
Citan Zárt áruszállító és Mixto



Egy profi
a profiktól, profiknak.



A Citan

A Citannal kompakt méretekkel és nagy raktérrel rendelkező városi kisáruszállítót kínálunk 
Önnek, amely tökéletesen illeszkedik a város sokrétű kihívásaihoz.

Gazdaságosság szempontjából a Citan minden tekintetben nyereség: hatékony motorjai, 
BlueEFFICIENCY technológiával1 és akár 4,3 l/100 km-es2 fogyasztással, a magas rendel-
kezésre állás, hosszú szervizintervallumokkal3, valamint a vonzó feltételek és szolgáltatások4 
kímélik pénztárcáját. Annak érdekében pedig, hogy nyugodtan megérkezhessen, a Citant 
ADAPTIVE ESP-vel®, értékes kiegészítő funkciókkal, valamint valamennyi keréken nagy 
teljesítményű fékekkel láttuk el.

A kényelmes üléseknek, az egyszerű kezelhetőségnek és a finoman hangolt, független 
kerék felfüggesztéssel ellátott futóműnek köszönhetően a Citan kényelmesen, agilisan  
és for dulékonyan járja a várost – akár a rendelhető 6G-DCT5 duplakuplungos váltóval is.  
Be- és kira kodáskor örömmel tapasztalja majd, milyen rugalmasan kihasználható a tágas 
raktér, köszönhetően a nagy ajtóknak és az alacsony rakodóperemnek.

A Citanban minden megtalálható, amit csak egy Mercedes csillagos városi kisáruszállítótól 
elvárhat. Ismerkedjen meg előnyeivel egy tesztvezetés alkalmával!  
 
Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  A BlueEFFICIENCY csomag az alapfelszereltséghez tartozik minden motorváltozatnál és hossznál, kivéve a 6G-DCT duplakuplungos váltóval szerelt 
változatoknál nem elérhető. 2 A Citan zárt áruszállító 108 CDI-nél. BlueEFFICIENCY csomaggal, 5 fokozatú kézi kapcsolású váltóval és 
 haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1). 3 Karbantartási periódus akár 40 000 km. 4 Például a Mercedes-Benz MobiloVan, az élethosszig 
tartó mobilitásgarancia a Mercedes-Benztől. Legfeljebb 30 évig, hivatalos Mercedes-Benz szervizben végzett rendszeres karbantartás esetén.  
A 2012. 01. 01. után forgalomba helyezett járművekre érvényes. 5 A 6G-DCT duplakuplungos váltó extraként rendelhető a Citan 112 típushoz.

Részletes információk a fogyasztási adatokról a „Műszaki adatok“ alatt találhatók. 
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Tudja, 
mi a legfontosabb az utastérben.



Belső tér | Komfort és funkcionalitás

A Citan összeköti a kellemeset a hasznossal: barátságos utasterében kitűnően lehet dolgozni. 
A funkcionalitás és kényelem a beszállástól a kiszállásig minden tekintetben meggyőző –  
a kellemesen magas üléspozíciótól vezetés közben, az alacsony ajtóküszöbökig és rakodó-
peremig, melyek megkönnyítik a berakodást.

A kényelmes vezetőülés, a hátat kímélő oldaltartásával, légáteresztő, strapabíró kárpittal van 
bevonva, és manuálisan a vezető igényei szerint állítható be, ugyanúgy, mint az állítható 
magasságú kormány. Minden kezelőszerv áttekinthetően van elhelyezve és egyszerűen 
kezelhető. A könnyen leolvasható kombinált műszer még értékesebbé teszi az utasteret.  
A szériafelszereltséghez tartozó fűtő- és szellőzőberendezés, valamint a gyakorlatias táro-
lóhely-koncepció hozzájárulnak a kellemes munkakörnyezethez.

A rendelhető beltéri Króm csomag értékesebb megjelenést 
kölcsönöz a vezetőfülkének. A fűtő- és szellőrendszer, 
extraként integrált félautomatikus klímaberendezéssel, 
gondoskodik az állandó, kellemes hőmérsékletről.

A szériafelszereltséghez tartozó tárolóhely az első szélvédő 
fölött lehetővé teszi a gyors hozzáférést a papírokhoz és 
kisebb tárgyakhoz.

Tájékoztatás a képről: A nagy bal oldali képen egy Citan Mixto látható. Ez a változat nem áll rendelkezésre minden országban.



A munkának 
örömet is kell okoznia.



Technika | Motorok és futómű

A Citan erősségei minden feladatban segítenek: a sűrű városi forgalomban profitálhat 
kompakt fordulékonyságából, az országúton vagy autópályán élvezheti vonóerejét.

A nagy nyomatékú dízelmotorok valamelyike, 55 kW1 (75 LE), 66 kW2 (90 LE) és 81 kW3 
(110 LE), vagy a modern benzinmotor, 84 kW4 (114 LE) teljesítménnyel, biztosan illik az 
Ön igényeihez. Az innovatív BlueEFFICIENCY technológia5 csökkenti a fogyasztást, és ezáltal 
növelheti vállalkozása gazdaságosságát. Motorizáltságtól függően öt-, ill. hatfokozatú kézi 
kapcsolású váltó viszi át hatékonyan a hajtóerőt az útra. Az extraként rendelhető 6G-DCT 
duplakuplungos váltó6 egy kézi kapcsolású váltó menetdinamikai előnyeit egy automata 
váltó kényelmével egyesíti.

Valamennyi műszaki részegység precízen illeszkedik egymáshoz – a szervokormánytól  
a független kerékfelfüggesztésű futómű rugó-lengéscsillapító hangolásán át a valamennyi 
keréken hatékonyan működő fékekig. Ezáltal mindig nyugodtan élvezheti a Citan fürgeségét.

1  A Citan zárt áruszállító 108 CDI-nél. BlueEFFICIENCY csomaggal, 5 fokozatú kézi kapcsolású váltóval és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1). 
2  A Citan zárt áruszállító 109 CDI és Citan Mixto 109 CDI típusoknál BlueEFFICIENCY csomaggal, 5 fokozatú kézi kapcsolású váltóval és haszon-

gépjárműként forgalomba helyezve (N1). 3 A Citan zárt áruszállító 111 CDI és Citan Mixto 111 CDI típusoknál BlueEFFICIENCY csomaggal, hatfokozatú 
kézi kapcsolású váltóval és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1). 4 A Citan zárt áruszállító 112-nél, BlueEFFICIENCY csomaggal,  
hatfokozatú kézi kapcsolású váltóval és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1). 5 A BlueEFFICIENCY csomag az alapfelszereltséghez tartozik 
minden motorváltozatnál és hossznál, kivéve a 6G-DCT duplakuplungos váltóval szerelt változatoknál nem elérhető. 6 A 6G-DCT duplakuplungos  
váltó extraként rendelhető a Citan 112 típushoz.

Részletes információk a fogyasztási adatokról a „Műszaki adatok“ alatt találhatók. 



Alkalmazása kifizetődő. 
Rövid és hosszú távon is.



