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Et handlekraftig team



Citan

Med Citan varebil tilbyr vi deg en urban varebil med kompakte mål og stort lasterom som 
passer perfekt for deg som må takle de mange utfordringene i bytrafikken.

Også når det gjelder økonomi, kommer Citan ut på plussiden. De energieffektive motorene 
med BlueEFFICIENCY-teknologi1 og forbruksverdier helt ned i 0,43 l/mil2, optimal tilgjen g-
elighet med lange serviceintervaller3 samt attraktive betingelser og tjenesteytelser4 skåner 
ditt budsjett. Og for at du skal komme trygt i mål, har vi utstyrt Citan med ADAPTIVE ESP® 
med verdifulle tilleggsfunksjoner og kraftfulle bremser.

Komfortable seter, enkel betjening og fint avstemt understell med uavhengig hjuloppheng 
gjør Citan til en ekstra komfortabel, dynamisk og lettkjørt bil i byen – og som tilleggsutstyr 
kan du få den med dobbeltclutchgirkassen 6G-DCT5. Lasting og lossing går lekende lett, 
og du vil bli overrasket over hvor fleksibelt det store lasterommet kan utnyttes takket 
være de store dørene og den lave lastekanten.

Citan har alt du forventer av en byvarebil med Mercedes-stjerne. Ta en prøvetur og bli kjent 
med de mange fordelene. Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  BlueEFFICIENCY-pakke er standardutstyr i alle modeller og kjøretøylengder, unntatt i forbindelse med dobbeltclutchgirkassen 6G-DCT. 2 Gjelder 
Citan varebil 108 CDI med BlueEFFICIENCY-pakke, 5-trinns manuell girkasse og registrert som nyttekjøretøy (N1). 3 Serviceintervaller på opptil 
40 000 km. 4 For eksempel Mercedes-Benz MobiloVan, den livslange mobilitetsgarantien fra Mercedes-Benz. Denne gjelder i inntil 30 år ved regelmessig 
service på et godkjent Mercedes-Benz verksted. Gjelder for biler som er førstegangsregistrert 01.10.2012 eller senere. 5 Dobbeltclutchgirkassen 
6G-DCT leveres som tilleggsutstyr til Citan 112. 
 
Du finner utførlig informasjon om forbruksverdiene under Tekniske data.
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Den vet 
hva som skal til



Førerhus | Komfort og funksjonalitet

Citan forener det behagelige med det nyttige. Interiøret imponerer med en vennlig 
 atmosfære som byr på svært gode arbeidsforhold. Funksjonalitet og komfort overbeviser 
i alle hense ender fra du setter deg inn til du forlater bilen. Det gjelder ikke minst den 
 behagelige opphøyde seteposisjonen når du kjører, og den lave dør- og lastekanten som 
letter håndteringen av varer inn og ut av bilen.

Det bekvemme førersetet med god sidestøtte som skåner ryggen, er aktivt pustende,  
slitesterkt og kan justeres manuelt for å tilpasses førerens behov. Det kan også det høydejus-
terbare rattet. Alle betjeningselementer er oversiktlig plassert og enkle å betjene. Det 
lettleste kombiinstrumentet oppgraderer interiøret ytterligere. Og også varme- og ventilasjons-
systemet og det praktiske oppbevaringskonseptet sørger for et behagelig arbeidsklima.

Krompakke interiør (tilleggsutstyr) setter et stilfullt preg på 
kupeen. Varme- og ventilasjonssystemet med integrert 
halvautomatisk klimaanlegg (tilleggsutstyr) sørger for et 
konstant, behagelig klima i kupeen.

Hyllen over frontruten er standardutstyr og gir rask tilgang 
til papirer og smågjenstander.

Det store bildet til venstre viser en Citan Mixto. Den leveres ikke i alle land.



Arbeid og 
kjøreglede hånd i hånd



Teknikk | Motorer og understell

Takket være de sterke sidene til Citan går jobben raskt unna: I tett bytrafikk kan du glede 
deg over den utrolige smidigheten, mens du på landevei og motorvei nyter godt av den 
solide trekkraften helt fra bunnen av.

Velger du en av de trekkvillige dieselmodellene med 55 kW1 (75 hk), 66 kW2 (90 hk) og 
81 kW3 (110 hk) eller den moderne bensinmodellen 84 kW4 (114 hk), får du en bil som helt 
sikkert passer perfekt for deg og dine behov. Den innovative BlueEFFICIENCY-teknologien5 
reduserer forbruket og kan dermed øke lønnsomheten i din bedrift. Alt etter motorvariant 
sørger en manuell 5- eller 6-trinns manuell girkasse for at drivkraften omsettes i effektiv 
fremdrift. Dobbeltclutchgirkassen 6G-DCT6 (tilleggsutstyr) forener den manuelle girkassens 
kjøredynamikk med automatgirkassens komfort.

Alle tekniske komponenter er nøye tilpasset hverandre – fra servostyringen og fjærings- 
og demperoppsettet i understellet med uavhengig hjuloppheng til de kraftfulle og effektive 
bremsene. Dermed kan du alltid slappe av og nyte Citans dynamiske egenskaper.

1  Gjelder Citan varebil 108 CDI med BlueEFFICIENCY-pakke, 5-trinns manuell girkasse og registrert som nyttekjøretøy (N1). 2 Gjelder Citan varebil 
109 CDI med BlueEFFICIENCY-pakke, 5-trinns manuell girkasse og registrert som nyttekjøretøy (N1). 3 Gjelder Citan varebil 111 CDI med  
BlueEFFICIENCY-pakke, 6-trinns manuell girkasse og registrert som nyttekjøretøy (N1). 4 Gjelder Citan varebil 112 med BlueEFFICIENCY-pakke, 
6-trinns manuell girkasse og registrert som nyttekjøretøy (N1). 5 BlueEFFICIENCY-pakken er standardutstyr i alle modeller og kjøretøylengder, 
unntatt i forbindelse med dobbeltclutchgirkasse 6G-DCT. 6 Dobbeltclutchgirkassen 6G-DCT leveres som tilleggsutstyr til Citan 112.  
 
