Citan

Gesloten bestelwagen

Een doener.
Van doeners. Voor doeners.

Met de Citan bieden we u een compacte bestelwagen met een grote laadruimte aan, die
perfect is afgestemd op de veelzijdige uitdagingen van de stad.
Wat rendement betreft, is de Citan een aanwinst: efficiënte motoren met BlueEFFICIENCYtechnologie2 en het verbruik vanaf 4,3 l/100 km3, de grote beschikbaarheid met lange
onderhoudsintervallen4 en aantrekkelijke voorwaarden en diensten5 sparen uw budget.
En opdat u goed aankomt, hebben we de Citan ADAPTIVE ESP® meegegeven, met
waardevolle extra functies en rondom krachtig grijpende remmen.
Dankzij zijn comfortabele zetels, eenvoudige bediening en fijn afgesteld chassis met
onafhankelijke wielophanging rijdt de Citan zeer comfortabel, soepel en wendbaar door
de stad – als optie met de versnellingsbak met dubbele koppeling 6G-DCT6. Bij het
laden en lossen zal u zich verbazen over de grote flexibiliteit die de grote laadruimte biedt
dankzij grote deuren en een lage laaddrempel.
De Citan heeft alles wat u van een bestelwagen voor de stad met Mercedes-Benz ster
verwacht. Ontdek zijn voordelen tijdens een proefrit. Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1

Het BlueEFFICIENCY-pakket behoort tot de standaarduitrusting voor alle motorversies en lengtes, behalve in combinatie met de versnellingsbak
met dubbele koppeling 6G-DCT. 2 Bij de Citan gesloten bestelwagen 108 CDI met BlueEFFICIENCY-pakket, handgeschakelde 5-versnellingsbak
en registratie als bedrijfsvoertuig (N1). 3 Onderhoudsintervallen tot 40.000 km. 4 Bijvoorbeeld Mercedes-Benz MobiloVan, de levenslange
mobiliteitsgarantie van Mercedes-Benz. Deze is tot maximaal dertig jaar geldig op voorwaarde dat al het onderhoud en de periodieke servicebeurten
door een Mercedes-Benz werkplaats worden uitgevoerd. Geldig voor voertuigen met eerste inschrijving vanaf 01.10.2012. 5 De versnellingsbak
met dubbele koppeling 6G-DCT is verkrijgbaar als optie voor de Citan 112.
Uitgebreide informatie over de verbruikswaarden vindt u onder “Technische gegevens”.
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De afbeelding toont ook een Citan Mixto. Die is niet verkrijgbaar in België.

Inhoud

Hij weet
waar het op aan komt.

De Citan paart het nuttige aan het aangename: in zijn interieur is het prettig werken.
Functionaliteit en comfort overtuigen vanaf het moment dat u instapt tot u weer uitstapt –
van de aangenaam hoge zitpositie tijdens het rijden tot de lage deur- en laaddrempels,
die het inladen vergemakkelijken.
De comfortabele bestuurderszetel met zijsteun om de rug te sparen is luchtdoorlatend en
slijtvast, en kan manueel naar de wensen van de bestuurder worden ingesteld, net als het
in de hoogte verstelbare stuur. Alle bedieningselementen staan overzichtelijk opgesteld en
laten zich eenvoudig bedienen. Het makkelijk afleesbare combi-instrument is een extra
opwaardering voor het interieur. En ook de standaard verwarmings- en verluchtingsinstallatie
en het praktische opbergconcept leveren hun bijdrage aan de aangename werksfeer.

Het als optie verkrijgbare Chroom-pakket interieur geeft de
cockpit een visuele meerwaarde. Het verwarmings- en
verluchtingssysteem met optioneel geïntegreerde halfautomatische airconditioning zorgt voor constant aangenaam
klimaat in het interieur.

Dankzij het standaard aflegvak boven de voorruit hebt
u snel toegang tot papieren en andere kleine voorwerpen.

Fotoreferentie: De grote afbeelding links toont een Citan Mixto.
Die is niet in alle landen verkrijgbaar.

Interieur | Comfort en functionaliteit

Werken moet
ook prettig zijn.

De kwaliteiten van de Citan laten elke job vooruitgaan: in het krappe stadsverkeer profiteert
u van zijn compacte wendbaarheid, op het platteland of de autosnelweg kunt u volop
van zijn trekkracht genieten.
Bij uw gebruikersprofiel past ongetwijfeld één van de koppelrijke dieselmotoren van 55 kW1
(75 pk), 66 kW2 (90 pk) en 81 kW3 (110 pk) of de moderne benzinemotor van 84 kW4
(114 pk). De innovatieve BlueEFFICIENCY-technologie5 verlaagt het verbruik en kan zo
bijdragen tot de rendabiliteit van uw bedrijf. Afhankelijk van de motor zetten een handgeschakelde 5- of 6-versnellingsbak de aandrijfkracht efficiënt om in voortstuwing. De
als optie verkrijgbare versnellingsbak met dubbele koppeling 6G-DCT6 combineert de
dynamische voordelen van een handgeschakelde versnellingsbak met het comfort van een
automatische transmissie.
Alle technische componenten zijn precies op elkaar afgestemd – van de stuurbekrachtiging
over de veerdemperconstructie van het chassis met onafhankelijke wielophanging tot
de rondom krachtig bijtende remmen. Daarmee kunt u steeds ontspannen genieten van
de wendbaarheid van de Citan.

Bij de Citan gesloten bestelwagen 108 CDI met BlueEFFICIENCY-pakket, handgeschakelde 5-versnellingsbak en registratie als bedrijfsvoertuig (N1).
Bij de Citan gesloten bestelwagen 109 CDI met BlueEFFICIENCY-pakket, handgeschakelde 5-versnellingsbak en registratie als bedrijfsvoertuig (N1).
3
Bij de Citan gesloten bestelwagen 111 CDI met BlueEFFICIENCY-pakket, handgeschakelde 6-versnellingsbak en registratie als bedrijfsvoertuig (N1).
4
Bij de Citan gesloten bestelwagen 112 met BlueEFFICIENCY-pakket, handgeschakelde 6-versnellingsbak en registratie als bedrijfsvoertuig (N1).
5
Het BlueEFFICIENCY-pakket behoort tot de standaarduitrusting voor alle motorversies en lengtes, behalve in combinatie met de versnellingsbak met
dubbele koppeling 6G-DCT. 6 De versnellingsbak met dubbele koppeling 6G-DCT is als optie verkrijgbaar voor de Citan 112.
1
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Uitgebreide informatie over de verbruikswaarden vindt u onder “Technische gegevens”.