Technika | BlueEFFICIENCY

A Mercedes-Benz márka kötelességének tekinti, hogy a Citannal is felelősségteljesen  
és fenntarthatóan alakítsa a mobilitás jövőjét. A városi forgalomban a Citan példamutatóan 
teljesíti ezt a törekvésünket. Köszönhetően a modern motoroknak és az innovatív  
BlueEFFICIENCY technológiának1 a CO2-kibocsátás és a fogyasztás is alacsony. Így a Citan 
akár 4,3 l/100 km2 fogyasztással jó példával jár elöl.

A Citan gazdaságosság szempontjából is nyereség. Egyrészt vonzó árszintjével, másrészt az 
alacsony üzembentartási költségek miatt, melyek a hatékony üzemanyag-fogyasztásból  
és az akár 40 000 km-es karbantartási periódusokból adódnak.

A lehető legjobb rendelkezésre állás a Mercedes-Benz Vans számára épp olyan fontos, 
mint Önnek. Ezt az élethosszig tartó Mercedes-Benz MobiloVan3, 4 mobilitásgaranciával 
hangsúlyozzuk. A Citan ezáltal jelentősen hozzájárul a hosszú távú és fenntartható nyere-
ségességhez. Útról útra.

Modern motorok, elektromos szervokormány és kapcsolási pont kijelzés képezik a 
gazdaságos közlekedés alapját. A BlueEFFICIENCY csomag1 segítségével gépkocsija 
hatékonysága még tovább növelhető.

BlueEFFICIENCY csomag1

ECO Start-Stop funkció •

Generátor- és akkumulátorvezérlés •

Optimalizált gördülési ellenállású gumiabroncsok5 •

1  A BlueEFFICIENCY csomag az alapfelszereltséghez tartozik minden motorváltozatnál és hossznál, kivéve a 6G-DCT duplakuplungos váltóval szerelt 
változatoknál nem elérhető. 2 A Citan zárt áruszállító 108 CDI-nél. BlueEFFICIENCY csomaggal, 5 fokozatú kézi kapcsolású váltóval és haszon-
gépjárműként forgalomba helyezve (N1). 3 Legfeljebb 30 évig, hivatalos Mercedes-Benz szervizben végzett rendszeres karban tartás esetén. 

4 A 2012.01.01. után forgalomba helyezett járművekre érvényes. 5 Nem áll rendelkezésre megnövelt hasznos terhelésű gépkocsikhoz.

Részletes információk a fogyasztási adatokról a „Műszaki adatok“ alatt találhatók. 



Készen áll,
hogy bármilyen kihívással szembenézzen.



Raktérkoncepció | Alkalmazási területek és sokoldalúság

A Citan impozáns rugalmassággal birkózik meg a mindennapokkal. Bár a munka terhét nem 
veheti le az Ön válláról, azonban – szakmájától függetlenül – jelentősen megkönnyítheti azt. 
Ha egyszer megtapasztalta, intelligens raktérkoncepcióját és az alacsony rakodóperemeket 
többé nem szeretné nélkülözni. Hiszen a könnyű be- és kirakodás éppúgy erősségei közé 
tartozik, mint nagy szállítási kapacitásának rugalmas kihasználhatósága: akár 2 tolóajtó 
és akár 180°-ig nyitható kétszárnyú hátsó ajtók nyújtanak kitűnő hozzáférést a raktérhez.

A segédvezető-ülés háttámlája extraként lehajtható,  
így kívánságra akár 2937 mm-re is megnövelheti  
a sík raktér hosszát. A rendelhető, behajtható védőrács  
a zárt áruszállítóban védi az utasokat.

A lehajtható FOLD & LOAD hátsó ülésekkel és a  
védőráccsal a Mixto mindkettőt biztosítja – helyet  
akár öt utasnak vagy nagy szállítási kapacitást.



Az első hős, 
amely 3 hosszváltozatban kapható.



Raktérkoncepció | Alkalmazási területek és sokoldalúság

A Citan zárt áruszállító sok mindent lehetővé tesz az Ön számára: specialistaként kitűnik 
rugalmas alkalmazásorientáltságával. 3 felépítményváltozat, a kompakt, hosszú és extra 
hosszú közül választhat. Az extra hosszú változat 2137 mm-es maximális raktérhossza  
kívánságra a lehajtható segédvezető-üléssel akár 2937 mm-re növelhető. Az 1258 mm-es 
raktérmagassággal együtt a Citan zárt áruszállító akár 3,8 m3 raktérfogatot biztosít.  
Ez a 768 kg-os maximális teherbírásával nehéz rakományokkal is megtölthető. Köszönhetően 
az extraként rendelhető felszereltségek nagy választékának, a Citant tökéletesen az  
igényeihez igazíthatja.

1  A Citan Mixto csak extra hosszú változatban rendelhető. 2 A két tolóajtó a Citan Mixto esetében a szériafelszereltséghez tartozik.

Hatékony be- és kirakodás: Három különböző hosszával1 és kívánságra két tolóajtóval2 a Citan bőséges helyet kínál  
a legkülönbözőbb igényekhez és szállítási feladatokhoz.



Gondos és rendezett bepakolás
és kézbesítés.



Raktérkoncepció | Zárt áruszállító

Aki ennyi mindent magával vihet a raktérben, annak arról is gondoskodnia kell, hogy az 
anyagok és szerszámok előírásszerűen legyenek elhelyezve. Ezért a Citan zárt áruszállítóban 
a vezető- és segédvezető-ülés mögött egy válaszfal található, amely védi a vezetőteret  
a rakománytól és ezen túlmenően távol tartja a port és a zajokat.

Annak érdekében, hogy a raktérben minden biztonságosan a helyén maradjon, a rakomány feszítő-
hevederek és a szériafelszereltséghez tartozó rögzítőszemek segítségével szakszerűen 
rögzíthető – extraként az oldalfalhoz is. Így a törékeny áruk is épségben megérkezhetnek.

A raktér szintén megérdemli a védelmet: az opcionális belső faburkolat megakadályozza, 
hogy a fémfelület a raktér oldalán megsérüljön. Az extraként rendelhető fapadló védi  
a padlólemezt, és ezen túlmenően megkönnyíti a rakodást és a tisztítást.

A Citan zárt áruszállító rakterét rugalmasság és biztonság jellemzi. Az extraként rendelhető védőrács védi a vezetőt  
a könnyebb áruktól – továbbá mindig szemmel tarthatja a rakományt.





Raktérkoncepció | Mixto

A Citan Mixto az Ön első osztályú városi kisáruszállítója, ha kombinálni kívánja a személy- és 
áruszállítást. Az öt kényelmes ülőhely mögött 2,4 m3 raktér áll az anyagok vagy csomagok 
rendelkezésére. A Citan Mixto csak extra hosszú változatban rendelhető. A szériafelsze-
reltséghez tartozó két üvegezett tolóajtó lehetővé teszi az egyszerű hozzáférést az utas- 
vagy a raktérhez. Kívánságra körben üvegezett kivitel is rendelhető.1

A szériafelszereltséghez tartozó hátsó üléspad ⅓ : ⅔ arányban lehajtható – így nagyobb 
tárgyak is szállíthatók. Még nagyobb szabad teret teremt az extraként rendelhető egyrészes 
FOLD & LOAD hátsó ülés, amely előrehajtva védőráccsá alakítható. Ezáltal akár 3,5 m3  
áll rendelkezésére a rakomány számára.