Du finner utførlig informasjon om forbruksverdiene under Tekniske data.



Innsats som lønner seg. 
På kort og lang sikt



Teknikk | BlueEFFICIENCY

For merket Mercedes-Benz er det en forpliktelse å forme fremtidens mobilitet på en  
ansvarsfull og bærekraftig måte. Det gjelder også for Citan. Nettopp i bytrafikken  
imøtekommer Citan dette kravet på eksemplarisk vis. Takket være moderne motorer og 
inno vativ BlueEFFICIENCY-teknologi1 kan den skilte med lavt CO2-utslipp, og med et  
lavt forbruk helt ned i 0,43 l/mil2 kjører den foran med et godt eksempel.

Også fra et økonomisk synspunkt er Citan en lønnsom investering, og det skyldes ikke 
bare det attraktive prisnivået, men også de lave driftskostnadene som følge av lavt  
drivstofforbruk og serviceintervaller på inntil 40 000 km.

Best mulig tilgjengelighet er like viktig for Mercedes-Benz varebil som for deg. Dette bekref-
ter vi med den livslange mobilitetsgarantien Mercedes-Benz MobiloVan3, 4. Citan bidrar 
dermed effektivt til langsiktig og bærekraftig lønnsomhet. Dag etter dag, tur etter tur.

Moderne motorer, en elektrisk støttet servostyring og girskiftindikatoren danner grunnlaget 
for økonomisk kjøring. Med BlueEFFICIENCY-pakken1 kan du øke bilens effektivitet  
ytterligere.

BlueEFFICIENCY-pakke1

ECO start-stopp-funksjon •

Generator- og batteristyring •

Dekk med optimert rullemotstand5 •

1  BlueEFFICIENCY-pakken er standardutstyr i alle modeller og kjøretøylengder, unntatt i forbindelse med dobbeltclutchgirkasse 6G-DCT. 2 Gjelder Citan 
varebil 108 CDI med BlueEFFICIENCY-pakke, 5-trinns manuell girkasse og registrert som nyttekjøretøy (N1). 3 I opptil 30 år ved regelmessig  
service på et godkjent Mercedes-Benz verksted. 4 Gjelder for biler som er førstegangsregistrert 01.10.2012 eller senere. 5 Er ikke tilgjengelig for 
biler med økt nyttelast. 
 
Du finner utførlig informasjon om forbruksverdiene under Tekniske data.



Klar 
for enhver utfordring



Lasteromskonsept 

Citan takler hverdagen med imponerende fleksibilitet. Den kan ikke gjøre arbeidet for deg, 
men uavhengig av hvilken bransje du jobber i, kan den gjøre jobben din langt enklere. 
Det intelligente lasteromskonseptet og de lave lastekantene gir verdifull avlastning. Enkel 
lasting og lossing er nettopp en av bilens sterke sider i likhet med den fleksible utnyttelsen 
av den store transportkapasiteten: Inntil to skyvedører og doble bakdører med en åpnings-
vinkel på inntil 180° gir ypperlig tilgang til lasterommet. 

1  Stigeluken kan ikke leveres til Citan i ekstra lang versjon.

Seteryggen på passasjersete foran kan felles ned  
(tilleggsutstyr). Det øker den plane lasteromslengden til 
2937 mm. Det innfellbare lastbeskyttelsesgitteret  
(leveres ikke i Norge) beskytter personene i forsetene. 

Stigeluken1 (tilleggsutstyr) gjør det mulig å transportere 
omfangsrike gjenstander i varebilen.



Her får du alt inn –
og ut igjen etterpå



Lasteromskonsept

Når du kan transportere så mye i lasterommet, må du også sørge for at materialer og 
verktøy er forsvarlig plassert. Derfor har vi satt opp en skillevegg bak forsetene i Citan 
varebil. Den beskytter personene foran mot lasten og holder dessuten støv og støy unna.

Lasten kan sikres ved hjelp av strammebånd og surrekroker i gulvet i lasterommet. Som 
tilleggsutstyr kan det også monteres surrekroker i sideveggen. Dermed kommer også 
ømfintlige varer trygt frem. 

Lasterommet fortjener også beskyttelse: Citan kan utstyres med innvendige kledninger av 
tre som forhindrer at det oppstår skader på metalloverflatene i lasterommet. Og tregulvet 
som også kan leveres som tilleggsutstyr, beskytter gulvplatene mot skader og gjør både 
lasting og rengjøring enklere.

Lasterommet i Citan varebil er fleksibelt og sikkert: Et lastbeskyttelsesgitter (tilleggsutstyr) beskytter føreren mot lette 
gjenstander. I Norge benytter vi heldekkende skillevegg.



Elektronisk stabilitetsprogram 
ADAPTIVE ESP®. Den elektroniske  
kjøredynamikkreguleringen hjelper  
føreren i kritiske situasjoner ved å for-
bedre bilens spor- og retningsstabilitet.

Sidekollisjonsputene i seteryggen på 
forsetene (tilleggsutstyr) sørger for at 
personene i forsetene er bedre beskyttet 
i overkroppen ved sidekollisjon.

Ryggesensor. Ryggesensor med  
avstandsmåler fås som tilleggsutstyr. 
Den gjør det lettere å parkere og  
bidrar effektivt til å forhindre skader  
på kjøretøyet. Ryggekamera  
(tilleggsutstyr) gir ekstra støtte.

Lys- og regnsensor. Lys- og regnsen-
soren tilpasser belysningen og  
viskerintervallene automatisk i forhold 
til lys- og værforhold.

Kjørelys. Kjørelys er standard og slås 
automatisk på idet motoren startes. 
Dette gjør bilen mer synlig for andre 
trafikanter. 

Stor når det gjelder 
sikkerhet



Sikkerhet

Citan fører an også når det gjelder sikkerhet: Med ADAPTIVE ESP®, bremsassistent og 
blokkeringsfritt bremsesystem ABS samt kraftfulle bremser på alle hjul overbeviser den 
med korte bremselengder – også på våt vei. Understellet med uavhengig hjuloppheng 
sørger for betryggende kontakt med veibanen. Kjører du på snø, slaps eller sand, kan du 
koble inn antispinnreguleringen ASR.