Techniek | Motoren en chassis

Zijn gebruik rendeert.
Over kort en lang.

Mercedes-Benz is het aan zichzelf verplicht om ook met de Citan de toekomst van de mobiliteit op een verantwoorde en duurzame manier vorm te geven. Zeker in het stadsverkeer
draagt de Citan deze boodschap voorbeeldig uit. Dankzij moderne motoren en innovatieve
BlueEFFICIENCY-technologie1 zijn CO2-uitstoot en verbruik uiterst laag. Zo rijdt de Citan
vanaf 4,3 l/100 km2 duidelijk op kop.
Ook economisch gezien is de Citan een aanwinst. Met enerzijds zijn aantrekkelijke
prijsniveau en anderzijds zijn lage bedrijfskosten, bv. door zijn zuinige brandstofverbruik
en service-intervallen tot 40.000 km.
Optimale beschikbaarheid is even belangrijk voor Mercedes-Benz Vans als voor u. Dit
onderstrepen wij met de levenslange mobiliteitsgarantie Mercedes-Benz MobiloVan3, 4.
Op die manier levert de Citan een belangrijke bijdrage tot een langdurige en duurzame
rendabiliteit. Rit na rit.
Moderne motoren, de elektrische stuurbekrachtiging en de weergave van het schakelmoment vormen de basis voor economisch rijden. Met het BlueEFFICIENCY-pakket1 kunt
u de rendabiliteit van uw voertuig nog extra verhogen.

BlueEFFICIENCY-pakket1
ECO start/stop-functie

•

Batterij- en dynamobeheer

•

Banden met geoptimaliseerde rolweerstand5

•

1

Het BlueEFFICIENCY-pakket behoort tot de standaarduitrusting voor alle motorversies en lengtes, behalve in combinatie met de versnellingsbak met
dubbele koppeling 6G-DCT. 2 Bij de Citan gesloten bestelwagen 108 CDI met BlueEFFICIENCY-pakket, handgeschakelde 5-versnellingsbak en
registratie als bedrijfsvoertuig (N1). 3 Tot maximaal 30 jaar bij regelmatig onderhoud in een erkende Mercedes-Benz werkplaats. 4 Geldig voor
voertuigen met eerste inschrijving vanaf 01.10.2012. 5 Niet verkrijgbaar voor voertuigen met verhoogd laadvermogen.
Uitgebreide informatie over de verbruikswaarden vindt u onder “Technische gegevens”.

Techniek | BlueEFFICIENCY

Klaar
om elke uitdaging aan te gaan.

De Citan wikkelt elke werkdag af met een indrukwekkende flexibiliteit. Hij kan u het werk niet
uit handen nemen, maar wel duidelijk verlichten – ongeacht uw branche. Zijn intelligente
laadruimteconcept en de lage tildrempel zult u niet meer kunnen missen. Eenvoudig laden
en lossen is één van zijn sterke punten, net als het flexibel gebruik van zijn hoge transportcapaciteit: de max. twee schuifdeuren en de achterdeuren met twee vleugels met een
openingshoek tot 180° zorgen voor een uitstekende toegang tot de laadruimte.

De rugleuning van de begeleiderszetel laat zich als optie
naar beneden klappen en maakt zo een laadlengte vrij
tot 2937 mm. Het als optie verkrijgbare wegklapbare
scheidingsrooster in de gesloten bestelwagen beschermt
de inzittenden.

De als optie verkrijgbare ladderklep1 zorgt ervoor dat
u in de gesloten bestelwagen ook grote voorwerpen kunt
vervoeren.

1

De ladderklep is niet verkrijgbaar voor de koetswerklengte extra lang.

Laadruimteconcept

Kan veel nemen.
En even veel geven.

Veel plaats voor werktuigen en materiaal gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid.
Daarom zijn de bestuurder en de begeleider bij de Citan gesloten bestelwagen beschermd
door een scheidingswand. Ze beschermt de cockpit tegen de lading en houdt ook bijkomend
stof en lawaai op een afstand.
Om in de laadruimte alles veilig op zijn plaats te houden, kan de lading met spanriemen
aan de standaard sjorpunten worden vastgemaakt – optie ook tegen de zijwand. Zo raken
ook gevoelige producten intact op hun bestemming.
Ook de laadruimte verdient bescherming: als optie verhinderen de binnenbekledingen
uit hout dat metalen oppervlakken beschadigd kunnen geraken aan de zijkant van de
laadruimte. De optionele houten vloer beschermt de bodemplaat en vergemakkelijkt
bovendien het laden en het reinigen.

In de laadruimte van de Citan gesloten bestelwagen verhoogt het scheidingsrooster aan de begeleiderszijde (optie)
de veiligheid. De bestuurder heeft altijd zicht op en is beschermd tegen schuivende lading.

Laadruimteconcept

Groot
in veiligheid.

Elektronisch stabiliteitsprogramma
ADAPTIVE ESP®. De elektronische
rijdynamiekregeling ondersteunt de
bestuurder in kritieke rijsituaties,
door de spoor- en richtingsstabiliteit
van het voertuig te verbeteren.

De optionele thoraxbags in de rugleuningen bieden de bestuurder en
begeleider een betere bescherming
van de romp bij zware zijdelingse
aanrijdingen.

Achteruitrijhulp. De als optie verkrijgbare akoestische achteruitrijhulp
met afstandsmeter vergemakkelijkt het
parkeren en voorkomt schade aan
het voertuig. De optionele achteruitrijcamera biedt extra ondersteuning.

Licht- en regensensor. De optionele
licht- en regensensor past de verlichting
en het wisinterval automatisch aan
de helderheid van de omgeving en het
weer aan.

Dagrijlichten. De standaard dagrijlichten
worden automatisch ingeschakeld
zodra de motor start en ze verbeteren
de zichtbaarheid van het voertuig
voor de andere verkeersdeelnemers.