1  A C-től a D-oszlopig és a hátsó ajtón a Mixto szériafelszereltségként lemezelt. Extraként felár nélkül „körben üvegezett“ kivitelben is rendelhető – 
ekkor azonban csak egy tolóajtóval.

A Citan Mixto összekapcsolja a kényelmes szállítási lehetőségeket és a rendkívül rugalmas raktérhasználatot.  
Az extraként rendelhető egyrészes FOLD & LOAD hátsó ülések szükség esetén néhány mozdulattal védőráccsá  
alakíthatók, és a raktér így jelentős mértékben, akár 3,5 m3-re növelhető.

Lehet, 
hogy mindent tud?



ADAPTIVE ESP® Elektronikus stabilitás- 
program. Az elektronikus menetdina-
mikai szabályzórendszer segíti a vezetőt 
kritikus közlekedési helyzetekben,  
azáltal, hogy javítja a gépkocsi sáv- és 
iránytartását.

A háttámlába épített, extraként rendel-
hető mellkaslégzsákok súlyos oldal-
irányú ütközések esetén jobb védelmet 
nyújtanak a törzsnek az ütközés felőli 
oldalon.

Tolatássegítő. Az extraként rendelhető 
távolságmérővel rendelkező hangjelzé-
ses tolatássegítő megkönnyíti a parkolást 
és segít elkerülni a gépkocsi sérüléseit. 
További támogatást nyújt az extraként 
rendelhető tolatókamera.

Fény- és esőérzékelő. Az extraként 
rendelhető fény- és esőérzékelő a vilá-
gítást és az ablaktörlési intervallumot 
automatikusan a környezet fényerejéhez, 
ill. az időjáráshoz igazítja.

Nappali menetfény. A szériafelszerelt-
séghez tartozó nappali menetfény  
a motor beindításakor automatikusan 
bekapcsol, és ezáltal javítja a gép-
kocsi láthatóságát a közlekedés többi 
résztvevője számára.

Biztonság tekintetében
egészen kiemelkedő.



Biztonság

A Citan a biztonság terén is élen jár: ADAPTIVE ESP®-vel, fékasszisztenssel és blokkolás-
gátlóval (ABS), valamint erőteljes fékekkel valamennyi keréken és rövid fékutakkal győzi 
meg – nedves időben is. A független kerékfelfüggesztésű futómű megbízható kapcsolatot 
biztosít az útfelülettel. Ha havon, latyakban vagy homokon halad, kikapcsolhatja a kipör-
gésgátlót (ASR).

Ha szükséges, az állítható magasságú övfeszítővel és överő-határolóval ellátott hárompontos 
biztonsági övek biztosan tartják. Vészfékezéskor automatikusan bekapcsol a vészvillogó.

Szériafelszereltségként a Citan ezen túlmenően vezetőoldali légzsákkal, nappali menet-
fénnyel és hegymeneti elindulási segítséggel is fel van szerelve. Az extraként rendelhető 
utasoldali első légzsák, és mellkaslégzsákok1 tovább csökkenthetik a sérülés kockázatát 
baleset esetén. Ezen kívül olyan asszisztensek is rendelhetők, mint a fény- és esőérzékelő, 
a gumiabroncsnyomás-ellenőrzés és a tolatókamera, amely a gépkocsi mögötti területet  
a belső tükörben mutatja meg.

Amilyen vonzó a Citan, az extraként rendelhető riasztóberendezéssel gondoskodhat róla, 
hogy gépkocsija ne kerüljön rossz kezekbe.

1  A segédvezető részére csak vezető- és utasoldali első mellkaslégzsákokkal együtt rendelhető.

Tájékoztató a képről: a kép – csak illusztráció céljából – egy szimulált légzsákkioldást mutat, teljesen felfúvódott állapotban.

Biztonság tekintetében
egészen kiemelkedő.



A robusztus megjelenés érdekében.

A Külső offroad optikai csomag a hosszú Citan zárt áruszállítóhoz extraként, csak a Fényezés csomaggal,  
valamint jobb és bal oldali tolóajtóval együtt rendelhető.

A Külső offroad optikai csomag SUV-kre jellemző elemekkel teszi még értékesebbé megjelenését, 
továbbá robusztus és még markánsabb fellépést kölcsönöz a Citannak. A felszereltséghez 
offroad-megjelenésű elemek tartoznak az első és hátsó lökhárítón, a küszöbburkolatokon és 
a sárvédőkön. Így az offroad-megjelenés minden oldalról érvényre jut.

Csomagok | Külső csomag



Stílusos színjáték.
A Belső Color Design csomag sportos, piros 
jegyekkel kölcsönöz értékesebb megjelenést  
a Citan vezetőfülkéjének. A csomaghoz töb-
bek között piros keretű szellőzőfúvókák és  
hangszórók, valamint piros díszvarrások tar-
toznak a vezető- és segédvezető-ülésen.

A Belső Color Design csomag extraként rendelhető  
a Citan zárt áruszállítóhoz és a Citan Mixto gépjárműhöz,  
azonban csak bőrkormánnyal és kartámasszal együtt.

Csomagok | Utastér csomag



Fényezések és üléshuzat.
„Lima“ fekete szövetkárpitozásSzériafényezések Metálfényezések1

arktikfehér

amarénavörös

delfinszürke

tintakék

dravitfekete metál

bornitvörös metál

limonitbarna metál

brillantezüst metál

kornelitkék metál

A bőrbarát és szennyeződéseknek ellenálló üléskárpit 
designja ízlésesen illeszkedik a belső térhez.

tenoritszürke metál

1  A metálfényezések extrafelszereltségek.
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Széria- és extrafelszereltségek.
Komfort.

○  Rádió. Az extraként rendelhető LCD-kijelzős rádió CD- 
lejátszóval, valamint USB- és Aux-in csatlakozóval rendel-
kezik. Lehetővé teszi a Bluetooth® telefonálást és az  
audiostreaminget.

○  Kartámasz, tárolórekesszel. A puha kartámasz  
a középkonzolon bőséges tárolóhelyet kínál, amelyben 
egy 1,5 literes palack is elfér.

○  Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó 
tükrök (hőmérséklet-érzékelővel). Megbízhatóan  
megelőzik az eljegesedést és párásodást. 

○  Fény- és esőérzékelő. A fény- és esőérzékelő a világítást 
és az ablaktörlési intervallumot automatikusan a környezet 
fényerejéhez, ill. az időjáráshoz igazítja.

○  Lehajtható segédvezető-ülés. A segédvezető-ülés  
háttámlája a Citan zárt áruszállítónál lehajtható és így 
akár 2937 mm-es raktérhosszt is lehetővé tesz.

○  Félautomata klímaberendezés. A fűtő- és szellőző-
rendszer, integrált klímaberendezéssel, gondoskodik  
a mindig kellemes klímáról, csökkenti az ablakok páráso-
dását, és véd a portól, finomportól, pollenektől és  
kipufogógázoktól.