Og skulle uhellet være ute, sørger høydejusterbare 3-punkts sikkerhetsbelter med belte-
strammer og beltekraftbegrenser for at du holdes effektivt tilbake. Ved nødbremsing 
aktiveres bilens nødblinkanlegg automatisk.

Dessuten er Citan utstyrt med kollisjonspute på førersiden, kjørelys og bakkestarthjelp 
som standard. Som tilleggsutstyr fås sidekollisjonsputer1 som beskytter bryst og bekken. 
Dette utstyret kan redusere skaderisikoen ytterligere ved en ulykke. Lys- og regnsensor  
er tilleggsutstyr. På bestilling fås dekktrykkovervåking samt ryggekamera som viser området 
umiddelbart bak bilen i bakspeilet.

Siden Citan er en svært populær bil, er det godt å vite at du kan beskytte den med innbrudds- 
og tyverialarm (tilleggsutstyr) slik at den ikke kommer i gale hender.

1  På passasjersiden foran er denne bare tilgjengelig i forbindelse med sidekollisjonsputer for fører og passasjer. 
 
Bildet viser maksimalt utfoldede kollisjonsputer.

Stor når det gjelder 
sikkerhet



Pakker | Eksteriørpakke

Takler tøffe kjøreforhold

Offroad-Optikkpakke eksteriør leveres til Citan varebil i lang versjon bare i forbindelse med Lakkpakke og skyvedør på høyre 
og venstre side.

Offroad-Optikkpakke eksteriør oppgraderer designen med typiske SUV-elementer og gir Citan et 
robust og enda mer markant utseende. Utstyret omfatter spesielle optiske offroad-elementer  
i støtfangeren foran og bak, på sideskjørtene og hjulbuene. Dermed kommer offroad-stilen 
klart til uttrykk på alle kanter.



Pakker | Interiørpakke

Stilfullt fargespill
Designpakke interiør Color setter et elegant preg på interiøret i Citan med sportslige røde  
elementer. Pakken omfatter blant annet røde innfatninger rundt ventilasjonsdysene og  
høyttalerne samt røde dekorsømmer på forsetene.

Designpakke interiør Color leveres som tilleggsutstyr til Citan varebil, men bare i forbindelse med skinnratt og armlene.



Lakk og setetrekk
Setetrekk i sort stoff LimaStandardlakk Metallic-lakk1

Artic white (9147)

Amarena red (3273)

Dolphin grey (7274)

Ink blue (5292)

Dravite black metallic (9398)

Bornite red metallic (3276)

Limonite brown metallic (8566)

Brilliant silver metallic (9744)

Kornelite blue metallic (5581)

Det smussavvisende og hudvennlige setetrekket  
er smakfullt tilpasset interiøret.

Tenorite grey metallic (7755)

1 Metallic-lakk er tilleggsutstyr.

Utstyr | Lakk og setetrekk



* Radioen på bildet kan avvike fra den som faktisk leveres i Norge. Ta kontakt med din forhandler for nærmere informasjon.

Utstyr | Standard- og tilleggsutstyr

Standard- og tilleggsutstyr
Komfort

●  Radio. Citan leveres med DAB+-radio med navigasjon 
som standard i Norge*. Den er uten CD-spiller, men med 
Bluetooth® USB og AUX. 

○  Armlene med stort oppbevaringsrom. Under det myke 
armlenet på midtkonsollen er det god plass til oppbevaring, 
blant annet av en 1,5 l flaske.

○  Lys- og regnsensor. Lys- og regnsensoren tilpasser  
belysning og viskerintervall automatisk etter de aktuelle 
lys- og værforholdene.

○  Nedfellbart passasjersete foran. I Citan varebil kan  
seteryggen på passasjersetet felles ned. Det gir en laste-
romslengde på inntil 2937 mm (ikke tilgjengelig i Norge).

○  Halvautomatisk klimaanlegg. Varme- og ventilasjons-
systemet med integrert klimaanlegg sørger for et konstant 
behagelig inneklima, reduserer dugg på rutene og  
beskytter mot støv, finpartikler, pollen og eksos. Leveres 
ikke i Norge.

○  Oppvarmede og elektrisk justerbare sidespeil  
(med temperatursensor). Disse speilene verken iser  
eller dugger. 

● Standardutstyr   ○ Tilleggsutstyr

○  Dobbelt passasjersete foran. Det dobbelte passasjer-
setet foran gir en ekstra oppbevaringsmulighet når  
den midtre seteryggen er nedfelt (kollisjonspute bare  
på høyre passasjersete).

●  Navigasjonssystem med radio. Systemet har integrert 
berøringsskjerm og DAB+ radio og er montert  
i midt konsollen. Med Bluetooth®, USB- og Aux-inngang 
samt Micro-SD-kortleser.



Standard- og tilleggsutstyr
Funksjonalitet

Utstyr | Standard- og tilleggsutstyr

● Standardutstyr   ○ Tilleggsutstyr

○  Stigeluke3. Stigeluken bak på taket gjør det mulig  
å transportere også lange gjenstander ved behov.

○  Vippbart passasjersete og inn-/utfellbart laste-
romsgitter kan gi en plan lasteflate på inntil  
2937 mm avhengig av bilens lengde. Inn-/utfellbart  
lasteromsgitter leveres ikke i Norge.

●  Kunststoffgulv i lasterommet. Det støydempende 
kunststoffgulvet i lasterommet er enkelt å rengjøre  
og beskytter gulvet mot riper og bulker.

○  Tregulv i bagasjerommet. Beskytter lasteromsgulvet, 
gjør lasting og rengjøring enklere.

○  Skyvedør på høyre side med vindu2. Skyvedør på høyre 
side med komfortabel døråpning, luftevindu og bredt  
stigtrinn for lett tilgang.

●  Bakluke med vindu3. Bakluken med vindu med  
bakruteoppvarming/viskeranlegg og kromlist4 gir god 
sikt bakover og letter rygging og manøvrering.