Ook op het gebied van veiligheid staat de Citan aan de top: met ADAPTIVE ESP®,
remassistent, antiblokkeerremsysteem ABS en rondom krachtig grijpende remmen overtuigt hij met korte remafstanden – ook in natte omstandigheden. Het chassis met
onafhankelijke wielophanging houdt betrouwbaar contact met de rijweg. Als u eens door
sneeuw, slijk of zand moet, kunt u de aandrijfslipregeling ASR uitschakelen.
Als het er op aankomt, houden de in de hoogte verstelbare 3-puntsveiligheidsgordels
met gordelspanners en spankrachtbegrenzers de inzittenden zeer goed op hun plaats.
Bij een noodstop worden de waarschuwingsknipperlichten automatisch ingeschakeld.
De Citan is bovendien standaard uitgerust met een bestuurdersairbag, dagrijlichten en een
wegrijhulp op hellingen. De opties begeleidersairbag en thoraxbags1 kunnen het gevaar
voor verwondingen bij een ongeval extra beperken. Ook zijn hulpsystemen zoals licht- en
regensensor, bandenspanningscontrole en een achteruitrijcamera die de omgeving
achter de wagen in de binnenspiegel weergeeft, als optie verkrijgbaar.
Gezien het feit dat de Citan zo zeer in de smaak valt, kunt u er met de optionele antidiefstalen inbraakalarminstallatie zeker van zijn dat uw voertuig niet in verkeerde handen valt.

1

Voor de begeleider alleen verkrijgbaar i.c.m. thoraxbags voor de bestuurder en begeleider.
Fotoreferentie: De afbeelding toont – enkel ter illustratie – de verschillende geactiveerde airbags bij maximale ontvouwing.

Veiligheid

Voor een robuust uiterlijk.
Het Offroadlook-pakket exterieur zorgt nog voor een meerwaarde in design met SUV-typische
opbouwelementen en verleent de Citan een robuuste en opvallendere look. De uitrusting
omvat typische offroad-opbouwelementen aan de voor- en achterbumper, de zijdrempelbekledingen en aan de wielkasten. Zo komt de Offroadlook van alle kanten duidelijk
naar voren.

Het pakket Offroad-look exterieur is voor de Citan gesloten bestelwagen lang alleen als optie verkrijgbaar
i.c.m. Lak-pakket, schuifdeur rechts en schuifdeur links.

Pakketten | Exterieur-pakket

Kleurenspel met stijl.
Het Design-pakket interieur color geeft een opvallende optische meerwaarde aan de Citan met
sportief-rode accenten. Het pakket omvat onder andere rode omrandingen rond de verluchtingsmonden en luidsprekers en rode siernaden aan de bestuurders- en begeleiderszetel.

Het Design-pakket interieur color is voor de Citan gesloten bestelwagen als optie verkrijgbaar,
echter alleen i.c.m. lederen stuurwiel en armsteun.

Pakketten | Interieur-pakket

Bekledingen en koetswerkkleuren.
Metaalkleuren1

Standaardkleuren

Dolfijngrijs

Poolwit

Dravietzwart metallic

Bekleding stof “Lima” zwart

Briljantzilver metallic

Het design van de huidvriendelijke, vuilresistente,
zetelbekleding is smaakvol afgestemd op het interieur.

Amarenarood

1

Inktblauw

Metaalkleuren zijn als optie verkrijgbaar.

Uitrustingen | Bekledingen en koetswerkkleuren

Bornietrood metallic

Kornelietblauw metallic

Limonietbruin metallic

Tenorietgrijs metallic

Standaarduitrusting en opties.
Comfort.

○ Dubbele begeleiderszetel. De 2-persoons begeleidersbank biedt een bijkomende opbergmogelijkheid wanneer de
middenste zetelleuning is neergeklapt (airbag alleen voor
de rechter begeleider).

○ Begeleiderszetel, neerklapbaar. De rugleuning van de
begeleiderszetel kan bij de Citan gesloten bestelwagen
naar beneden geklapt worden en biedt zo een laadlengte
van maar liefst 2937 mm.

○ Armsteun met opbergvak. De zachte armsteun op de
middenconsole heeft een royale opbergruimte waar zelfs
een 1,5 literfles in past.

○ Buitenspiegels, verwarmbaar en elektrisch verstelbaar
(met temperatuursensor). Voorkomen op een betrouwbare manier aanvriezen en beslaan.

○ Radio. De optionele lcd-radio omvat een cd-speler
en een USB- en Aux-In aansluiting. Maakt Bluetooth®telefonie en audiostreaming mogelijk.

○ Navigatiesysteem incl. radio. Het systeem met
geïntegreerd touchscreen-display en DAB+ radio is in de
middenconsole gemonteerd. Met Bluetooth®, USBaansluiting, Aux-In aansluiting en micro-SD-kaartlezer.

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

○ Airconditioning halfautomatisch. Het verwarmings- en
verluchtingssysteem met geïntegreerde airconditioning
zorgt voor constant aangenaam klimaat in het interieur
en minder bewasemde ruiten en beschermt tegen stof,
fijn stof, pollen en uitlaatgassen.
● Standaarduitrusting

Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties

○ Optie

Standaarduitrusting en opties.
Functionaliteit.

● Aflegvak boven de voorruit. Dankzij het aflegvak boven
de voorruit hebt u snel toegang tot papieren en andere
kleine voorwerpen.

○ Begeleiderszetel en beschermingsrooster voor de
lading, neerklapbaar. Afhankelijk van de lengte van het
voertuig ontstaat zo een vlakke laadvloer en wordt de
laadruimte verlengd tot 2937 mm.

○ Kunststof vloer in de laadruimte. De kunststof vloer
van de laadruimte isoleert geluid, is eenvoudig schoon te
maken en beschermt de vloer tegen krassen en deuken.

○ Houten vloer in de laadruimte. Beschermt de laadvloer,
vereenvoudigt laden en reinigen.

○ Houten bekleding van de laadruimte tot op dakhoogte1.
De houten bekleding van de laadruimte beschermt
de metalen wanden tegen schade tot tegen het dak.

○ Schuifdeur rechts met venster2. Schuifdeur in de
rechterflank met comfortabele deuropening, ruiten en
brede instaptrede voor een eenvoudige toegang.

