. BTW

BTW

Net. cat. prijs
excl. BTW

W83

Donkergetint glas achter

219

38

181

WF0

Elektrische ruitbediening in de
zijwanden/schuifdeur laadruimte

225

39

186

X3R

"Red Stripes"

YP1

478

83

395

YP1

Lakpakket

icm TREND

350

61

289

In
combinatie
met

Cons. prijs
incl. BTW

BTW

Net. cat. prijs
excl. BTW

0

0

0

Unilak extra

500

87

413

Metallic lak

519

90

429

Code

Code omschrijving

Unilak standaard
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Bijlage.
Versie 2019-1, uitgiftedatum 01-02-2019. Deze versie vervalt bij een nieuwe uitgifte.
Zie voor de meest recente versie www.mercedes-benz.nl/bestelwagens.

BPM berekening “grijs-kenteken” voertuigen:
• 37,7% x Netto catalogusprijs.
• Diesel: + € 273,- (malus).
• Benzine, CNG en LPG: € 1.283,- (bonus).
BPM berekening voor benzine (incl. NGT) en diesel “geel-kenteken”
voertuigen (per 01-01-2019):		
		
Tarief
CO2 uitstoot
Vaste voet
≥0
€ 360,00
Schijf 1
0-71
€
2,00
Schijf 2
72-95
€ 60,00
Schijf 3
96-139
€ 131,00
Schijf 4
140-156
€ 215,00
Schijf 5
> 157
€ 429,00

BPM is een overheidsmaatregel welke aan tussentijdse wijzigingen onderhevig is.
Informeer bij uw Mercedes-Benz Van ProCenter naar de geldende BPM richtlijnen.
Onze professionele Mercedes-Benz Van ProCenter zijn ook ’s avonds en op zaterdag
geopend. De aanwezige Mercedes-Benz professionals geven u graag aanvullende informatie.
Prijswijzigingen voorbehouden. Genoemde voertuigprijzen zijn exclusief kosten rijklaar
maken. Kosten rijklaar maken zijn adviesprijzen, gebaseerd op Mercedes-Benz delen.
KDe adviesprijs kosten rijklaar maken van de Citan Tourer bedraagt € 740,- (excl. BTW) /
€ 895,40 (incl. BTW). Onder de kosten rijklaar maken vallen de volgende werkzaamheden/
goederen: Transportkosten, nulbeurt, wassen/poetsen, MB-reservelampen set,
kentekenplaten, volle brandstoftank, MB-gevarendriehoek, MB-verbanddoos, MB-Olie
(1liter flacon), MB-veiligheidsvesten en MB-matten set. Kosten rijklaar maken zijn exclusief:
eerste onderhoudsbeurt, inschrijving in kentekenregister € 39,- (BTW vrij), recyclingbijdrage
€ 31,00 (excl. BTW)/ € 37,50 (incl. BTW), keuringskosten (indien van toepassing, prijs op
aanvraag) en kosten tenaamstelling kenteken € 10,10 (BTW vrij).

Dieseltoeslag bij CO2 > 63: € 87,38 per gram.
Uitgezonderd voor de CO2 - toeslag: kampeerauto’s, ambulances,
lijkauto’s en gepantserde voertuigen.
Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, afbeeldingen en uitrustingen voorbehouden. De gegevens en afbeeldingen in deze prijslijst benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. De getoonde afbeeldingen kunnen elementen bevatten die niet tot de standaard uitrusting van het voertuig of de getoonde
aanbieding(en) behoren. Tevens moeten vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Zij komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze prijslijst (01/19). Voor errata, redactionele, model- en uitvoeringswijzigingen met betrekking tot deze uitgave
verwijzen wij u naar www.mercedes-benz.nl waar de meest actuele uitgave in PDF-formaat als download beschikbaar is.
De verbruikscijfers in deze uitgave zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven, maar om voertuigen met elkaar te kunnen vergelijken doordat ze op dezelfde wijze zijn getest. Het praktijkverbruik kan dus afwijken,
mede omdat het daadwerkelijk verbruik van uw auto sterk afhangt van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.
Prijzen en voorwaarden zijn onverminderd bepaald in de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Mercedes-Benz Vans Nederland B.V.
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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 Van ProCenter.
Uitgave van Mercedes-Benz Nederland Vans B.V. A 5150 38 0319.
Deze uitgave is uitsluitend als PDF beschikbaar.
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