●  Oppbevaringsrom over frontruten. Hyllen over frontruten 
gir rask tilgang til papirer og småting.

○  Innvendig trekledning i lasterommet opp til takhøyde1. 
Lasteromskledningen av tre beskytter metalloverflatene 
mot skader helt opp til taket.

1  Leveres bare i forbindelse med tregulv i lasterommet. 2 Kan ikke leveres til Citan varebil i kort versjon. 3 Fås ikke til kjøretøylengde ekstra lang. 4 Inngår i Krompakke eksteriør. 5 For passasjeren foran bare i forbindelse med  
sidekollisjonsputer for fører og passasjer foran. 



Sikkerhet

Utstyr | Standard- og tilleggsutstyr

●  Surrekroker. Flere surrekroker montert på gulvet gjør 
det mulig å sikre lasten med surrestropper.

●  Kjørelys, ○ Halogen takelys og ○ Krompakke eksteriør. Automatisk kjørelys er standard og gjør kjøretøyet mer synlig. 
Halogen tåkelys er tilleggsutstyr og gir sjåføren bedre sikt i tåke. Med Krompakke eksteriør som tilleggsutstyr kan bilen  
oppgraderes visuelt med kromgrill.

●  Elektronisk stabilitetsprogram (ADAPTIVE ESP®). 
ADAPTIVE ESP® støtter føreren i kritiske kjøresituasjoner 
og bidrar på denne måten til økt sikkerhet.

●  Kollisjonspute for fører og passasjer. Kollisjonspute for 
fører og passasjer er standard i Norge. Som tilleggsutstyr 
kan det leveres to sidekollisjonsputer5.

○  Ryggeassistent. Den akustiske ryggesensoren gjør det 
enklere å rygge og manøvrere presist og bidrar til å  
hindre skader på kjøretøyet.

●  Automatisk nødblinkanlegg ved nødbremsing. Øker 
den aktive sikkerheten i farlige situasjoner.

○  Ryggekamera. Kameraet med visning i bakspeilet gir 
oversikt over området umiddelbart bak bilen, og gjør det 
dermed lettere å parkere og manøvrere bilen der det er 
trangt om plassen. Hjelpelinjer bidrar til å gjøre manøvre-
ringen enda enklere.



Utstyr | Standard- og tilleggsutstyr

Annet standard- og tilleggsutstyr*
BlueEFFICIENCY-pakke1

ECO start-stopp-funksjon ●

Batteri- og generatorstyring ●

Belysning, elektriske systemer og radio

Bakkestarthjelp ●

Kupélys på D-stolpe med bryter, 3 innstillinger ●

Navigasjonssystem med radio ○

Elektrisk styreservo ●

Varme og ventilasjon

Setevarme i begge forsetene3 ○

Manuelt klimaanlegg ○

Lufttørking for frontrute og sidevinduer ○

Pollenfilter ●

Pakker

Krompakke eksteriør ○

Krompakke interiør4 ○

Designpakke interiør krom ○

Designpakke interiør color ○

Lakkpakke ○

Offroad optikkpakke eksteriør ○

Sikkerhet

Innbrudds- og tyverialarm ○

Beltevarsling for førersete ●

Sentrallås ●

Speil

Asfærisk speilglass (sidespeil) ●

Innvendig speil ○

Skillevegg

Gjennomgående skillevegg uten vindu ○

Gjennomgående skillevegg med vindu ●

Kledning på skillevegg (med og uten vindu) ○

Uten skillevegg (tilbys ikke i Norge) ○

Annet

6-trinns dobbeltclutchgirkasse 6G-DCT5 ○

Oppbevaringsrom mellom forsetene ●

Oppbevaringsrom i fordørene ●

Påbygger grensesnitt/spesialmodul ○

Utetemperaturmåler ○

Lukket hanskerom ●

Skinnratt ○

Lettmetallfelger 15"/16" ○

Solskjerm med lomme på fører- og passasjersiden ●

Varmedempende glass i alle ruter ●

● Standardutstyr   ○ Tilleggsutstyr

*  Det kan forekomme endringer i hva som er standard- og tilleggsutstyr på Citan. Ta kontakt med din forhandler for oppdatert informasjon om standard og 
tilleggsutstyr.  1 BlueEFFICIENCY-pakke er standardutstyr i alle modeller og kjøretøylengder, unntatt i forbindelse med dobbeltclutchgirkassen 6G-DCT.

2   Ikke tilgjengelig for biler med økt nyttelast. 3 Setevarme kan bare leveres til begge forsetene samlet, med vippbart passasjersete leveres setevarme bare 
til førersetet. 4 Leveres bare i forbindelse med skinnratt. 5 Leveres som tilleggsutstyr til Citan 112.



Utstyr | Originaltilbehør

Originaltilbehør

1 Kan ikke brukes i forbindelse med stigeluke.

Skvettlapper. Beskytter vognbunn og vanger mot steinsprut og smuss. Kan leveres parvis til for- eller bakaksel. Sort, narvet.

Stigeholder1. Festeutstyr for sikker transport av stiger på 
basislastholder. Enkel og rask montering. Egnet for alle 
standardleverte lastholdere med en tverrbøylediameter på 
20 x 30 mm og 30 x 30 mm.

Varetrekk. Disse lettstelte og pusteaktive varetrekkene 
sørger for at bilen holder seg pen og ren. De elastiske  
varetrekkene i polyester passer perfekt og kan vaskes på 
30 °C. De falmer ikke, krøller ikke og er slitesterke.

Allværsmatter. Matter av smuss- og vannavvisende gummi 
som skåner teppegulvet, er sklisikre og enkle å rengjøre. 
Dessuten har de en form og design som passer perfekt til 
interiøret.

Basislastholder standard, 2 tverrstenger1. Det to-delte basisstativet er et godt fundament for transport av ruvende gjenstander 
på biltaket. Den robuste stålkonstruksjonen skrus fast i de eksisterende festepunktene i takkanalen.