○ Achterklep met glazen ruit3. De achterklep met glazen
ruit, incl. achterruitverwarming, achter-ruitenwisser en
chroomsierstrip4, zorgt voor een goed zicht en vergemakkelijkt het achteruitrijden en het manoeuvreren.

○ Ladderklep3. De ladderklep achteraan in het dak maakt
het mogelijk om indien nodig ook zeer lange voorwerpen
te vervoeren.

1
5

Alleen verkrijgbaar in combinatie met een houten vloer in de laadruimte. 2 Niet verkrijgbaar voor de Citan gesloten bestelwagen compact.
Voor de begeleider alleen verkrijgbaar i.c.m. thoraxbags voor bestuurder en begeleider.

Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties

3

Niet verkrijgbaar voor de koetswerklengte extra lang.

4

Onderdeel van het Chroom-pakket exterieur.
● Standaarduitrusting

○ Optie

Veiligheid.

● Elektronisch stabiliteitsprogramma (ADAPTIVE ESP®).
ADAPTIVE ESP® ondersteunt de bestuurder in kritische
rijsituaties en zorgt zo voor meer veiligheid.

● Bestuurdersairbag. De bestuurdersairbag is standaard.
Als optie kunt u telkens één begeleidersairbag en twee
thoraxairbags5 bijbestellen.

● Dagrijlichten, ○ halogeen-mistlampen en ○ Chroom-pakket exterieur. De standaard automatische dagrijlichten
verhogen de zichtbaarheid. De optionele halogeen-mistlampen verbeteren het zicht van de bestuurder bij mist. Het als optie
verkrijgbare Chroom-pakket exterieur geeft de wagen met een verchroomd radiatorrooster een visuele meerwaarde.

○ Achteruitrijcamera. De camera met weergave in de
achteruitkijkspiegel biedt een zicht op de achterkant van
de wagen en helpt zo bij het parkeren en manoeuvreren
in kleine ruimte. Ter ondersteuning worden hulplijnen
weergegeven.

● Sjorpunten. Via meerdere sjorpunten op de laadvloer
kan de lading met spanriemen goed worden gezekerd.

● Automatische waarschuwingsknipperlichten bij
noodstop. Verhoogt de actieve veiligheid in gevaarlijke
situaties.

○ Achteruitrijhulp. De akoestische achteruitrijhulp maakt
precies rangeren mogelijk en helpt schade aan het
voertuig te voorkomen.

Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties

Nog meer standaarduitrusting en opties.
BlueEFFICIENCY-pakket1

Spiegel

ECO start/stop-functie

●

Asferisch spiegelglas (buitenspiegel)

●

Batterij- en dynamobeheer

●

Binnenspiegel

○

Banden met geoptimaliseerde rolweerstand2

●
Scheidingswand

Elektrische systemen en radio

Scheidingswand, doorlopend

●

Hill Hold Assist

●

Scheidingswand doorlopend met ruit

○

Interieurlicht aan D-stijl met schakelaar, 3-traps instelbaar

●

Bekleding scheidingswand (met en zonder venster)

○

Navigatiesysteem, inclusief radio

○

Scheidingswand verwijderd

○

Radiovooruitrusting

●

Elektrische stuurbekrachtiging

●

Verwarming en ventilatie
3

Overige
6-trapsautomaat met dubbele koppeling 6G-DCT5

○

Aflegvak tussen de voorzetels

●

Zetelverwarming voor bestuurder en begeleider

○

Opbergvakken in de voordeuren

●

Manuele airconditioning

○

Opbouwfabrikant interface/speciale module

○

Luchtdroger voor voorruit en zijruiten

○

Indicator voor buitentemperatuur

○

Pollenfilter

●

Gesloten handschoenkastje

●

Lederen stuurwiel

○

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

○

○

Zonneklep met vak aan bestuurders-/begeleiderszijde

●

Chroom-pakket interieur

○

Warmtewerende beglazing rondom

●

Design-pakket interieur chroom

○

Design-pakket interieur color

○

Lak-pakket

○

Offroad-stylingpakket exterieur

○

Pakketten
Chroom-pakket exterieur
4

Veiligheid
Inbraak-diefstalalarmsysteem

○

Gordelwaarschuwing voor bestuurderszetel

●

Centrale vergrendeling

●

Uitrustingen | Standaarduitrusting en opties

● Standaarduitrusting
1

○ Optie

Het BlueEFFICIENCY-pakket behoort tot de standaarduitrusting voor alle motorversies en lengtes, behalve in combinatie met de versnellingsbak met dubbele
koppeling 6G-DCT. 2 Niet verkrijgbaar voor voertuigen met verhoogd laadvermogen. 3 De zetelverwarmingen zijn alleen samen verkrijgbaar resp. bij
neerklapbare begeleiderszetel alleen voor de bestuurderszetel. 4 Enkel verkrijgbaar in combinatie met lederen stuurwiel. 5 Als optie verkrijgbaar voor
de Citan 112.

Originele accessoires.

Dakbasisdrager standaard, 2 dwarsbruggen1. 2-delige dakbasisdrager om grote voorwerpen op het dak van het voertuig
te vervoeren. Robuuste stalen constructie, die eenvoudig en veilig met schroeven aan de beschikbare bevestigingspunten
in het dakkanaal bevestigd wordt.

Ladderhouder1. Opzetstuk voor veilig transport van ladders
op de basisdragers. Eenvoudige en snelle montage. Geschikt
voor alle “basisdragers Standaard” met een dwarsbuisdiameter van 20 x 30 mm en 30 x 30 mm.

Aanhangwagenkoppeling, vast. Oppervlakken met
corrosiebescherming. Om zware ladingen gemakkelijk
te vervoeren. E-set 13-polig is afzonderlijk verkrijgbaar.
Montage door uw Mercedes-Benz Partner.

Spatlappen. Beschermen voertuigbodem en flanken tegen steenslag en vuil. Verkrijgbaar per 2 stuks voor voor- of achteras.
zwart, generfd.

All-weather vloermatten. Uit vuil- en waterafstotend
rubber. Ze beschermen de voertuigbodem, zijn slipvrij en
eenvoudig te reinigen. Natuurlijk passen ze in vorm en
design ideaal in het interieur.

Zetelbekleding. Met deze makkelijk te onderhouden en
ademende zetelbekledingen blijft uw voertuig onderhouden
en proper. De elastische zetelbekledingen uit polyester
passen en kunnen gewassen worden tot 30 °C. Ze verbleken
niet, zijn kreukherstellend en bestand tegen schuren.

