
Citan Furgon i Mixto



Specjalista.
Od fachowców ‒ dla fachowców.



Citan

Mercedes Citan to miejski samochód dostawczy o kompaktowych wymiarach i pojemnej 
przestrzeni ładunkowej, który idealnie sprosta różnym wyzwaniom, jakie stawia życie 
mieście.

Citan zapewnia również korzyści ekonomiczne: jego wydajne silniki z technologią 
 BlueEFFICIENCY1, zużywające już od 4,3 l paliwa na 100 km2, odznaczające się wysoką 
gotowością techniczną i dużymi przebiegami międzyprzeglądowymi3, oraz atrakcyjne 
 warunki nabycia pojazdu i usługi4 chronią Państwa budżet. Aby dojechali Państwo bez-
piecznie do celu, wyposażyliśmy Citana w system ADAPTIVE ESP® z wartościowymi 
funkcjami dodatkowymi oraz skuteczne hamulce przy wszystkich kołach.

Dzięki wygodnym siedzeniom, prostej obsłudze i wyśmienicie zestrojonemu układowi 
jezdnemu z niezależnym zawieszeniem kół Citan porusza się po mieście bardzo komfortowo, 
dynamicznie i zwrotnie – na życzenie z dwusprzęgłową skrzynią biegów 6G-DCT5. Przy 
 załadunku i wyładunku zachwycą się Państwo elastycznością w obsłudze jego pojemnej 
przestrzeni ładunkowej z dużymi drzwiami i niskimi krawędziami załadunkowymi.

Citan ma wszystko, czego oczekują Państwo od miejskiego samochodu dostawczego  
z gwiazdą Mercedesa. Zachęcamy, aby o jego zaletach przekonali się Państwo podczas 
jazdy próbnej. Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  Pakiet BlueEFFICIENCY należy do wyposażenia standardowego wszystkich pojazdów, niezależnie od wersji silnikowej i długości, poza wersją  
z dwusprzęgłową skrzynią biegów. 2 Dotyczy pojazdu Citan Furgon 108 CDI z pakietem  BlueEFFICIENCY, 5-biegową mechaniczną skrzynią biegów 
i zarejestrowanego jako pojazd użytkowy (N1). 3 Przebiegi międzyprzeglądowe wynoszące nawet 40 000 km. 4 Na przykład Mercedes-Benz  
MobiloVan, gwarancja mobilności Mercedes-Benz na cały okres użytkowania pojazdu. Obowiązuje ona maksymalnie do 30 lat, pod warunkiem regular-
nego serwisowania pojazdu w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz. Obowiązuje dla pojazdów, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy  
od 01.10.2012. 5 Dwusprzęgłowa skrzynia biegów 6G-DCT jest dostępna jako opcja dla pojazdów Citan 112. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wartości użytkowych znajdują się w ustępie „Dane techniczne”.
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On wie, 
co jest najważniejsze wewnątrz.



Wnętrze | Komfort i funkcjonalność

Citan łączy przyjemne z pożytecznym. W jego przyjaznym wnętrzu dobrze się pracuje. Funk-
cjonalność i komfort imponują pod każdym względem od wejścia, aż do momentu opusz-
czenia samochodu – począwszy od przyjemnie wysokiej pozycji siedzącej podczas jazdy 
po nisko położone krawędzie drzwiowe i załadunkowe, ułatwiające załadunek.

Wygodny fotel kierowcy z przyjaznym dla pleców podparciem bocznym jest oddychający, 
wytrzymały i wyposażony w manualną regulację ustawień według preferencji kierowcy, 
podobnie jak kierownica z regulacją wysokości. Wszystkie elementy obsługowe są przej-
rzyście rozmieszczone i łatwe w obsłudze. Czytelna zintegrowana tablica wskaźników 
 dodatkowo zwiększa atrakcyjność wystroju wnętrza. Również standardowy układ ogrze-
wania i wentylacji oraz praktyczny system schowków przyczyniają się do przyjemnego 
 klimatu pracy.