Fast tilhengerfeste. Korrosjonsbeskyttet overflate. Trekker 
lett tung last. El-sett (13-polet) kan leveres separat. Monteres 
på godkjent Mercedes-Benz verksted.
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Utstyr for  
bevegelseshemmede

Takket være spesialutstyret og setetilpasninger fra Mercedes-Benz kommer du deg til kontoret, 
på handletur eller på kundebesøk selv om du har en bevegelseshemning. Mercedes-Benz  
utstyrer bilen etter individuelle ønsker og behov, for eksempel med rattkule, pedalforhøyelse 
eller håndkontroll. Pedaltildekningen er et sikkert supplement til håndbetjeningsenheten. Den 
hindrer uønsket betjening av pedalene. Smart løsning: Innstegsbeskyttelsen med dobbelt funk-
sjon beskytter klærne mot smuss og lakken mot riper. Fordelen med å få Mercedes-Benz 
spesialutstyr fra fabrikken er at eventuelle skader dekkes av bilgarantien, og at ombygging  
i etterkant ikke er nødvendig. Alle produktene er selvsagt kontrollert, testet og godkjent  
av Mercedes-Benz utviklingsavdeling. Utstyr for bevegelseshemmede leveres ikke i alle land.

Følgende spesialutstyr kan leveres til Citan:

1 Rattkule

2 Håndkontroll Classic

3  Kombinert hendel/mekanisk TEMPOMAT-hendel på høyre side  
| Ikke avbildet

4 Håndkontroll Easy Speed | Ikke avbildet

5 Pedalplate | Ikke avbildet

6 Pedalforhøyelse | Ikke avbildet

7 Flytting av seter ca. 50 mm bakover | Ikke avbildet

8 Heving av sete 25 mm | Ikke avbildet

9 Innstegsbeskyttelse | Ikke avbildet
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Mercedes PRO
solutions

Tilbyr behovstilpassede  
individuelle løsninger.

Mercedes PRO
inspire 

Gir tips og informerer  
om nyutviklede løsninger.

Mercedes PRO
mobility

Tilbyr individuelle  
og fleksible  

mobilitetsløsninger.

Mercedes PRO
finance

Gjør det mulig med  
skreddersydde  

finansieringsløsninger.

Mercedes PRO
service

Sørger for proaktiv og  
effektiv kjøring.

Mercedes PRO
connect1

Knytter på intelligent  
vis sammen  

kjøretøy og mennesker.

Mercedes PRO



Med et tilbud av optimalt tilkoblede, skreddersydde tjenesteytelser samt digitale tjenester sørger Mercedes PRO for nye muligheter. For dette er tjenester 
som alle gjør driften din enklere og raskere samtidig som de også bidrar til at produktiviteten øker. Tilbudet omfatter også individuelt tilpassbare 
og enhetlige transportløsninger som øker effektiviteten i din bedrift, og som gjør det mulig for deg å konsentrere deg om den viktigste delen av jobben.

Innunder Mercedes PRO finner du tjenester som Mercedes PRO solutions for skreddersydde transporttjenester og Mercedes PRO service som hjelper 
kunden å sikre en effektiv og proaktiv drift av kjøretøyet. Videre omfatter Mercedes PRO også tjenesten Mercedes PRO inspire som informerer  
om nyutviklede løsninger samt gir tips til hvordan kunden kan drive sine forretninger på en enda mer effektiv måte. Kunder som er på utkikk etter 
skreddersydde finansieringsløsninger eller fleksible og individuelle mobilitetsløsninger, finner en passende løsning hos Mercedes PRO finance samt 
hos Mercedes PRO mobility.

Mercedes PRO: forenkler driften og får fart på omsetningen

Mercedes PRO

1  Mercedes PRO connect, en konnektivitets- og flåteløsning som i første omgang er tilgjengelig for Vito og Sprinter. 
 
Mercedes PRO innføres i 2017 i enkelte land. Du får mer informasjon hos din Mercedes-Benz forhandler.
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Service- og finansieringytelser

Hvordan kan  
jeg sikre meg?

Mercedes-Benz
ServiceCare*

Forsikring

Ønsker du en bil?

Tekniske  
problemer?

Mercedes-Benz
Originaldeler

MobiloVan  
med Service24h

Mercedes-Benz 
service

Leasing Finansiering Leie

www.mercedes-benz.no

Én partner for alle tjenester: 
Mercedes-Benz

Velger du en av våre mange totalpakker, er det lett å beregne kostnadene gjennom hele avtalens gyldighetsperiode. Ta kontakt med din 
Mercedes-Benz forhandler for å få et tilbud som passer til ditt behov. * Konseptene kan variere i enkelte markeder. Ta kontakt med din 
lokale forhandler.

Det er ingen tvil om at din bedrift vil ha stor nytte av en av våre økonomiske og 
pålitelige Mercedes-Benz varebiler. For at du skal kunne dra nytte av disse fordelene 
under hele bilens levetid, tilbyr vi deg et omfattende utvalg av service- og finansi-
eringstjenester i førsteklasses Mercedes-Benz kvalitet.

Du kan velge blant mange attraktive tilbud innenfor leasing, finansiering eller utleie. 
Videre kan vi også tilby fordelaktige forsikringstilbud samt individuelt tilpassede 
serviceytelser for vedlikehold og reparasjon.

Ønsker du aller helst en løsning som dekker alt? Da bør du gå for en av våre pakke-
løsninger. Med en slik pakkeløsning er det enkelt å beregne kostnadene samtidig 
som du til enhver tid kan føle deg trygg. Alt du trenger å tenke på, er lønnsomheten 
til bedriften din.

Du får mer informasjon om vårt tilbud ved å ta direkte kontakt med din  
Mercedes-Benz forhandler. De gir gjerne utførlige og individuelle råd.

Mercedes-Benz 
service-leasing 

Leasing Mercedes-Benz
ServiceCare

Bare én av mange muligheter:
Mercedes-Benz serviceavtale
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Service- og finansieringytelser

Mobilitet – gjennom hele bilens levetid 

Takket være leasingtjenestene som Bertel O. Steen Finans tilbyr, 
kan du få en ny varebil med akkurat det utstyret som du ønsker. 
Alt du trenger å betale for, er selve bruken av bilen.