1

Niet te gebruiken i.c.m. ladderklep.

Uitrusting | Originele accessoires

Rijhulp af fabriek*.
Zelfstandig naar kantoor of naar een afspraak – dat kan dankzij Mercedes-Benz rijhulpsystemen
en zetelaanpassingen voor mensen met een handicap. Draaiknop op het stuurwiel, verhoogde
pedalen of toestel voor handbediening: Mercedes-Benz rust de wagen uit zoals u het wenst.
Een veilige toevoeging aan het toestel voor handbediening is de afdekking van het pedaal,
die verhindert dat de pedalen ongewild bediend worden. Slim: de instapbescherming met
dubbele functie zorgt ervoor dat uw kleding niet vuil wordt en de lak geen krassen krijgt.
Het pluspunt van de Mercedes-Benz rijhulpen af fabriek: volledige garantie voor het voertuig
en geen ombouwwerkzaamheden achteraf. Vanzelfsprekend zijn alle producten zorgvuldig
gecontroleerd, getest en goedgekeurd door de ontwikkelingsafdeling van Mercedes-Benz.

1

Voor de Citan zijn de volgende rijhulpsystemen beschikbaar:
1 Draaiknop op stuurwiel
2 Toestel voor handbediening “Classic”
3 Combihendel/TEMPOMAT-hendel mechanisch rechts | zonder afb.
4 Toestel voor handbediening “Easy Speed” | zonder afb.
5 Afdekking van het pedaal | zonder afb.
6 Pedaalverhogingen | zonder afb.
7 Zetelverplaatsing ca. 50 mm naar achteren | zonder afb.
8 Zetelverhoging met 25 mm | zonder afb.
9 Instapbescherming | zonder afb.
* Deze oplossing is in België niet beschikbaar af fabriek, maar kan wel worden aangeboden
in samenwerking met een externe partner.

Uitrustingen | Rijhulp af fabriek
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Uitrustingen | Rijhulp af fabriek

Mercedes PRO

Mercedes PRO
connect1

Mercedes PRO
solutions

Verbindt voertuigen
en personen intelligent
met elkaar.

Biedt specifieke en
individuele oplossingen.

Mercedes PRO
service

Mercedes PRO
inspire

Voor een vooruitziend en
efficiënt voertuigbeheer.

Geeft tips en informeert
over nieuwe ontwikkelingen.

Mercedes PRO
finance

Mercedes PRO
mobility

Maakt
financieringsoplossingen
op maat mogelijk.

Biedt individuele en flexibele
mobiliteitsopties.

Mercedes PRO: eenvoudiger en sneller werk.
Mercedes PRO biedt nieuwe mogelijkheden met een aanbod van optimaal met elkaar verbonden diensten op maat en digitale diensten, en
helpt u uw bedrijf eenvoudiger en sneller te runnen en tegelijkertijd uw productiviteit te verhogen. Dankzij individueel aanpasbare en geïntegreerde
transportoplossingen verhoogt het aanbod de efficiëntie van bedrijven, zodat zij zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten.
Drie diensten maken deel uit van Mercedes PRO: Mercedes PRO solutions voor transportoplossingen op maat en Mercedes PRO service, dat de
klant helpt om zijn voertuigen efficiënt en vooruitziend te gebruiken; Mercedes PRO inspire informeert via nieuwe ontwikkelingen en geeft tips
om uw bedrijf nog efficiënter te runnen. Is de klant op zoek naar financieringsoplossingen op maat of flexibele en individuele mobiliteitsopties, dan
vindt hij bij Mercedes PRO finance en Mercedes PRO mobility de juiste oplossing.

1

Mercedes PRO connect, de oplossing voor connectiviteit en wagenpark, is vooralsnog beschikbaar voor de Vito en voor de Sprinter.
Mercedes PRO begint in 2017 in een aantal uitgekozen Europese landen. Meer informatie vindt u bij uw Mercedes-Benz concessiehouder.

Mercedes PRO

Service en financiële diensten

Eén partner. Alle diensten.
Mercedes-Benz.
Een bedrijf kan alleen maar baat hebben bij de rentabiliteit en betrouwbaarheid
van een Mercedes-Benz Van. Opdat u gedurende de hele levensduur van uw
voertuig zou kunnen profiteren van deze voordelen, bieden wij u een uitgebreid
serviceaanbod en tal van financiële diensten aan met de voortreffelijke kwaliteit
van Mercedes-Benz.

Hoe word ik mobiel?

Leasing

Hoe blijf
ik mobiel?
Mercedes-Benz
originele
onderdelen
MobiloVan
met Service24h
Mercedes-Benz
Service

Financiering

Rental

Kies één van onze aantrekkelijke financiële oplossingen. Onze eerlijke verzekeringsoplossingen, alsook een individuele service op maat voor onderhoud en herstellingen
vervolledigen ons aanbod.

Hoe verzeker
ik mij?

Verkiest u een totaaloplossing? Kies dan voor één van onze gebundelde producten.
Hiermee zijn alle kosten vooraf gekend en komt u niet voor verrassingen te staan,
zodat u zich ten volle kunt concentreren op het succes van uw onderneming.
Neem contact op met uw Mercedes-Benz Partner voor meer details over onze
aanbiedingen. Hij geeft u graag uitgebreid en individueel advies.

Mercedes-Benz
ServiceCare
Slechts een van talrijke mogelijkheden:
Mercedes-Benz ServiceLeasing
Verzekering

Leasing

www.mercedes-benz.be

Mercedes-Benz
ServiceCare

Mercedes-Benz
ServiceLeasing

Met een van onze vele totaalpakketten kunt u de kosten voor de hele contractduur betrouwbaar berekenen. Bij uw Mercedes-Benz Partner
vindt u een passende oplossing die is afgestemd op uw behoeften.

Service en financiële diensten

Mobiliteit – een voertuigleven lang.

1

Financiering1

Leasing1

Dankzij de financieringsoplossingen1 van Mercedes-Benz Financial Services
betaalt u het voertuig van uw keuze tegen vaste afbetalingen en interessante
voorwaarden.