Dostępny na życzenie pakiet chromowanego wyposażenia 
wnętrza zwiększa atrakcyjność wizualną wnętrza samo-
chodu. Instalacja grzewcza i wentylacyjna z wbudowanym 
w ramach opcji półautomatycznym układem klimatyzacji 
zapewnia stały, przyjemny klimat we wnętrzu.

Standardowy schowek nad szybą przednią daje szybki 
dostęp do dokumentów i małych przedmiotów.

Informacja o ilustracji: duże zdjęcie z lewej strony przedstawia Citana Mixto. Ten samochód nie jest dostępny we wszystkich krajach.



Praca to 
także radość z jazdy.



Technika | Silniki i układ jezdny

Mocne strony Citana sprzyjają każdej pracy: w gęstym ruchu miejskim można korzystać  
z jego kompaktowej zwrotności, a na szosie lub autostradzie w pełni cieszyć się jego 
dynamiką.

Jeden z silników wysokoprężnych o wysokich momentach obrotowych, o mocy 55 kW1 
(75 KM), 66 kW2 (90 KM) i 81 kW3 (110 KM) lub nowoczesny silnik benzynowy, osiągający 
84 kW4 (114 KM), z pewnością będzie odpowiadał Państwa wymogom. Innowacyjna 
technologia BlueEFFICIENCY zmniejsza zużycie paliwa, co może zwiększyć ekonomiczność 
Państwa firmy. Zależnie od wersji silnikowej efektywne przeniesienie siły napędowej 
zapewnia 5- lub 6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów. Dostępna jako opcja dwusprzę-
głowa skrzynia biegów 6G-DCT6 łączy dynamikę jazdy charakterystyczną dla mechanicznej 
skrzyni biegów z komfortem skrzyni automatycznej.

Precyzyjnie zestrojono ze sobą wszystkie komponenty techniczne – od wspomagania układu 
kierowniczego, poprzez regulację układu jezdnego z niezależnym zawieszeniem kół w zakre-
sie charakterystyki pracy zawieszenia i amortyzacji, po skuteczne hamulce przy wszystkich 
kołach. Dzięki temu można nieprzerwanie w spokoju cieszyć się zwinnością Citana.

1  Dotyczy pojazdu Citan Furgon 108 CDI z pakietem BlueEFFICIENCY, 5-biegową mechaniczną skrzynią biegów i zarejestrowanego jako pojazd użytkowy 
(N1). 2 Dotyczy pojazdów Citan Furgon 109 CDI i Citan Mixto 109 CDI z pakietem BlueEFFICIENCY, 5-biegową mechaniczną skrzynią biegów  
i zarejestrowanych jako pojazdy użytkowe (N1). 3 Dotyczy pojazdów Citan Furgon 111 CDI i Citan Mixto 111 CDI z pakietem BlueEFFICIENCY,  
6-biegową mechaniczną skrzynią biegów i zarejestrowanych jako pojazdy użytkowe (N1). 4 Dotyczy pojazdu Citan Furgon 112 z pakietem 
 BlueEFFICIENCY, 6-biegową mechaniczną skrzynią biegów i zarejestrowanego jako pojazd użytkowy (N1). 5 Pakiet BlueEFFICIENCY należy  
do wyposażenia standardowego wszystkich pojazdów, niezależnie od wersji silnikowej i długości, poza wersją z dwusprzęgłową skrzynią biegów 
6G-DCT. 6 Dwusprzęgłowa skrzynia biegów 6G-DCT jest dostępna jako opcja dla pojazdów Citan 112. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wartości użytkowych znajdują się w ustępie „Dane techniczne”.



Jego eksploatacja się opłaci. 
Prędzej i później.



Technika | BlueEFFICIENCY

Marka Mercedes-Benz uważa za swój obowiązek, aby również z udziałem Citana kształtować 
przyszłość mobilności w sposób odpowiedzialny i zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. Właśnie w ruchu miejskim Citan przykładnie realizuje to założenie. Dzięki nowo-
czesnym silnikom i innowacyjnej technologii BlueEFFICIENCY1 emisja CO2 i zużycie paliwa 
pozostają na niskim poziomie. W ten sposób Citan, zużywając już od 4,3 l paliwa na 100 km2, 
podąża przed siebie, dając dobry przykład.