Har du funnet drømmebilen, men ønsker å være finansielt  
fleksibel? Da bør du snakke med oss. Med tilbud tilpasset  
nettopp dine behov skaffer vi deg større finansielt spillerom.

Finansiering Leasing

Mercedes-Benz utleieløsninger gir deg raske og skreddersydde 
mobilitetsløsninger helt uten at du må binde opp kapital.  
Dermed kan du takle økte oppdragsmengder på en lønnsom  
og fleksibel måte.

Med en Mercedes-Benz serviceavtale er du i gode hender  
fra første kilometer. Den gir deg friheten til å være avslappet  
og sikker på veien uten at du må tenke på uventede og  
kostbare  reparasjoner.

Leie «Mercedes-Benz Van Rental»*Mercedes-Benz service-leasing

* Konseptene kan variere i enkelte markeder. Ta kontakt med din lokale forhandler.
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Service- og finansieringytelser

Våre attraktive forsikringsytelser til attraktive  
betingelser gir deg den sikkerheten du trenger.  
Og selvsagt holder tjenestene den kvaliteteten 
som du alltid forventer av Mercedes-Benz.

Forsikring

Takket være skreddersydde servicepakker kan du 
alltid føle deg trygg: Du kan velge blant service- 
og reparasjonsytelser samt pakker som inkluderer 
slitasjereparasjoner.

Ved hjelp av skreddersydde serviceytelser for  
service og reparasjoner sørger du for at din  
Mercedes bevarer sin verdi og sin pålitelighet.

Mercedes-Benz service

Mercedes-Benz originaldeler er produsert spesielt 
til bilen, og står for robust kvalitet, omfattende 
kontrollert sikkerhet og høy pålitelighet.

Mercedes-Benz MobiloVan med Service24h

Med mobilitetsgarantien MobiloVan (standard)1 
får du over hele Europa rask hjelp i kjent  
Mercedes-Benz kvalitet– uten kostnader og i en 
periode på inntil 30 år2.

Mercedes-Benz ServiceCare* Mercedes-Benz originaldeler

1 MobiloVan gjelder for biler som er førstegangsregistrert fra og med 01.10.2012. 2 Ved regelmessig utført service hos din Mercedes-Benz forhandler. * Konseptene kan variere i enkelte markeder. Ta kontakt med din lokale forhandler.
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Komplett levert rett fra fabrikken

Mercedes-Benz satser på nært samarbeid med påbyggsprodusenter og kan derfor tilby mange 
ulike bransjeløsninger til alle varebilserier. Ved å kombinere vår ekspertise med deres kom-
petanse er vi i stand til å realisere ulike påbygg med et svært høyt kvalitetsnivå – fra kjøretøy 
for anlegg og håndverk via skappåbygg og kjølebiler til politi-, ambulanse- og redningsbiler. 
Din Mercedes-Benz varebilforhandler hjelper gjerne til med å finne riktig påbygg eller tilpasning 
for deg.

Gjennom Mercedes-Benz VanSolution tilbyr vi de mest etterspurte produktløsningene for en 
rekke bransjer fra ett og samme sted, naturligvis i den sedvanlige Mercedes-Benz kvaliteten. 
Slik nyter du ikke bare godt av våre mange smarte løsninger og årelange erfaring, men oppnår 
også fordelene ved å få bilen fiks ferdig levert fra fabrikken. Fra den første samtalen der vi 
diskuterer bilens konfigurasjon (inkl. bransjeløsninger), og til levering har du en og samme 
kontaktperson – og full oversikt over kostnadene.

Fabrikken leverer tre komplette løsninger basert på Mercedes-Benz Citan:

 Citan med Hartmann Tuning bodykit pakke
 
 Citan med Taxipakke by INTAX
  
 Citan med Mercedes-Benz utstyr for bevegelseshemmede

Det komplette tilbudet fra Mercedes-Benz VanSolution finner du
på www.vansolution.de

Citan har optimale forutsetninger for individuelle bransjeløsninger.

Bransjeløsninger

Komplettløsningene leveres ikke i alle land. Flere opplysninger får du fra din lokale Mercedes-Benz forhandler for varebiler.

www.vansolution.de



Bransjeløsninger

Ut over tilbudet fra Mercedes-Benz VanSolution kan Mercedes-Benz tilby en rekke 
påbygg- og tilpasningsløsninger fra over 280 sertifiserte samarbeidspartnere gjennom 
partnerprogrammet «VanPartner by Mercedes-Benz». Dette gjennomføres i form  
av en separat bestilling. På informasjonssiden www.vanpartner.com finner du mer 
enn 420 produktløsninger for mange ulike bransjer.

Samarbeidsmodellen «VanPartner by Mercedes-Benz» gir deg som kunde en  
rekke fordeler:

Finn bransjespesifikke løsninger
Rask og detaljert oversikt over påbyggs- og tilpasningsløsninger fra sertifiserte  
påbyggsprodusenter med utgangspunkt i basismodeller fra Mercedes-Benz. Detaljerte 
kjøretøybeskrivelser med bilder samt informasjon om kontaktpersoner hos våre 
påbyggsprodusent-partnere. 

Teknisk godkjente påbygg og tilpasninger
Alle påbyggs- og tilpasningsløsninger er produsert i tråd med retningslinjene  
for påbygg og leveres med en samtykkeerklæring.

Finn sertifiserte samarbeidspartnere
Mercedes-Benz VanPartner oppfyller de høye kravene til kvalitet, salg og  
ettermarkedsservice.

Tilgjengelig på flere språk
Informasjon kan lastes ned på elleve språk, og via Google Maps kan du lett  
lokalisere den enkelte påbyggprodusenten.

Mercedes-Benz VanPartner kan tilby  
individuelle løsninger til følgende bransjer:

 Fritids- og bobiler

 Persontransport

 Innsats- og tjenestebiler

 Kjøle- og termotransport

  Kurer-, ekspress- og  
pakketransport samt logistikk

 Byggebransjen

 Service og håndverk

 Handicaptransport

 Andre bransjer og tilbehør

Mercedes-Benz VanPartner er ikke tilgjengelig i alle land.
Flere opplysninger får du fra din lokale Mercedes-Benz forhandler for varebiler.