● szériafelszereltség   ○ extrafelszereltség

○  Segédvezető-ülés1. A kétszemélyes segédvezető-ülés  
lehajtott középső üléstámla esetén egy további tárolóhelyet 
kínál (a légzsák csak a jobb oldali első utast védi).

1  Nem rendelhető a Citan Mixtóhoz.
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○  Navigációs rendszer, rádióval. A rendszer, integrált 
érintőképernyős kijelzővel és DAB+ rádióval a középkon-
zolba van beépítve. Bluetooth®-, USB-csatlakozással, 
AUX-csatlakozóval, valamint micro-SD kártyaolvasóval.



Széria- és extrafelszereltségek.
Funkcionalitás.
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1  Nem rendelhető az extra hosszú változathoz. 2 Csak a Citan zárt áruszállítóhoz rendelhető. 3 Csak a Citan Mixtóhoz rendelhető. 4 A szériafelszereltség a Citan Mixtóra érvényes. Extra felszereltségként is rendelhető a Citan  
zárt áruszállítóhoz. 5 Nem rendelhető a Citan zárt áruszállító kompakthoz. A jobb és bal oldali ablakos tolóajtó a szériafelszereltséghez tartozik a Citan Mixtónál. 6 A Külső Króm csomag részét képezi. 7 A segédvezető számára csak 
a vezető- és segédvezető-oldali első mellkaslégzsákokkal együtt elérhető. ● szériafelszereltség   ○ extrafelszereltség

○  Létranyílás1. A létranyílás a tető hátsó részén szükség 
esetén lehetővé teszi a hosszú tárgyak szállítását.

○  Lehajtható segédvezető-ülés és behajtható védőrács2. 
Járműhossztól függően így sík felület jön létre, akár  
2937 mm-re megnövelt raktérrel.

○  FOLD & LOAD hátsó ülések rakományvédő ráccsal3. A Citan Mixto mindkettőt nyújtja – helyet akár 5 utasnak,  
vagy nagy szállítási kapacitást.

●  Műanyagpadló az utas- és raktérben4. A zajcsillapító 
műanyagpadló az utas- és raktérben egyszerűen tisztítható 
és védi a padlót a karcolásoktól és horpadásoktól.

○  Fapadló a raktérben. Védi a raktérpadlót, megkönnyíti  
a rakodást és a tisztítást.

○  Jobb oldali tolóajtó, ablakkal5. Kényelmesen nyitható 
jobb oldali tolóajtó ablakkal és széles belépő lépcsőfokkal 
a könnyű beszállás érdekében.

○  Üvegezett raktérajtó1. Az üvegezett raktérajtó, hátsó-
ablak-fűtéssel és ablaktörlővel, valamint króm díszléccel6  
gondoskodik a jó látási viszonyokról, és megkönnyíti  
a tolatást és manőverezést.



Biztonság.
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●  Rögzítőszemek. Több, a padlón elhelyezett rögzítőszem 
teszi lehetővé a rakományrögzítést feszítőhevederekkel.

●  Nappali menetfény, ○ halogén ködfényszóró és ○ Külső króm-csomag. A szériafelszereltséghez tartozó automatikus 
nappali menetfény javítja a láthatóságot. Az extraként rendelhető halogén ködfényszóró javítja a látási viszonyokat ködben. 
Az extraként rendelhető Külső Króm csomag, a krómozott hűtőráccsal, értékesebb megjelenést kölcsönöz a gépkocsinak.

●  Elektronikus stabilitás-program (ADAPTIVE ESP®).  
Az ADAPTIVE ESP® segíti a vezetőt kritikus közlekedési hely-
zetekben, és ezáltal hozzájárul a nagyobb biztonsághoz.

●  Vezetőoldali első légzsák. A vezetőoldali első légzsák  
a szériafelszereltséghez tartozik. Extraként utasoldali első 
légzsák és két mellkaslégzsák7 is rendelhető.

○  Tolatássegítő. A hangjelzéses tolatássegítő lehetővé  
teszi a precíz manőverezést, és segít elkerülni a gépkocsi 
sérüléseit.

●  Automatikus vészvillogó vészfékezéskor. Növeli az aktív 
biztonságot vészhelyzetekben.

○  Tolatókamera. A kamera a belső tükörben található kijel-
zővel megmutatja a gépkocsi mögötti területet, és ezáltal 
segít a szűk helyen történő parkolásnál és manőverezésnél. 
Segítségként a képen segédvonalak láthatók.



További széria- és extrafelszereltségek.
BlueEFFICIENCY csomag1

Akkumulátor- és generátorvezérlés ●

ECO Start-Stop funkció ●

Optimalizált gördülési ellenállású gumiabroncsok2 ●

Világítás, elektromos berendezések és rádió

Hegymeneti elindulási segítség ●

Belső világítás a D-oszlopon kapcsolóval, 3 irányban állítható ●

Navigációs rendszer, rádióval ○

Rádió-előkészítés ●

Szervokormány elektromos rásegítéssel ●

Fűtés és szellőzés

Fűthető vezető- és segédvezető-ülés3 ○

Manuális klímaberendezés ○

Páramentesítés a szélvédőn és az oldalablakokon ○

Pollenszűrő ●

Csomagok

Külső Króm csomag ○

Belső Króm csomag4 ○

Belső Design csomag, króm ○

Belső Design csomag, color ○

Fényezés csomag ○

Külső offroad optikai csomag ○

Biztonság

Riasztóberendezés ○

Övbecsatolás-figyelmeztető a vezetőülésen ●

Központi zár ●

Tükör

Aszférikus tükörlap (külső visszapillantó tükör) ●

Belső tükör ○

Válaszfal

Teljes válaszfal ●

Teljes válaszfal ablakkal ○

Kárpitozott válaszfal (ablakkal és ablak nélkül) ○

Válaszfal elhagyása5 ○

Egyéb

6 fokozatú duplakuplungos váltó, 6G-DCT6 ○

Tárolórekesz az első ülések között ●

Tárolóhelyek az első ajtókban ●

Felépítménygyártói csatlakozó/extra modul ○

Külsőhőmérséklet-kijelző ○

Zárt kesztyűtartó ●

Bőrkormány ○

38,1 cm-es (15")/40,6 cm-es (16") könnyűfém kerekek ○

Napellenző dokumentumtartó tasakkal a vezető-/utasoldalon ●

Hővédő üvegezés körben ●

● szériafelszereltség   ○ extrafelszereltség

1  A BlueEFFICIENCY csomag az alapfelszereltséghez tartozik minden motorváltozatnál és hossznál, kivéve a 6G-DCT duplakuplungos váltóval szerelt 
 változatoknál nem elérhető. 2 Nem áll rendelkezésre megnövelt hasznos terhelésű gépkocsikhoz. 3 Az ülésfűtések csak együtt rendelhetők, ill.  
 lehajtható segédvezető-ülésnél csak a vezetőüléshez. 4 Csak bőrkormánnyal együtt rendelhető. 5 Csak a Citan zárt áruszállítóhoz rendelhető. 