Citan zapewnia również korzyści ekonomiczne. Po pierwsze dzięki atrakcyjnej cenie, 
po drugie - niskim kosztom eksploatacji, które są efektem wydajnego zużycia paliwa i prze-
biegów międzyprzeglądowych wynoszących nawet 40 000 km.

Dla nas, tak samo jak dla Państwa, ważna jest najwyższa gotowość techniczna samochodów 
Mercedes-Benz. Potwierdza to nasza gwarancja mobilności Mercedes-Benz MobiloVan3, 4 
na cały okres użytkowania pojazdu. W ten sposób Citan staje się istotnym czynnikiem długo-
trwałej i zrównoważonej rentowności. Podczas każdej jazdy.

Nowoczesne silniki, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego i wskaźnik optymal-
nego momentu zmiany biegu stanowią podstawę ekonomicznej jazdy. Dzięki pakietowi 
BlueEFFICIENCY1 można jeszcze bardziej podnieść wydajność pojazdu.

Pakiet BlueEFFICIENCY1

Funkcja ECO Start-Stop •

System zarządzania pracą akumulatora i alternatora •

Opony o zoptymalizowanym oporze toczenia5 •

1  Pakiet BlueEFFICIENCY należy do wyposażenia standardowego wszystkich pojazdów, niezależnie od wersji silnikowej i długości, poza wersją  
z dwusprzęgłową skrzynią biegów 6G-DCT. 2 Dotyczy pojazdu Citan Furgon 108 CDI z pakietem  BlueEFFICIENCY, 5-biegową mechaniczną skrzynią 
biegów i zarejestrowanego jako pojazd użytkowy (N1). 3 Maksymalnie do 30 lat, pod warunkiem regularnego serwisowania pojazdu w autoryzowanym 
serwisie Mercedes-Benz. 4 Obowiązuje dla pojazdów, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy od 01.10.2012. 5 Wyposażenie niedostępne 
dla pojazdów ze zwiększoną ładownością. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące wartości użytkowych znajdują się w ustępie „Dane techniczne”.



Gotowy
podjąć każde wyzwanie.



Konstrukcja przestrzeni ładunkowej | Obszary zastosowań i uniwersalność

Citan wypełnia codzienne obowiązki z imponującą elastycznością. Wprawdzie nie może 
zastąpić Państwa w pracy, ale – niezależnie od branży – może ją uczynić znacznie łatwiejszą. 
Od teraz nie będą Państwo chcieli rezygnować z inteligentnej konstrukcji jego przestrzeni 
 ładunkowej i niskich krawędzi załadunkowych, ułatwiających załadunek i wyładunek oraz 
umożliwiających elastyczne wykorzystanie dużej pojemności transportowej samochodu: 
nawet 2 pary drzwi przesuwnych oraz dwuskrzydłowe drzwi tyłu nadwozia, posiadające 
kąt otwarcia wynoszący do 180°, dają doskonały dostęp do wnętrza pojazdu.

Oparcie przedniego fotela pasażera można złożyć i w ten 
sposób powiększyć długość przestrzeni ładunkowej  
do 2937 mm. Dostępna na życzenie składana krata 
chroniąca ładunek do Furgonu chroni pasażerów.

Mixto wyposażony w składaną kanapę tylną FOLD & LOAD 
i kratę chroniącą ładunek daje obie możliwości – miejsce 
dla 5 osób lub dużą pojemność transportową.



Bohater 
dostępny w 3 długościach.