Individuelle bransjeløsninger fra sertifiserte 
 samarbeids partnere 

www.vanpartner.com



Tekniske data, drivstofforbruk og CO2-utslipp

1  Maks lastelengde målt i gulvhøyde. 2 Den kortvarige økningen av dreiemomentet i forbindelse med overtorque-teknologi aktiveres med kick-down. 3 I direktiv 97/27/EF i gjeldende versjon på trykketidspunktet blir egenvekt betegnet som kjøretøyets masse i kjøreklar stand uten last (inklusive kjølevæske, smøremidler, 
90 % drivstoff, verktøy, reservehjul fører [75 kg]). 4 Tankvolum ca. 60 l. 5 CDI-motorer og bensinmotor sertifisert i henhold til Euro 6b. 6 De angitte verdiene er utregnet iht. foreskrevne måleprosedyrer (forordning [EF] 715/2007 i gjeldende versjon). Verdiene gjelder ikke et enkelt kjøretøy og er ikke en del av  
tilbudet, men er kun ment som referanseverdier for sammenligning av forskjellige modellvarianter. 7 De virkelige forbruksverdiene er bl. a. avhengig av kjøretøyvekt og valgt utstyr. 8 Med økt nyttelast. 9 Citan 112 i forbindelse med dobbeltclutchgirkasse 6G-DCT og registrering som nyttekjøretøy (N1) uten tilhengervekt 
med brems / uten brems.

Tillatt totalvekt i kg 1810 1810 1920 1950 2100 2200

Drift 4 x 2 (forhjulsdrift)

55 kW (75 hk) ved 4000 o/min | 4 sylindere | diesel
Euro 6b | 1461 cm3 | 200 Nm ved 1750–2500 o/min

108 CDI – – 108 CDI 108 CDI –

66 kW (90 hk) ved 4000 o/min | 4 sylindere | diesel
Euro 6b | 1461 cm3 | 220 Nm ved 1750–3000 o/min

109 CDI – – 109 CDI 109 CDI 109 CDI

81 kW (110 hk) ved 4000 o/min | 4 sylindere | diesel
Euro 6b | 1461 cm3 | 260 Nm ved 1750–2750 o/min

– – – 111 CDI 111 CDI 111 CDI

84 kW (114 hk) ved 4500 o/min | 4 sylindere | bensin
Euro 6b | 1197 cm3 | 190 Nm + (15 Nm)2 ved 2000–4000 o/min

– 1129 112 – – –

Egenvekt3 i kg ved tillatt totalvekt 1350 1320–1375 1432–1470

Nyttelast i kg ved tillatt totalvekt 460 465–745 730–768

Tillatt totalvekt for bil med tilhenger i kg 2860 1810–3150 3250

Maks taklast i kg 
Tilhengervekt med brems/uten brems i kg9 

100 
1050/675–685

100 
1050/660–685

100 
1050/715–735

Maks. lastevolum i m3 | Maks. lasteromslengde i mm 2,4 | 1369 3,1 | 1753 3,8 | 2137

Ytre svingdiameter Ø i m | Indre svingdiameter Ø i m 10,13 | 9,6 11,23 | 10,7 12,43 | 11,9

Varebil kort med 2313 mm akselavstand Varebil lang med 2697 mm akselavstand
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Tekniske data
Varebil ekstra lang med 3081 mm akselavstand
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Tekniske data, drivstofforbruk og CO2-utslipp

Drivstofforbruk og CO2-utslipp

Det beste for motoren:
Mercedes-Benz original motorolje

Dreiemomentkarakteristikker: 

Nm Nominelt dreiemoment

260

240

220

200

180

160

140

120

100
1000 2000 5000 4000 5000 6000

Turtall o/min

190 Nm + (15 Nm)2

200 Nm

220 Nm

260 Nm

Effekt Maks. dreiemoment

CDI-Motor OM607 DE15LA 55 kW (75 hk) 200 Nm

CDI-Motor OM607 DE15LA 66 kW (90 hk) 220 Nm

CDI-Motor OM607 DE15LA 81 kW (110 hk) 260 Nm

Bensinmotor M 200.71 12LA 84 kW (114 hk) 190 Nm + (15 Nm)2

For biler med avgassnorm Euro 6b og BlueEFFICIENCY-pakke uten BlueEFFICIENCY-pakke

Modell4, 5, 6 Girkasse Akselut-
veksling

CO2-utslipp i g/km6 
ved blandet kjøring

Drivstofforbruk i l/mil6, 7

CO2-utslipp i g/km6 
ved blandet kjøring

Drivstofforbruk i l/mil6, 7

I tettbe-
byggelse

På landevei
Blandet  
kjøring

I tettbe-
byggelse

På landevei
Blandet  
kjøring

108 CDI M5 3,733/4,2148 119–112 0,50–0,47 0,44–0,42 0,46–0,43 – – – –

109 CDI M5 3,733/4,2148 123–112 0,52–0,47 0,45–0,42 0,47–0,43 – – – –

111 CDI M6 4,313 119–115 0,49–0,48 0,43–0,42 0,45–0,44 – – – –

112 M6 4,438 143–140 0,74–0,73 0,58–0,56 0,64–0,62 – – – –

112 6G-DCT 3,950/4,390 – – – – 147–144 0,81–0,79 0,56–0,55 0,65–0,64

M5 = 5-trinns manuell girkasse
M6 = 6-trinns manuell girkasse
6G-DCT = dobbeltclutchgirkasse 6G-DCT



Dekkegenskaper

Citan dekkfakta

Verdier i henhold til EU-forordning 
1222/2009. Dekkmerkingen infor-
merer om tre avgjørende egenskaper  
ved dekkenes funksjonalitet:

Drivstoffkoeffisient
Et dekk representerer friksjon 
og vil også deformeres under 

bruk – og forbruker dermed energi.  
Dette er en av de 5 motstandskreftene 
som virker inn på et kjøretøy.