6 Extraként rendelhető a Citan 112-höz.

Felszereltségek | Széria- és extrafelszereltségek



Eredeti Tartozékok.
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1  Nem használható a létranyílással együtt.

Sárfogó gumik. Védik a gépkocsi alját és oldalait a kőfelverődéstől és a szennyeződéstől. Párban rendelhetők az első,  
ill. hátsó tengelyre. Fekete, rücskös kivitel.

Létratartó1. Létrák biztonságos szállításához az alaptartókon. 
Egyszerűen és gyorsan felszerelhető. Alkalmas minden 
„standard alaptartóhoz“, 20 x 30 és 30 x 30 mm kereszt-
rúdátmérővel.

Védőhuzat. Ezzel a könnyen kezelhető és lélegző védőhu-
zattal gépkocsija tiszta és ápolt marad. Az elasztikus  
poliészter védőhuzatok pontosan illeszkednek, és 30 °C-on 
moshatók. Nem fakulnak ki, gyűrődés- és kopásállóak.

Gumiszőnyegek. Szennyeződés- és víztaszító gumiból készül-
tek. Védik a jármű padlóját, ellenállóak és egyszerűen  
tisztíthatók. Magától értetődően ideálisan illeszkednek a belső 
tér formájához és designjához. 

Standard alap tetőcsomagtartó, 2 keresztrúddal1. Kétrészes alap tetőcsomagtartó nagyméretű rakományok szállításához 
a tetőn. Robusztus acélkonstrukció, amely egyszerű csavarozással biztonságosan rögzíthető a meglevő rögzítési pontokra  
a tetőcsatornában.

Vonóhorog, merev. Korrózióvédelemmel ellátott felület. 
Nehéz terhek könnyű húzására. 13 pólusú elektromos  
csatlakozó külön rendelhető. Mercedes-Benz partnere  
szereli fel.
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A Citanhoz a következő asszisztensek állnak rendelkezésre:

1 Kormánygomb

2 „Classic“ kézi kezelőszervek

3   Mechanikus kombinált kapcsolókar/TEMPOMAT-kar a jobb oldalon  
| Ábra nélkül

4 „Easy Speed“ kézi kezelőszervek | Ábra nélkül

5 Pedálburkolat | Ábra nélkül

6 Pedálmagasítók | Ábra nélkül

7  Ülésáthelyezés kb. 50 mm-rel hátra | Ábra nélkül

8 25 mm-es ülésmagasítás | Ábra nélkül

9 Küszöbvédő | Ábra nélkül

Gyári segédrendszerek  
mozgáskorlátozottak számára.

Önállóan eljutni a munkába vagy az ügyfelekkel találkozni – ezt teszik lehetővé a fogyatékos-
sággal élő emberek számára a Mercedes-Benz segédrendszerek és ülésmódosítások. Akár 
kormánygomb, pedálmagasító vagy kézi kezelőszervek: a Mercedes-Benz egyéni kívánságai 
és igényei szerint szereli fel gépkocsiját. A pedálburkolat biztonságos kiegészítés a kézi  
kezelőszervekhez, amely megakadályozza a pedálok véletlen működtetését. Ügyes: a kettős 
funkciójú küszöbvédő védi a ruházatot a szennyeződéstől és a fényezést a karcolásoktól.  
A Mercedes-Benz gyári segédrendszerek előnye: teljes garancia a gépkocsira és nem szük-
séges az utólagos átépítés. Magától értetődően a Mercedes-Benz fejlesztési részlege minden 
terméket gondosan ellenőrzött, tesztelt és jóváhagyott.

Felszereltségek | Gyári segédrendszerek mozgáskorlátozottak számára 
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Mercedes PRO
solutions

Igény szerinti és egyéni  
megoldásokat kínál.

Mercedes PRO 
inspire 

Ötleteket ad és tájékoztat  
az új fejlesztésekről.

Mercedes PRO
mobility

Egyéni és rugalmas mobilitási  
lehetőségeket kínál.

Mercedes PRO
finance

Pontosan illeszkedő  
finanszírozási megoldásokat 

tesz lehetővé.

Mercedes PRO
service

Biztosítja a gépkocsik  
előrelátó és  

hatékony üzemeltetését.

Mercedes PRO
connect1

Intelligensen összekapcsolja  
egymással a gépkocsikat és  

embereket.

Mercedes PRO



A Mercedes PRO optimálisan összekapcsolt, testre szabott és digitális szolgáltatásaival új lehetőségeket kínál, és segíti Önt abban, hogy vállalkozását 
egyszerűbben, gyorsabban és nagy hatékonysággal vezethesse. Kínálata egyéni igényekhez igazítható, teljes körű szállítási megoldásokkal javítja  
a vállalkozás hatékonyságát és lehetővé teszi Önnek, hogy fő feladataira koncentrálhasson.

A Mercedes PRO-hoz tartozik a Mercedes PRO solutions, az igény szerinti szállítási megoldásokhoz, a Mercedes PRO service, amely segít az 
ügyfélnek a hatékony és előrelátó gépjármű-üzemeltetés biztosításában, és a Mercedes PRO inspire, amely tájékoztatást nyújt az új fejlesztésekről  
és ötleteket ad, hogyan alakíthatja ki még hatékonyabban vállalkozását. Ha az ügyfél testre szabott finanszírozási megoldásokat vagy rugalmas  
és egyéni mobilitási lehetőségeket keres, a Mercedes PRO finance-nál, valamint a Mercedes PRO mobility-nél megtalálja a megfelelő megoldást.

Mercedes PRO: leegyszerűsíti és felgyorsítja üzleti ügyeit.

Mercedes PRO

1  A Mercedes PRO connect, a kapcsolattartási- és flottamegoldás, először a Vitóhoz és a Sprinterhez áll rendelkezésre. 
 
A Mercedes PRO-t 2017-ben, kiválasztott európai országokban indítjuk útjára. További információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz márkakereskedőjéhez!



Szerviz- és pénzügyi szolgáltatások



Szerviz- és pénzügyi szolgáltatások

Mercedes-Benz 
ServiceCare

Biztosítás

Hogyan lehetek mobil?

Mercedes-Benz
Eredeti  
Alkatrészek

MobiloVan,  
Service24h-val

Mercedes-Benz 
Szerviz

Lízing Finanszírozás Rental

www.mercedes-benz.hu

Egy partner. Minden szolgáltatás. 
Mercedes-Benz.

Egy Mercedes-Benz Van gazdaságosságából és megbízhatóságából vállalkozása 
csak profitálhat. Annak érdekében, hogy ezeket az előnyöket a gépkocsi haszná-
latának teljes időtartalma alatt élvezhesse, átfogó szolgáltatásokat és pénzügyi 
megoldásokat kínálunk Önnek, kitűnő Mercedes-Benz minőségben.

Válasszon a vonzó lízing-, finanszírozási vagy bérleti ajánlatokból! Korrekt biztosítási 
ajánlataink, valamint testre szabott karbantartási és javítási szervizszolgáltatásaink 
teszik ajánlatunkat teljessé.