Konstrukcja przestrzeni ładunkowej | Obszary zastosowań i uniwersalność

Citan Furgon oferuje Państwu wiele możliwości: jako specjalista branżowy wyróżnia się 
elastycznym dostosowaniem do rodzaju eksploatacji. Mają Państwo do wyboru 3 warianty 
nadwozia: kompaktowe, długie i superdługie. Maksymalną długość przestrzeni ładunkowej 
wynoszącą 2137 mm można w przypadku wariantu superdługiego przedłużyć na życzenie 
do 2937 mm, składając przedni fotel pasażera. Dzięki wysokości przestrzeni ładunkowej 
wynoszącej 1258 mm Citan Furgon oferuje Państwu objętość przestrzeni ładunkowej się-
gającą 3,8 m3. Można ją wypełnić również ciężkim ładunkiem – maksymalna ładowność 
wynosi w tym wypadku 768 kg. Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego pozwala doskonale 
dopasować Citana do swoich potrzeb.

1  Citan Mixto jest dostępny wyłącznie w wariancie superdługim. 2 Obie pary drzwi przesuwnych należą w przypadku tego pojazdu do wyposażenia 
standardowego.

Efektywny załadunek i wyładunek. 3 różne długości1 oraz – na życzenie – 2 pary drzwi przesuwnych2 sprawiają, że Citan 
spełni liczne wymagania i podoła zróżnicowanym zadaniom transportowym.



Pomieści naprawdę wiele.
I wszystko znajdzie się na właściwym miejscu.



Konstrukcja przestrzeni ładunkowej | Furgon

Kto posiada pojazd o tak pojemnej przestrzeni ładunkowej, musi się upewnić, że materiał 
i narzędzia zostały prawidłowo załadowane. Dlatego Citan Furgon posiada za fotelem 
kierowcy i przednim fotelem pasażera ściankę działową. Ścianka zabezpiecza przestrzeń 
kierowcy przed przesunięciem się ładunku w jego stronę oraz izoluje ją przed pyłem  
i hałasem.

Aby w przestrzeni ładunkowej wszystko pozostało bezpiecznie na swoim miejscu, można 
fachowo unieruchomić ładunek za pomocą pasów mocujących i zaczepów do mocowania 
bagażu, stanowiących wyposażenie standardowe – dodatkowo również na ścianie bocznej. 
W ten sposób także delikatne towary dotrą na miejsce w stanie nienaruszonym. 

Przestrzeń ładunkowa też zasługuje na ochronę: drewniana obudowa wewnętrzna dostępna 
na życzenie zapobiegnie uszkodzeniu powierzchni metalowych znajdujących się po bokach 
przestrzeni ładunkowej. Dostępna w ramach opcji podłoga drewniana ochroni podłoże bla-
szane i dodatkowo ułatwi załadunek i czyszczenie.

Elastyczna i bezpieczna przestrzeń ładunkowa: opcjonalna krata chroniąca ładunek zabezpiecza przed lekkimi,  
przesuwająymi się przedmiotami – jednocześnie są one stale w zasięgu wzroku.





Konstrukcja przestrzeni ładunkowej | Mixto

Citan Mixto to miejski samochód dostawczy pierwszej klasy, jeśli chcą Państwo połączyć 
przewóz osób z transportem towarów. Za 5 wygodnymi siedzeniami oferuje przestrzeń 
 ładunkową na materiały i bagaż o objętości 2,4 m3. Citan Mixto jest dostępny wyłącznie 
w wariancie superdługim. Obie pary przeszklonych drzwi przesuwnych, stanowiących 
 wyposażenie standardowe, dają łatwy dostęp do przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej. 
Na życzenie dostępne jest pełne przeszklenie.1

Standardowa kanapa tylna jest składana w proporcji ⅓ do ⅔, co umożliwia przewożenie 
również większych przedmiotów. Jeszcze większą przestrzeń można uzyskać dzięki dostępnej 
opcjonalnie jednoczęściowej kanapie tylnej FOLD & LOAD, którą po złożeniu można zamie-
nić w kratę chroniącą ładunek. Dzięki temu objętość przestrzeni ładunkowej wynosi 3,5 m3.