Våtfriksjon
Merkingen for våtfriksjon  
gir informasjon om et  

betydelig sikkerhetsaspekt ved dek-
kene: friksjonen på våt veibane.

Ekstern rullestøy
Nivået på den eksterne  
rullestøyen til et dekk angis  

i EU-kommisjonens merking i desibel 
kombinert med én, to eller tre lydbølger.

Produsent Modell Dekktype
Dekk-

dimensjon
Bæreevne

Hastighets-
indeks

Dekklasse
Drivstoff- 

effektivitets- 
klasse

Våtfriksjons-
klasse

Klasse for  
ekstern  
rullestøy

Måleverdi  
ekstern  

rullestøy 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 H C1 E B 70

Continental CEC5
S

185/70 R14 88 T C1 C B 69

CEC5 195/65 R15 95 H 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 = sommerdekk
W = vinterdekk
S + W = All Season

Trafikksikkerhet og drivstoffbesparelse kan bli direkte påvirket av din personlige og individuelle kjørestil. Legg merke til dette: Med økonomisk og forutseende kjøring kan du redusere drivstofforbruket betydelig. For å forbedre  
våtfriksjonen og drivstoffkoeffisienten bør du kontrollere dekktrykket regelmessig. Sikkerhetsavstanden, som svarer til stopplengden, bør alltid overholdes.

Etter at redaksjonen avsluttet arbeidet med denne brosjyren, kan det ha vært foretatt endringer i dekksortiment eller dekkmerking. Forhør deg med din Mercedes-Benz varebilforhandler om aktuell status.



Prøvekjøring

Viser hva den er god for
Sett deg inn og ta styringen selv – for ingen andre steder fremstår Citan mer  
overbevisende enn på veien. Den gjør jobben like perfekt i sentrumstrafikken  
som på motorveien – med høy kjøre- og betjeningskomfort, i kombinasjon med  
sterke, driftsøkonomiske motorer og imponerende transportfunksjonalitet.

Prøvekjør Citan og se selv hva den er god for. Og hvor uunnværlig den er.  
Gjør en avtale med nærmeste Mercedes-Benz forhandler. Med forhandlersøket på  
www.mercedes-benz.no finner du lett din nærmeste Mercedes-Benz forhandler.  
Vi ser frem til ditt besøk og ønsker deg lykke til under prøvekjøringen av Citan.

Alle andre opplysninger, blant annet instruksjonsboken, finner du på internett.  
Velg www.mercedes-benz.no og naviger deg frem via Service og originaldeler til  
underpunktet Instruksjonsbøker i nedtrekksmenyen.

www.mercedes-benz.no



Vedrørende informasjonen i denne brosjyren: Det kan ha forekommet produktendringer etter at det redaksjonelle  
arbeidet ble avsluttet 22.03.2017. Vi tar forbehold om konstruksjons- eller designmessige endringer, fargeavvik samt 
endringer i standardutstyrsomfanget fra produsentens side innenfor leveringstiden, i den grad endringene eller avvikene er 
akseptable for kunden og selgerens interesser er ivaretatt. Dersom selgeren eller produsenten benytter koder eller 
nummer som betegnelse på bestillingen eller den bestilte kjøpsgjenstanden, gir dette alene ikke grunnlag for rettigheter. 
Bildene i brosjyren kan også vise tilbehør og tilleggsutstyr som ikke inngår i standardutstyret. Av trykktekniske årsaker 
kan fargene avvike noe fra originalfargene. Denne brosjyren er laget for internasjonal bruk og kan omhandle modeller og 
tjenester som ikke tilbys i alle land.

Forhør deg derfor alltid med din Mercedes-Benz forhandler i Norge om bilens aktuelle tekniske og utstyrsmessige status 
her. Vi tar forbehold om eventuelle feil i den norske teksten.
www.mercedes-benz.no

Lagring av tekniske data i bilen: Elektroniske kjøretøykomponenter (som f. eks. styreenhet for kollisjonsputer, motor-
styreenhet etc.) inneholder lagringsenheter for tekniske bildata. I disse lagringsenhetene lagres for eksempel meldinger om 
funksjonsfeil, bilens hastighet, bremsekraft eller virkemåten til passasjersikringssystemer og førerassistansesystemer 

ved en eventuell ulykke (lyd- og videodata lagres ikke). Dataene lagres flyktig, punktvis som øyeblikksopptak, f.eks. ved en 
feilmelding, i et svært kort registreringstidsrom (maks. noen få sekunder), f.eks. ved en ulykke eller i sammensatt form, 
f.eks. for evaluering av belastningen på den aktuelle delen. De lagrede dataene kan leses ut via grensesnitt i bilen, brukes 
av spesialutdannede teknikere til å diagnostisere og utbedre eventuelle feil på bilen eller av produsenten for å analysere 
og forbedre bilens funksjoner ytterligere. Dersom kunden ønsker det, kan dataene også brukes som grunnlag for andre, 
valgfrie tjenester. Dataene i bilen kan bare overføres til produsenten eller til en tredjepart med rettslig tillatelse (f.eks. 
nødanropssystemet e-Call) eller dersom dette er avtalt med kunden og det ikke er i strid med personvernloven. Du finner 
nærmere informasjon om lagrede data i bilen i instruksjonsboken. Denne finner du i trykt versjon i bilen eller på nettsiden 
www.mercedes-benz.no

Retur av utrangert bil. Det er lenge til din nye bil skal utrangeres, men når den tid kommer, har vi sørget for at den blir 
miljøvennlig håndtert i henhold til de strengeste regler og i overensstemmelse med EUs direktiv for utrangerte biler. Et 
landsdekkende nett av returmottak og demonteringsbedrifter står parat til å ta imot din bil når den er klar for skroting. 
På den måten bidrar du til å skåne naturressursene og miljøet. Du finner mer informasjon om resirkulering og gjenbruk 
av utrangerte biler, utnyttelse og avhending samt gjeldende returbetingelser på www.autoretur.no
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