Olyan megoldást szeretne, amely mindenben segít? Akkor döntsön valamelyik 
csomagajánlatunk mellett. Ezáltal megbízhatóan kiszámítható költségek mellett 
teljes körű kiszolgálást kaphat, és teljes mértékben vállalkozása eredményes-
ségére koncentrálhat.

További információkat ajánlatainkról közvetlenül Mercedes-Benz partnerétől kaphat, 
aki szívesen áll rendelkezésére részletes és egyéni tanácsadással.

Mercedes-Benz 
ServiceLeasing

Lízing Mercedes-Benz 
ServiceCare

Számos komplett csomagunk egyikével a költségek a szerződés teljes futamideje alatt megbízhatóan kiszámíthatók. Az igényeinek  
megfelelő ajánlattal Mercedes-Benz partnere áll rendelkezésére.

Csak egy a számos lehetőség közül:
Mercedes-Benz ServiceLeasing

Hogyan  
maradhatok mobil?

Hogyan biztosít-
hatom be magam?



Szerviz- és pénzügyi szolgáltatások

Mobilitás – a gépkocsi teljes életén át. 

A Mercedes-Benz Financial Services lízinggel az Ön kívánságai 
szerint konfigurált új gépkocsihoz juthat, és csak a gépkocsi 
használatáért kell fizetnie.

A Mercedes-Benz Financial Services jármű-finanszírozásával  
a kívánt gépkocsit egyenlő részletekben fizetheti ki, vonzó  
kondíciókkal. 

Finanszírozás Lízing

A Mercedes-Benz Van Rental gyors és testre szabott mobilitási 
megoldásokat kínál Önnek, tőkelekötés nélkül. Ezáltal a hirtelen 
megrendelési csúcsokat gazdaságosan és rugalmasan küzdheti le.

Egy részlet, amely mindent magában foglal: a Mercedes-Benz 
ServiceLeasing testre szabott komplett csomagot kínál, és  
ennek során kombinálja lízingünk előnyeit, vonzó Mercedes-Benz  
szervizszolgáltatásainkkal.

Mercedes-Benz Van RentalMercedes-Benz ServiceLeasing



Szerviz- és pénzügyi szolgáltatások

Vonzó biztosítási szolgáltatásaink, korrekt kondí-
ciókkal, biztonságot nyújtanak Önnek, a megszokott 
Mercedes-Benz minőségben.

Biztosítás

Teljes körű biztonság, egyéni szolgáltatás-csoma-
gokkal: a karbantartási és javítási szolgáltatásoktól 
a garancia-meghosszabbításon át a teljes körű 
biztosításig, a kopó-fogyó alkatrészek javítását is 
beleértve.

Testre szabott szervizszolgáltatások a karbantartá-
sokhoz és javításokhoz gondoskodnak Mercedese 
megbízhatóságáról és értékmegőrzéséről.

Mercedes-Benz Szerviz

A Mercedes-Benz Eredeti Alkatrészek tökéletesen 
illeszkednek a gépkocsihoz és egyet jelentenek  
a kiváló minőséggel, a széles körűen ellenőrzött 
biztonsággal és magas fokú megbízhatósággal.

Mercedes-Benz MobiloVan, Service24h-val

A szériafelszereltséghez tartozó MobiloVan1 
mobilitásgaranciával egész Európában gyors  
segítséget kaphat, Mercedes-Benz minőségben – 
ingyenesen és akár 30 évig2.

Mercedes-Benz ServiceCare Mercedes-Benz Eredeti Alkatrészek

1 A MobiloVan 2012.10.01 után forgalomba helyezett gépkocsikra érvényes. 2 Rendszeres karbantartás esetén Mercedes-Benz partnerénél. 



A Mercedes-Benz a felépítménygyártó partnerekkel való szoros együttműködésre épít, és 
sokszínű üzletági megoldásokat kínál valamennyi transzporter-típuscsaládhoz. Hozzáértésünk 
és a felépítménygyártók tapasztalatának és szakértelmének egyesítésével a legkülönfélébb 
felépítménytípusokat is magas színvonalon valósíthatjuk meg – kezdve az építő- és szolgálta-
tóipari járművektől a dobozos és hűtőfelépítményeken át a rendőrségi és mentő gépkocsikig. 
Mercedes-Benz transzporter értékesítője szívesen áll rendelkezésére az Ön számára megfelelő 
felépítmény kiválasztásában.

A Mercedes-Benz VanSolution magában foglalja a különösen népszerű megoldásokat több 
ágazat számára, egy kézből, jól bevált Mercedes-Benz minőségben. Ennek során nemcsak  
a számos intelligens megoldásból és hosszú évek tapasztalatából származik előnye, hanem  
a közvetlen gyári szállításból is: kezdve a teljes jármű-konfigurációval kapcsolatos tanács-
adástól az átadásig egy és ugyanaz a kapcsolattartó – és a költségek is teljes mértékben  
áttekinthetők.

Gyárilag 3 komplett megoldást kínálunk az alap Mercedes-Benz Citanra:

 Citan, külső dinamika-optikai csomaggal
  
 Citan, INTAX taxi csomaggal 
  
 Citan, Mercedes-Benz segédrendszerekkel mozgáskorlátozottak számára

A Mercedes-Benz VanSolution teljes kínálatát megtalálja a 
www.vansolution.de oldalon

www.vansolution.de

A komplett megoldások nem állnak rendelkezésre minden országban. További információkkal helyi Mercedes-Benz  
transzporter-értékesítője áll rendelkezésére.

A Citan optimális előfeltételeket nyújt az egyéni üzletági megoldásokhoz.

Üzletági megoldások

Komplett gyári megoldások.



A Mercedes-Benz VanSolution kínálatán túl a Mercedes-Benz több mint 280 tanú-
sított felépítménygyártóval együttműködve, a „Mercedes-Benz VanPartner“ 
partner program keretében további felépítmény- és átépítési megoldásokat kínál, 
külön számlázva. A www.vanpartner.com információs platformon több mint  
420 megoldás közül válogathat a legkülönbözőbb ágazatok számára.

Profitáljon ügyfélként „Mercedes-Benz VanPartner“ együttműködési modellünkből! 
Az előnyök áttekintése:

Iparágspecifikus megoldások.
Gyorsabb és részletesebb áttekintés tanúsított felépítménygyártók felépítmény és  
átépítési megoldásairól, a Mercedes-Benz járművek alapján. Részletes járműleírások, 
ábrákkal és kapcsolattartókkal felépítménygyártó partnereinknél.

Műszakilag ellenőrzött felépítmények és átépítések.
Minden felépítmény és átépítési megoldás a felépítményezési irányelvek szerint 
készül, ill. felelősségvállalási bizonyítvánnyal rendelkezik.

Tanúsított partnerkeresés.
A „Mercedes-Benz VanPartner“ teljesíti a minőséggel, értékesítéssel és After-Sales  
szolgáltatásokkal szemben támasztott magas követelményeket.

Nyelvválasztás.
Az információk 11 nyelven hívhatók le. A Google Maps segítségével pedig könnyen 
megtalálhatja a mindenkori felépítménygyártó telephelyét.