1  Powierzchnia nadwozia od słupka C do D oraz drzwi tyłu nadwozia wersji standardowej Mixto nie posiadają okien. W ramach opcji można bez dopłaty 
zamówić Mixto z pełnym przeszkleniem – jednak wtedy tylko z jednymi drzwiami przesuwnymi.

Citan Mixto łączy komfortowe możliwości transportowe i niezwykle elastyczne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. 
Dostępną opcjonalnie jednoczęściową kanapę tylną FOLD & LOAD można w razie potrzeby błyskawicznie złożyć  
i zamienić w kratę chroniącą ładunek, zwiększając przestrzeń ładunkową nawet do 3,5 m3.

Czy to możliwe,
żeby potrafił wszystko?



Elektroniczny układ stabilizacji jazdy 
ADAPTIVE ESP®. Elektroniczna kontrola 
dynamiki jazdy pomaga kierowcy  
w krytycznych sytuacjach drogowych, 
poprawiając stabilność toru i kie - 
runku jazdy samochodu.

Opcjonalne poduszki powietrzne 
typu Thorax umieszczone w oparciach 
siedzeń zwiększają ochronę tułowia 
 kierowcy lub pasażera obok w razie cięż-
kiego wypadku z uderzeniem w bok 
 pojazdu.

Asystent cofania. Dostępny opcjo-
nalnie dźwiękowy asystent cofania  
z czujnikiem odległości ułatwia parko-
wanie i pomaga unikać uszkodzeń  
samochodu. Dodatkowym wsparciem 
jest opcjonalna kamera cofania.

Czujnik deszczu i oświetlenia. Opcjo-
nalny czujnik deszczu i oświetlenia 
 automatycznie dopasowuje oświetlenie  
i częstotliwość wycierania szyby  
do  jasności otoczenia lub warunków  
pogodowych.

Światła do jazdy dziennej. Standardowe 
światła do jazdy dziennej włączają się 
automatycznie w momencie uruchomie-
nia silnika, sprawiając, że samochód 
jest lepiej widoczny dla innych uczest-
ników ruchu drogowego.

Lider
pod względem bezpieczeństwa.



Bezpieczeństwo

Citan wysuwa się na prowadzenie również pod względem bezpieczeństwa. Wyposażony  
w system ADAPTIVE ESP®, asystenta układu hamulcowego i system zapobiegający bloko-
waniu kół podczas hamowania ABS oraz skuteczne hamulce przy wszystkich kołach wyróżnia 
się krótkimi drogami hamowania – także podczas deszczu. Układ jezdny z niezależnym 
za wieszeniem kół zachowuje niezawodnie kontakt z drogą. Podczas jazdy na śniegu, błocie 
lub piasku można wyłączyć system zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR.

W razie wypadku bardzo dobrym zabezpieczeniem będą 3-punktowe pasy bezpieczeństwa 
z regulacją wysokości wraz z napinaczami pasów i ogranicznikami siły naprężenia. W przy-
padku nagłego hamowania włączają się światła awaryjne.

Standardowym wyposażeniem Citana są ponadto poduszka powietrzna kierowcy, światła 
do jazdy dziennej i wspomaganie ruszania na wzniesieniu. Ryzyko odniesienia obrażeń 
podczas wypadku może zmniejszyć takie wyposażenie opcjonalne, jak poduszka powietrz-
na dla pasażera obok kierowcy i poduszki powietrzne typu Thorax1. Na życzenie oferujemy 
także systemy wspomagania ‒ przykładowo czujnik deszczu i oświetlenia, układ monitoro-
wania ciśnienia w oponach oraz kamerę cofania, która w lusterku wstecznym pokazuje 
obszar z tyłu pojazdu.

Przy pożądliwości, jaką budzi Citan, dobrze mieć opcjonalny alarm antykradzieżowy, który 
upewni Państwa, że pojazd nie dostanie się w niepowołane ręce.

1  Dla pasażera z przodu dostępny tylko w połączeniu z poduszkami powietrznymi typu Thorax dla kierowcy i pasażera. 
 
Informacja o ilustracji: ilustracja pokazuje poglądowo różne poduszki powietrzne po ich maksymalnym napełnieniu.