Leasing biedt u de mogelijkheid een wagen te huren voor een contractueel
bepaalde periode, met een aankoopoptie bij het verstrijken van het contract.
Teneinde van een maximale service te genieten kan de leasing afgesloten
worden met bijkomende diensten.

Mercedes-Benz ServiceLeasing1

Mercedes-Benz Van Rental1

Eén bedrag, alles inbegrepen: Mercedes-Benz ServiceLeasing1 biedt u een
totaalpakket op maat en koppelt hieraan de voordelen van onze leasing met
ons aantrekkelijk Mercedes-Benz serviceaanbod.

Huur op lange termijn of operationele leasing is een formule waarmee u in de
grootst mogelijke gemoedsrust over een wagen kan beschikken. Alle diensten
zijn inbegrepen in het contract tegen een globale huursom, die u gedurende
een contractueel vastgelegde periode verschuldigd is. Alleen het rijden laten
wij aan u over.

Let op, geld lenen kost ook geld. Niet alle vermelde producten worden aangeboden in België, voor meer informatie gelieve contact op te nemen met een Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz. Onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier.
Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV, Tollaan, 68, B-1200 Brussel – BTW : BE 0405.816.821 – RPR Brussel Erkend verzekeringsagent FSMA 14855A.

Service en financiële diensten
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Verzekering1

Mercedes-Benz MobiloVan met Service24h

Mercedes-Benz Service

Onze aantrekkelijke verzekeringsoplossingen tegen
eerlijke condities geven u veiligheid in de kwaliteit
van Mercedes-Benz die u gewend bent.

Met de standaard mobiliteitsgarantie MobiloVan2
krijgt u in heel Europa snel hulp tegen kwaliteit van
Mercedes-Benz – zonder kosten en tot 30 jaar3
lang.

Met individuele service op maat voor onderhoud
en herstellingen zorgen wij voor de betrouwbaarheid
en het waardebehoud van uw Mercedes.

Mercedes-Benz ServiceCare4

Mercedes-Benz originele onderdelen

Volledig verzekerd met individuele servicepakketten: van onderhoud en herstellingen
over een uitbreiding van de garantie tot een
volledige verzekering inclusief herstelling van
aan slijtage onderhevige onderdelen.

Originele onderdelen van Mercedes-Benz zijn
perfect op het voertuig afgestemd en staan
voor een sterke kwaliteit, uitgebreid geteste
veiligheid en maximale betrouwbaarheid.

MobiloVan geldt voor voertuigen die voor het eerst zijn ingeschreven vanaf 01.10.2012.

3

Bij regelmatig onderhoud bij uw Mercedes-Benz Partner.

4

Deze dienst is niet beschikbaar in België.

Service en financiële diensten

Volledige oplossingen af fabriek.
Mercedes-Benz kiest voor een nauwe samenwerking met opbouwfabrikanten en biedt u zo een
ruime keuze aan op- en ombouwoplossingen aan. Door de combinatie van onze knowhow met
de ervaring en competentie van de opbouwfabrikanten zijn we in staat de meest verschillende
soorten opbouw met een erg hoog kwaliteitsniveau te realiseren – dat begint bij voertuigen voor
bouw en ambachten en gaat via kofferopbouw en koelvoertuigen tot voertuigen voor politie
en reddingsdiensten. Uw verkoper van Mercedes-Benz bestelwagens helpt u graag bij het
vinden van de juiste oplossing.
Mercedes-Benz VanSolution1 omvat bijzonder veel gevraagde productoplossingen voor verschillende sectoren uit een hand, in de beproefde Mercedes-Benz kwaliteit. Daarbij profiteert
u niet alleen van de vele intelligente oplossingen en de jarenlange ervaring, maar ook van een
rechtstreekse levering af fabriek. Van advies over de voertuigconfiguratie (incl. oplossingen
per sector) tot de uiteindelijke levering werkt u met een en dezelfde partner – gekoppeld aan
een maximale transparantie van de kosten.
Af fabriek krijgt u 3 totaaloplossingen op basis van de Mercedes-Benz Citan:
Citan met pakket Dynamiek-look exterieur
Citan met Taxi-pakket by INTAX
De Citan biedt optimale voorwaarden voor uw op- en ombouwoplossingen.

Citan met Mercedes-Benz rijhulp
Om alle door Mercedes-Benz VanSolution voorgestelde oplossingen te bekijken,
ga naar www.vansolution.de1
Deze totaaloplossingen zijn niet in alle landen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke
Mercedes-Benz verkoper van bestelwagens.

www.vansolution.de1
Op- en ombouwoplossingen

1

De diensten VanPartner en VanSolution zijn niet verkrijgbaar in België.

Individuele oplossingen van gekwalificeerde partners.
Naast het aanbod van Mercedes-Benz VanSolution biedt Mercedes-Benz samen
met 280 gecertificeerde ombouwpartners in het kader van het partnerprogramma
“Mercedes-Benz VanPartner” nog meer op- en ombouwoplossingen aan. Op het
informatieplatform www.vanpartner.com1 hebt u dan ook de keuze uit 420 productoplossingen voor de meest uiteenlopende sectoren.

Voor deze sectoren biedt “Mercedes-Benz
VanPartner” individuele oplossingen aan:
Vrijetijds- en kampeerwagens
Vervoer van personen

Profiteer als klant van ons samenwerkingsmodel “VanPartner by Mercedes-Benz”.
Uw voordelen in een oogopslag:

Assistentie en gemeente

Op- en ombouwoplossingen per sector vinden.
Een snel en gedetailleerd overzicht over de op- en ombouwoplossingen van gecertificeerde opbouwfabrikanten op basis van Mercedes-Benz typevoertuigen.
Gedetailleerde beschrijvingen van voertuigen inclusief foto’s en contactpersonen
bij onze partners (opbouwfabrikanten).

Koel- en geïsoleerd transport

Technisch gecontroleerde op- en ombouw.
Alle op- en ombouwoplossingen worden volgens precieze opbouwrichtlijnen
vervaardigd resp. kunnen een verklaring van geen bezwaar voorleggen.

Service en ambachten

Zoeken naar gecertificeerde partners.
“Mercedes-Benz VanPartner” beantwoordt aan de hoogste eisen op gebied van
kwaliteit, verkoop en aftersales service.