Ezekhez az ágazatokhoz kínálnak  
a „Mercedes-Benz VanPartnerek“, többek 
között, egyéni megoldásokat:

 Szabadidő- és lakóautók

 Személyszállítás

 Bevetési és kommunális járművek

 Hűtő- és hőszigetelt gépkocsik

  Futárszolgálat, gyorsposta,  
csomagszállítás és logisztika

 Építőipar

 Szerviz és szolgáltatóipar

 Korlátozott mobilitás

 További ágazatok és tartozékok

A „Mercedes-Benz VanPartner“ még nem áll rendelkezésre minden országban.
További információkkal helyi Mercedes-Benz transzporter-értékesítője áll rendelkezésére.

www.vanpartner.com

Üzletági megoldások

Egyéni üzletági megoldások, tanúsított partnerektől.



Műszaki adatok, üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás

1  Max. raktérhossz a raktérpadlón mérve. 2 A forgatónyomaték rövid ideig tartó megnövelése overtorque-technológiával kick-downnal aktiválható. 3 A 97/27/EK irányelv nyomdába adáskor érvényes kiadása szerint a saját tömeg a terheletlen gépkocsi tömege, menetképes állapotban (beleértve a hűtőfolyadékot,  
kenőanyagokat, 90%-ban feltöltött üzemanyagtartállyal, szerszámokkal, pótkerékkel, vezetővel [75 kg]). 4 Üzemanyagtartály-térfogat kb. 60 l. 5 A CDI-motorok és a benzinmotor Euro 6b szerinti tanúsítvánnyal. 6 A megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárásnak (715/2007 [EK] rendelet jelenleg  
érvényes kiadása) megfelelően történt. Az adatok nem egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét, hanem kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak különböző járműtípusok között. 7 A valós fogyasztási értékek többek között a saját tömegtől és a kiválasztott felszereltségektől is függenek. 

8 Növelt hasznos terheléssel. 9 Citan 112 6G-DCT duplakuplungos sebességváltóval és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1) fékezett/fékezetlen utánfutó-terhelés nélkül.

Megengedett össztömeg, kg 1810 1810 1920 1950 2100 2200

4 x 2 meghajtás (elsőkerék-hajtás)

55 kW (75 LE) 4000 f/percnél | 4 hengeres | dízel
Euro 6b | 1461 cm3 | 200 Nm, 1750–2500 f/percnél

108 CDI – – 108 CDI 108 CDI –

66 kW (90 LE) 4000 f/percnél | 4 hengeres | dízel
Euro 6b | 1461 cm3 | 220 Nm, 1750–3000 f/percnél

109 CDI – – 109 CDI 109 CDI 109 CDI

81 kW (110 LE) 4000 f/percnél | 4 hengeres | dízel
Euro 6b | 1461 cm3 | 260 Nm, 1750–2750 f/percnél

– – – 111 CDI 111 CDI 111 CDI

84 kW (114 LE) 4500 f/percnél | 4 hengeres | benzines
Euro 6b | 1197 cm3 | 190 Nm + (15 Nm)2 2000–4000 f/percnél

– 1129 112 – – –

Saját tömeg3, kg, meg. össztömegnél 1350 1320–1375 1432–1470

Hasznos terhelés, kg, meg. össztömegnél 460 465–745 730–768

Megengedett vontatmánytömeg, kg 2860 1810–3150 3250

Maximális tetőterhelés (kg) 
Utánfutó tömege fékezett/fékezetlen, kg9

100 
1050/675–685

100 
1050/660–685

100 
1050/715–735

Max. csomagtértérfogat, m3 | Max. raktérhossz, mm 2,4 | 1369 3,1 | 1753 3,8 | 2137

Fordulókör Ø, m | Fordulókör járdaszegélyek között Ø, m 10,13 | 9,6 11,23 | 10,7 12,43 | 11,9

Zárt áruszállító, kompakt, 2313 mm tengelytávval Zárt áruszállító, hosszú, 2697 mm tengelytávval
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Műszaki adatok.
Zárt áruszállító, extra hosszú, 3081 mm tengelytáv
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Műszaki adatok, üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás

2200

–

109 CDI

111 CDI

–

1499–1516

684–701

3250

100 
1050/745–750

3,7 | 2137

12,43 | 11,9

Mixto, extra hosszú, 3081 mm tengelytáv
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Euro 6b kipufogógáz-szabvány szerinti gépkocsikhoz BlueEFFICIENCY csomaggal BlueEFFICIENCY csomag nélkül

Típus4, 5 Seb.  
váltó

Tenge - 
lyáttétel

CO2-kib. értékek6  
g/km-ben, kombinált

Üzemanyag-fogyasztás, l/100 km6, 7 CO2-kib. értékek6  
g/km-ben, kombinált

Üzemanyag-fogyasztás, l/100 km6, 7

városban országúton vegyes városban országúton vegyes

108 CDI M5 3,733/4,2148 119–112 5,0–4,7 4,4–4,2 4,6–4,3 – – – –

109 CDI M5 3,733/4,2148 123–112 5,2–4,7 4,5–4,2 4,7–4,3 – – – –

111 CDI M6 4,313 119–115 4,9–4,8 4,3–4,2 4,5–4,4 – – – –

112 M6 4,438 143–140 7,4–7,3 5,8–5,6 6,4–6,2 – – – –

112 6G-DCT 3,950/4,390 – – – – 147–144 8,1–7,9 5,6–5,5 6,5–6,4

M5 = 5 fokozatú kézi kapcsolású váltó
M6 = hatfokozatú kézi kapcsolású váltó
6G-DCT = 6G-DCT duplakuplungos váltó

A legjobbat a motornak:
Mercedes-Benz eredeti motorolaj.

638 Nyomatékgörbék: 

Nm Névleges forgatónyomaték

260

240

220

200

180

160

140

120

100
1000 2000 3000 4000 5000 6000

Fordulatszám 1/perc

190 Nm + (15 Nm)2

200 Nm

220 Nm

260 Nm

Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás.
Teljesítmény Max. forgatónyomaték

OM607 DE15LA CDI-motor 55 kW (75 LE) 200 Nm

OM607 DE15LA CDI-motor 66 kW (90 LE) 220 Nm

OM607 DE15LA CDI-motor 81 kW (110 LE) 260 Nm

M 200.71 12LA benzinmotor 84 kW (114 LE) 190 Nm + (15 Nm)2



Gumiabroncsok

A Citan gumiabroncsainak jellemzői.

Adatok az 1222/2009 EU-rendelet 
szerint. A gumiabroncs-jelölések  
a gumiabroncsok 3 döntő tulajdon-
ságáról nyújtanak tájékoztatást:

Üzemanyag-takarékosság
Egy gördülő gumiabroncs  
deformálódik, és ennek során 

energiát emészt fel. Ez a gépkocsira 
ható öt ellenállás egyike.

Nedves tapadás
A nedves tapadás jelzése  
tájékoztatást ad a gumiab-

roncs biztonságának egyik legfonto-
sabb tényezőjéről: a tapadásáról  
nedves útfelületen.