Solidny wizerunek.

Pakiet ozdobny wyposażenia nadwozia Offroad stanowi opcję wyposażenia dla pojazdu Citan Furgon w wariancie długim tylko 
w połączeniu z pakietem lakier oraz drzwiami przesuwnymi z prawej i lewej strony.

Pakiet ozdobny wyposażenia nadwozia Offroad dodatkowo zwiększa atrakcyjność wyglądu  
domontowanymi elementami typowymi dla SUV-ów oraz nadaje Citanowi solidny i jeszcze 
bardziej wyrazisty wizerunek. W zakres pakietu wyposażenia wchodzą charakterystyczne 
 „offroadowe” elementy domontowane na zderzakach przednim i tylnym, na spojlerach  bocznych 
i na wnękach kół. To zapewnia „offroadowy” wygląd ze wszystkich stron.

Pakiety | Pakiet wyposażenia nadwozia



Stylowa gra kolorów.
Pakiet designu wnętrza Color wyraźnie 
zwiększa wizualną atrakcyjność wystroju 
wnętrza  Citana sportowymi akcentami  
w kolorze czerwonym. Zakres wyposażenia 
pakietu obejmuje m.in. czerwone oprawy  
na dyszach wentylacyjnych i głośnikach oraz 
czerwone ozdobne szwy na fotelu kierowcy  
i przednim fotelu pasażera.

Pakiet designu wnętrza Color jest dostępny dla pojazdów  
Citan Furgon i Citan Mixto w ramach opcji, jednak  
tylko w połączeniu z kierownicą wykończoną skórą  
i podłokietnikiem.

Pakiety | Pakiet wyposażenia wnętrza



Lakiery i tapicerka foteli.
Czarna tapicerka z tkaniny LimaLakiery standardowe Lakiery metalizowane1

biel arktyczna

czerwień amarena

szarość delfina

niebieski atramentowy

czerń drawitu metalik

czerwień bornitu metalik

brąz limonitu metalik

srebrny brylantowy metalik

błękit kornelitu metalik

Design miłego w dotyku i odpornego na brud obicia 
foteli został stylowo dopasowany do wystroju wnętrza.

szarość tenorytu metalik

1  Lakiery metalizowane są wyposażeniem dodatkowym.

Wyposażenie | Lakiery i tapicerka foteli



Wyposażenie standardowe i dodatkowe.
Komfort.

○  Radio. Opcjonalne radio LCD posiada napęd CD oraz  
złącza AUX-In i USB. Umożliwia również telefonowanie  
za pomocą interfejsu Bluetooth® i Audio Streaming.

○  Podłokietnik ze schowkiem. W miękkim podłokietniku 
na konsoli środkowej znajduje się duży schowek, miesz-
czący nawet 1,5-litrową butelkę.

○  Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane 
 elektrycznie (z czujnikiem temperatury). Skutecznie 
zapobiegają oblodzeniu i zaparowaniu. 

○  Czujnik deszczu i oświetlenia. Czujnik deszczu i oświetle-
nia automatycznie dopasowuje oświetlenie i częstotliwość 
wycierania szyby do jasności otoczenia lub warunków pogo-
dowych.

○  Składany przedni fotel pasażera. W Citanie Furgon 
oparcie przedniego fotela pasażera można złożyć, 
 otrzymując w ten sposób powierzchnię ładunkową  
o długości do 2937 mm.

○  Półautomatyczny układ klimatyzacji. Układ ogrzewania 
i wentylacji ze zintegrowaną klimatyzacją zapewnia stały, 
przyjemny klimat we wnętrzu, zmniejsza zaparowywanie 
szyb oraz chroni przed kurzem, drobnym pyłem, pyłkami 
roślin i spalinami.