Andere sectoren en accessoires

Taalkeuze.
De informatie is verkrijgbaar in 11 talen. Via GoogleMaps vindt u de standplaats
van iedere opbouwfabrikant heel eenvoudig.

1

De diensten VanPartner en VanSolution zijn niet verkrijgbaar in België.

Koerier- en leveringslogistiek
Bouwsector

Beperkte mobiliteit

“VanPartner by Mercedes-Benz” is nog niet in alle landen beschikbaar.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke Mercedes-Benz verkoper van bestelwagens.

www.vanpartner.com1
Op- en ombouwoplossingen

Technische gegevens.
Gesloten bestelwagen compact met een wielbasis van
2313 mm

Gesloten bestelwagen lang met een wielbasis van
2697 mm

Gesloten bestelwagen extra lang met wielbasis
3081 mm

2697
4321

3081
4705

1119
H

tot
1839

1460

1119

tot
1816

1460
13691

915

1219

H

H

tot
1810

Maximaal toegelaten massa [kg]

915

1219
1119

1219

H tot ca. 146

1258
1128

915

1460

1258

2313
3937

1829
2138

638

1258
1128

638

17531

H tot ca. 148

21371

H tot ca. 153

1810

1810

1920

1950

2100

2200

108 CDI

–

–

108 CDI

108 CDI

–

109 CDI

–

–

109 CDI

109 CDI

109 CDI

–

–

–

111 CDI

111 CDI

111 CDI

–

1129

112

–

–

–

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
66 kW (90 pk) bij 4000 t/min | 4 cilinders | Diesel
Euro 6b | 1461 cm3 | 220 Nm bij 1750–3000 t/min
81 kW (110 pk) bij 4000 t/min | 4 cilinders | Diesel
Euro 6b | 1461 cm3 | 260 Nm bij 1750–2750 t/min
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
3

1320–1375

1432–1470

460

465–745

730–768

2860

1810–3150

3250

100
1050/675–685

100
1050/660–685

100
1050/715–735

Max. laadvolume in m3 | Max. laadlengte in mm

2,4 | 1369

3,1 | 1753

3,8 | 2137

Draaicirkel tussen muren Ø [m] | Draaicirkel tussen stoepranden Ø [m]

10,13 | 9,6

11,23 | 10,7

12,43 | 11,9

Leeggewicht in kg bij MTM
Nuttig laadvermogen [kg] bij MTM
Max. toegelaten treingewicht in kg
Max. dakbelasting [kg]
Aanhangwagengewicht geremd/ongeremd9 [kg]

1350

Max. laadlengte gemeten op vloerhoogte. 2 De kortstondige verhoging van het koppel met de Overtorque-technologie wordt met de kickdown geactiveerd. 3 In Richtlijn 97/27/EU 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 ca. 60 l. 5 CDI-motoren en benzinemotor conform Euro 6b. 6 De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening [EG] 715/2007 in de huidige versie. Deze gegevens
gaan niet over één enkel voertuig en maken geen deel uit van het aanbod, maar dienen alleen om de verschillende voertuigtypes met elkaar te kunnen vergelijken. 7 De werkelijke verbruikswaarden zijn o.a. afhankelijk van het voertuiggewicht en van de gekozen uitrustingen. 8 Met verhoogd laadvermogen.
9
Citan 112 in combinatie met versnellingsbak met dubbele koppeling 6G-DCT en registratie als bedrijfsvoertuig (N1) zonder aanhangwagengewicht geremd/ongeremd.
1

Technische gegevens, brandstofverbruik en CO2-emissies

Brandstofverbruik en CO2-emissies.
Koppelcurven:
Vermogen

Max. koppel

CDI-motor OM607 DE15LA

55 kW (75 pk)

200 Nm

CDI-motor OM607 DE15LA

66 kW (90 pk)

220 Nm

CDI-motor OM607 DE15LA

81 kW (110 pk)

260 Nm

Benzinemotor M 200.71 12LA

84 kW (114 pk)

190 Nm + (15 Nm)2

Nm

Max. koppel

260 Nm

260
240
220

220 Nm

200

200 Nm
190 Nm + (15 Nm)2

180
160
140
120

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele motorolie

100
1000

2000

3000

4000

5000

6000
Toerental t/min

Voor voertuigen met emissienorm Euro 6b en BlueEFFICIENCY-pakket
Type

4, 5, 6

VersnelAsCO2-emissie in g/km6
lingsbak overbrenging
gecombineerd

zonder BlueEFFICIENCY-pakket

Brandstofverbruik [l/100 km]6, 7
in
de stad

buiten
de stad

gecombineerd

CO2-emissie in g/km6
gecombineerd

Brandstofverbruik [l/100 km]6, 7
in
de stad

buiten
de stad

gecombineerd

108 CDI

M5

3,733/4,2148

112–119

4,7–5,0

4,2–4,4

4,3–4,6

–

–

–

–

109 CDI

M5

3,733/4,2148

112–123

4,7–5,2

4,2–4,5

4,3–4,7

–

–

–

–

111 CDI

M6

4,313

115–119

4,8–4,9

4,2–4,3

4,4–4,5

–

–

–

–

112

M6

4,438

140–143

7,3–7,4

5,6–5,8

6,2–6,4

–

–

–

–

112

6G-DCT

3,950/4,390

–

–

–

–

144–147

7,9–8,1

5,5–5,6

6,4–6,5

M5 = handgeschakelde 5-versnellingsbak
M6 = handgeschakelde 6-versnellingsbak
6G-DCT = versnellingsbak met dubbele koppeling 6G-DCT