Külső gördülési zaj
Egy gumiabroncs külső 
gördü lési zajának nagyságát 

az Európai Bizottság által előírt  
jelölésrendszerben decibelben, egy, 
két vagy három hanghullámszim-
bólummal jelölik.

Gyártó Típus
Gumi-

abroncs-
típus

Gumiabroncs-
méret

Teherbíró  
képesség

Sebességindex
Gumia b-

roncsosz-
tály

Üzemanyag  
takarékossági 

kategória

Nedves  
tapadási  
kategória

Külső  
gördülési zaj 

osztálya

Külső gördülési 
zaj mért értéke, 

dB

Michelin ENERGY SAVER 
GRNX SI

S

195/65 R15 91 T C1 C B 70

GRNX SI ULRR ZE 195/65 R15 95 T C1 B A 70

ENERGY SAVER 
GRNX

205/55 R16 91 M C1 E B 70

Continental CEC5
S

185/70 R14 88 T C1 C B 69

CEC5 195/65 R15 95 M C1 B B 72

TS 850 W 195/65 R15 95 T C1 C C 72

Goodyear Vector 4 Season S + W 195/65 R15 91 T C1 E E 70

S = nyári gumiabroncsok
W = téli gumiabroncsok
S + W = négyévszakos  
gumiabroncsok

A menetbiztonságot és az üzemanyag-megtakarítást az Ön személyes és egyéni vezetési stílusa közvetlenül befolyásolja. Kérjük, ügyeljen a következőkre: a takarékos és előrelátó vezetés jelentősen csökkentheti az üzemanyag- 
fogyasztást. A nedves útfelületen való tapadás és az üzemanyag-hatékonyság javítása érdekében az abroncsok nyomását rendszeresen ellenőrizni kell. A fékútnak megfelelő követési távolságot mindig be kell tartani.

A prospektus szerkesztésének lezárása után a gumiabroncs-választékban vagy a gumiabroncs-jelölésekben történhettek változások. Az aktuális állapotra vonatkozó további információkért ezért kérjük, forduljon Mercedes-Benz 
transzporter-értékesítőjéhez!



Tesztvezetés

Tegye próbára hőseit!
Vegye kezébe a kormányt – hiszen a Citan sehol sem olyan meggyőző, mint az úton.  
A belvárosban éppúgy, mint az autópályán: magas szintű vezetési és kezelési komfort,  
párosítva a nagy vonóerejű, gazdaságos motorokkal és impozáns transzporterfunk-
cionalitással.

Fedezze fel egy próbaút alkalmával, mi teszi a Citant Citanná. És olyan nélkülözhetetlenné. 
Mercedes-Benz partnere szívesen egyeztet Önnel egy időpontot. A „Márkaképviseletek“ 
menüpont alatt a www.mercedes-benz.hu/markakepviseletek oldalon könnyen megtalálhatja 
az Önhöz legközelebbi Mercedes-Benz partnert. Előre is kellemes próbautat kívánunk –  
a Citannal!

Minden további információt, mint pl. a kezelési útmutatót, megtalálhatja az interneten. 
Kérjük, keresse fel a www.mercedes-benz.de/citan oldalon a „Service & Zubehör“ alatt  
a „Kezelési Útmutató“ menüpontot!

www.mercedes-benz.hu



A prospektus adatairól: a kiadvány szerkesztésének lezárása, 2017. 03. 24. óta a terméken történhettek változások.  
A konstrukciós és formai változások, a színtől való eltérés, valamint a szállítási terjedelem változtatásának jogát a gyártó 
a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások vagy eltérések az értékesítő érdekeinek figyelembevételével  
a vevő számára észszerűek. Amennyiben az értékesítő vagy a gyártó a megrendelés vagy a megrendelés tárgyának meg-
jelöléséhez írásjegyeket vagy számokat használ, önmagában ebből jogok nem vezethetők le. Az illusztrációkon olyan  
kiegészítő felszereltségek és tartozékok is láthatóak lehetnek, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított termék 
részét. A színeltéréseket a nyomdatechnika okozza. Ez a kiadvány olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhat, 
melyek egyes országokban nem elérhetők.

Ez a prospektus nemzetközi felhasználásra készült. A törvényi, jogi, ill. adóelőírásokra való utalások csak Németországban,  
a prospektus nyomdába adásakor érvényesek. Az ezekkel az előírásokkal kapcsolatos aktuális, az Ön országában érvényes 
további információkért forduljon Mercedes-Benz értékesítőjéhez.
www.mercedes-benz.hu

Műszaki adatok tárolása a gépkocsiban: A gépkocsi elektronikus részegységei (pl. a légzsák-vezérlőegység, motor- 
vezérlőegység, stb.) adattárolókat tartalmaznak a gépkocsi műszaki adatainak tárolására, mint pl. a jelentések működési 
zavarok esetén, a gépkocsi sebessége, a fékezési erő vagy a visszatartó és vezetői segédrendszerek működése baleset 

esetén (audio- és videoadatokat nem tárolnak). Az adatokat gyorsan, pillanatfelvétel-szerűen, pl. üzemzavar-jelentés esetén, 
egy nagyon rövid rögzítési időtartammal (legfeljebb néhány másodperc), pl. baleset esetén vagy összefoglaló formában, 
pl. az alkotóelemek igénybevételének kiértékelésére tárolja a rendszer. A tárolt adatok a gépkocsiban található csatla-
kozófelületeken keresztül, képzett technikusok által kiolvashatók, az esetleges működési zavarok elemzéséhez és elhárí-
tásához, valamint a gyártó által a járműfunkciók elemzéséhez és továbbfejlesztéséhez feldolgozhatók és használhatók.  
Az ügyfél kívánságára az adatok további opcionális szolgáltatások alapját is képezhetik. Az adatok átvitele a gépkocsiból 
a gyár vagy harmadik fél felé alapvetően csak törvényes engedély (pl. e-Call vészhívás a gépkocsiból) vagy az ügyfél  
szerződés szerinti beleegyezése alapján, az adatvédelmi törvények betartásával történik. További információk a gépkocsiban 
tárolt adatokról a gépkocsi Kezelési útmutatójában találhatók. A Kezelési útmutató nyomtatott formában a gépkocsiban 
vagy online a magyarországi Mercedes-Benz honlapon találhatók. 

Használtautó-visszavétel. Citanját, hosszú élete végén, az EU Használtautó irányelvek szerinti környezetbarát újrahasz-
nosítás céljából visszavesszük – addig azonban még sok idő eltelik. Annak érdekében, hogy a visszaadást a lehető leg-
egyszerűbbé tegyük, visszavételi helyekből és szétszerelő üzemekből álló hálózat áll rendelkezésre. Ezekben az üzemekben 
ingyenesen leadhatja gépkocsiját. Ezzel jelentős mértékben hozzájárul az újrahasznosítási körfogás teljessé tételéhez  
és az erőforrások kíméléséhez. A használt gépkocsik újrahasznosításáról és a visszavételi feltételekről további adatok  
a magyarországi Mercedes-Benz weboldalon találhatók.
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