● wyposażenie standardowe   ○ wyposażenie dodatkowe

○  Kanapa pasażera1. 2-osobowa kanapa pasażera po złoże-
niu oparcia środkowego fotela oferuje dodatkową półkę 
(poduszka powietrzna tylko dla pasażera po prawej stronie).

1  Wyposażenie niedostępne dla Citana Mixto. 

Wyposażenie | Wyposażenie standardowe i dodatkowe

○  System nawigacyjny z radiem. System ten, ze zintegro-
wanym wyświetlaczem z ekranem dotykowym i radiem 
DAB+, jest zamontowany w konsoli środkowej. Z interfejsem 
Bluetooth®, złączem USB, złączem AUX-In i czytnikiem 
kart pamięci micro SD.



Wyposażenie standardowe i dodatkowe.
Funkcjonalność.

Wyposażenie | Wyposażenie standardowe i dodatkowe

1  Wyposażenie niedostępne dla pojazdów w wariancie superdługim. 2 Wyposażenie dostępne tylko do Citana Furgon. 3 Wyposażenie dostępne tylko do Citana Mixto. 4 Wyposażenie standardowe do Citana Mixto.  
Dostępne również w wyposażeniu dodatkowym do Citana Furgon. 5 Wyposażenie niedostępne do Citana Furgon w wariancie kompaktowym. Prawe oraz lewe drzwi przesuwne z oknem są wyposażeniem standardowym  
do Citana Mixto. 6 Element pakietu Chrom wyposażenia nadwozia. 7 Dla pasażera dostępne tylko w połączeniu z poduszkami typu Thorax dla kierowcy i pasażera. ● wyposażenie standardowe   ○ wyposażenie dodatkowe

○  Klapa na drabinę1. Klapa w tylnej części dachu umożliwia 
w razie potrzeby transport nawet długich przedmiotów.

○  Składany przedni fotel pasażera i składana krata 
chroniąca ładunek2. W zależności od długości pojazdu 
powstaje płaska powierzchnia i powiększona przestrzeń 
 ładunkowa – nawet do 2937 mm.

○  Kanapa tylna FOLD & LOAD z kratą chroniącą ładunek3. Citan Mixto oferuje miejsce dla 5 pasażerów lub dużą  
pojemność transportową.

●  Wykładzina z tworzywa sztucznego w przestrzeni 
 pasażerskiej i ładunkowej4. Wygłuszająca wykładzina  
z tworzywa sztucznego jest łatwa do czyszczenia oraz 
chroni podłogę przed zadrapaniami i wgnieceniami.

○  Drewniana podłoga w przestrzeni ładunkowej.  
Chroni podłogę przestrzeni ładunkowej, ułatwia załadunek  
i utrzymanie czystości.

○  Drzwi przesuwne po prawej stronie z oknem5.  
Prawe drzwi przesuwne z komfortowym otwieraniem, 
oknem i szerokim stopniem ułatwiają wsiadanie  
do auta.

○  Przeszklona klapa tylna1. Przeszklona klapa tylna  
z ogrzewaniem i wycieraczką tylnej szyby oraz chromo-
waną listwą ozdobną6 zapewnia dobrą widoczność,  
a także ułatwia cofanie i manewrowanie.



Bezpieczeństwo.

Wyposażenie | Wyposażenie standardowe i dodatkowe

●  Zaczepy do mocowania bagażu. Kilka umieszczonych  
w podłodze zaczepów do mocowania bagażu umożliwia 
zabezpieczenie ładunku za pomocą pasów.

●  Światła do jazdy dziennej, ○ halogenowe reflektory przeciwmgielne i ○ pakiet Chrom – wyposażenie nadwozia. 
Standardowe automatyczne światła do jazdy dziennej sprawiają, że samochód jest lepiej widoczny. Opcjonalne halogenowe 
reflektory przeciwmgielne poprawiają widoczność podczas jazdy we mgle. Dostępny opcjonalnie pakiet Chrom – wyposażenie 
nadwozia z chromowaną osłoną chłodnicy zwiększa atrakcyjność wizualną samochodu.