Technische gegevens, brandstofverbruik en CO2-emissies

De Citan bandenperformance.
Merk

Model

Bandenmaat

Draagkracht

Snelheidscategorie

Bandenklasse

Brandstofrendementsklasse

Klasse grip op
nat wegdek

195/65 R15

91

T

C1

C

B

70

195/65 R15

95

T

C1

B

A

70

205/55 R16

91

H

C1

E

B

70

185/70 R14

88

T

C1

C

B

69

195/65 R15

95

H

C1

B

B

72

W

195/65 R15

95

T

C1

C

C

72

S+W

195/65 R15

91

T

C1

E

E

70

Bandentype

ENERGY SAVER
GRNX SI

Michelin

GRNX SI ULRR ZE

S

ENERGY SAVER
GRNX
CEC5

Continental

S
CEC5
TS 850
Vector 4 Season

Goodyear
S = zomerbanden
W = winterbanden
S + W = All Season

Klasse van
rolgeluidemissies

Meetwaarde
externe
rolgeluiden dB

Rijveiligheid en brandstofbesparing kunnen rechtstreeks worden beïnvloed door uw persoonlijke en individuele rijstijl. Let hiervoor op de volgende punten: Zuinig en vooruitziend rijden kan uw brandstofverbruik aanzienlijk verminderen.
Voor een betere grip op een nat wegdek en een hogere brandstofefficiëntie moet de bandenspanning geregeld worden gecontroleerd. Er moet steeds voldoende afstand worden gehouden om veilig te kunnen stoppen.
Nadat de redactie van deze brochure werd afgesloten, kunnen nog wijzigingen aan het bandenprogramma of de bandencode zijn aangebracht. Vraag bij uw verkoper van Mercedes-Benz bestelwagens naar de laatste verplichtingen.

Gegevens conform EU-richtlijn
1222/2009. De bandencode
geeft informatie over drie doorslaggevende eigenschappen van de
bandenprestaties:
Brandstofrendement
Een rollende band vervormt
en verbruikt daarbij energie.
Dit is een van de 5 weerstandskrachten
die op een voertuig inwerken.

Grip op nat wegdek
De aanduiding van de grip op
een nat wegdek biedt informatie over een belangrijk veiligheidsaspect van een band: zijn grip op een
natte rijweg.
Externe rolgeluiden
Het geluidsvolume van de
externe rolgeluiden van
een band wordt op de bandencode
van de Europese Commissie in
decibel uitgedrukt met één, twee of
drie geluidsgolven.

Banden-performance

Stel uw held op de proef.
Neem het stuur zelf in de hand – want nergens overtuigt de Citan zo veel als 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 tijdens een proefrit wat de Citan zo bijzonder maakt. En zo onontbeerlijk. Uw
Mercedes-Benz Partner verheugt zich al op uw bezoek en maakt graag een afspraak met
u. Met de zoekfunctie voor concessiehouders op www.mercedes-benz.be vindt u uw
dichtstbijzijnde Mercedes-Benz Partner heel gemakkelijk. Wij wensen u nu al veel plezier –
tijdens uw proefrit met de Citan.
Alle verdere informatie, zoals de handleiding bijvoorbeeld, vindt u op het internet. Ga naar
www.mercedes-benz.be en kies in de rubriek Diensten en onderdelen van het tabblad
Bestelwagens de optie Handleidingen.

www.mercedes-benz.be
Proefrit

In verband met de informatie in deze brochure: de redactie van deze brochure werd op 22.03.2017 afgesloten. Nadien
kunnen er aan het product nog wijzigingen aangebracht zijn. Veranderingen aan constructie of vorm, of wijzigingen in
de kleuren en de standaarduitrusting door de constructeur blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover deze
veranderingen of afwijkingen redelijk blijven voor de koper, rekening houdend met de belangen van de verkoper. Indien
de verkoper of de constructeur voor de aanduiding van de bestelling of van het bestelde artikel tekens of nummers gebruikt,
kunnen alleen hieraan geen rechten worden ontleend. De foto’s en beschrijvingen kunnen accessoires of opties bevatten
die niet tot de standaarduitrusting behoren. Mogelijke kleurverschillen zijn een gevolg van het drukproces. In deze brochure
kunnen ook types of diensten worden vermeld die in bepaalde landen niet worden aangeboden.
Deze brochure is een internationale uitgave. Verklaringen over wettelijke, gerechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen
gelden enkel voor België bij de afsluiting van de redactie van deze brochure. Vraag daarom bij uw Mercedes-Benz verkoper
van bestelwagens naar de in uw land geldende voorschriften en de recentste verplichtingen.
www.mercedes-benz.be
Opslag van technische gegevens in het voertuig: elektronische voertuigcomponenten (bv. regeleenheid airbag,
regeleenheid motor enz.) bevatten geheugens voor technische voertuiggegevens, zoals bv. meldingen in het geval van
functiestoringen, snelheid van het voertuig, remkracht of de werking van de veiligheids- en rijhulpsystemen wanneer
zich een ongeval voordoet (audio- en videogegevens worden niet opgeslagen). De gegevens worden vluchtig opgeslagen,
Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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op zichzelf staand als momentopname, bv. in het geval van een melding van een storing, gedurende een zeer korte
registratietijd (maximaal een paar seconden), bv. bij een ongeval, of in samengevatte vorm, bv. om te evalueren hoe
onderdelen worden belast. De opgeslagen gegevens kunnen door geschoolde technici via interfaces in het voertuig
worden gelezen, zodat ze een diagnose kunnen maken en eventuele functiestoringen kunnen verhelpen. De fabrikant
kan ze lezen om ze te analyseren en om te gebruiken en verwerken om de voertuigfuncties verder te verbeteren. Op
vraag van de klant kunnen gegevens ook dienen als basis voor verdere optionele diensten. Een overdracht van gegevens
uit het voertuig naar de fabrikant resp. derden gebeurt in principe uitsluitend wegens een wettelijke toestemming
(bv. noodoproep e-call van het voertuig) of wegens een contractuele overeenkomst met de klant en rekening houdend
met de bescherming van de privacy. Meer informatie over de in het voertuig opgeslagen gegevens staat in de gedrukte
handleiding van het voertuig die zich ook in het voertuig bevindt. Die vindt u gedrukt in het voertuig of online op de
nationale Mercedes-Benz website.
Terugname van oude voertuigen. Na een lang leven vol prestaties nemen wij uw Citan terug om hem milieuvriendelijk te
verwerken in het kader van de EU-richtlijn voor de terugname van oude voertuigen – maar zover is het natuurlijk nog
lang niet. Voor de terugname van oude voertuigen staat een net van terugnamevestigingen en sloopbedrijven ter beschikking,
die uw voertuig gratis en op milieuvriendelijke wijze verwerken. Daardoor zal uw Citan ook in de toekomst aan de wettelijke
quota voor recycling en besparing van de hulpbronnen voldoen. Meer informatie over de recycling van oude voertuigen,
over de verwerking en over de voorwaarden voor terugname vindt u op de nationale website van Mercedes-Benz.