●  Elektroniczny układ stabilizacji jazdy ADAPTIVE 
ESP®). ADAPTIVE ESP® pomaga kierowcy w krytycznych 
 sytuacjach drogowych, poprawiając w ten sposób 
 bezpieczeństwo.

●  Poduszka powietrzna kierowcy. Standardowo oferujemy 
poduszkę powietrzną kierowcy. Na życzenie dostępne  
są poduszka powietrzna pasażera i dwie poduszki typu 
Thorax7.

○  Asystent cofania. Dźwiękowy asystent cofania umożliwia 
precyzyjne manewrowanie i pomaga unikać uszkodzeń 
samochodu.

●  Światła awaryjne włączane automatycznie w przypadku 
gwałtownego hamowania. Zwiększają bezpieczeństwo 
czynne w niebezpiecznych sytuacjach.

○  Kamera cofania. Kamera z wyświetlaczem w lusterku 
wstecznym umożliwia obserwację obszaru położonego  
z tyłu samochodu, wspomagając kierowcę podczas 
 parkowania i manewrowania w ciasnym miejscu. Wyświe-
tlane linie pomocnicze wspomagają manewrowanie.



Inne elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego.
Pakiet BlueEFFICIENCY1

Zarządzanie pracą akumulatora i alternatora ●

Funkcja ECO Start-Stop ●

Opony o zoptymalizowanym oporze toczenia2 ●

Oświetlenie, instalacja elektryczna i radio

Wspomaganie ruszania na wzniesieniu ●

Lampa wewnętrzna przy słupku D z przełącznikiem, trzy stopnie ustawień ●

System nawigacyjny z radiem ○

Przygotowanie do montażu radia ●

Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego ●

Ogrzewanie i dmuchawa

Ogrzewanie fotela kierowcy i pasażera3 ○

Klimatyzacja manualna ○

Osuszanie powietrza przy szybie przedniej i szybach bocznych ○

Filtr przeciwpyłkowy ●

Pakiety

Pakiet Chrom – wyposażenie nadwozia ○

Pakiet Chrom – wnętrze4 ○

Pakiet designu wnętrza Chrom ○

Pakiet designu wnętrza Kolor ○

Pakiet lakier ○

Zewnętrzny Pakiet optyczny Offroad ○

Bezpieczeństwo

Alarm antykradzieżowy ○

Funkcja ostrzegania o niezapięciu pasa bezpieczeństwa przy fotelu kierowcy ●

Zamek centralny ●

Lusterka

Lusterka (zewnętrzne) asferyczne ●

Lusterko wsteczne ○

Ścianka działowa

Pełna ścianka działowa ●

Pełna ścianka działowa z oknem ○

Okładzina ścianki działowej (z oknem lub bez) ○

Rezygnacja ze ścianki działowej5 ○

Inne

6-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów 6G-DCT6 ○

Schowek pomiędzy fotelami przednimi ●

Kieszenie w drzwiach przednich ●

Przyłącze dla producentów zabudów/moduł specjalny ○

Wskaźnik temperatury zewnętrznej ○

Schowek w desce rozdzielczej zamykany ●

Kierownica wykończona skórą ○

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 38,1 cm (15 cali)/40,6 cm (16 cali) ○

Osłona przeciwsłoneczna z kieszenią na dokumenty po stronie kierowcy/pasażera ●

Szyby atermiczne (wszystkie) ●

● wyposażenie standardowe   ○ wyposażenie dodatkowe

1  Pakiet BlueEFFICIENCY należy do wyposażenia standardowego wszystkich pojazdów, niezależnie od wersji silnikowej i długości, poza wersją z dwusprzęgłową 
skrzynią biegów 6G-DCT. 2 Wyposażenie dostępne tylko dla pojazdów ze zwiększoną ładownością. 3 Ogrzewane fotele są dostępne tylko razem lub  
w przypadku składanego przedniego fotela pasażera tylko fotel kierowcy. 4 Wyposażenie dostępne tylko w połączeniu z kierownicą wykończoną skórą. 

5 Wyposażenie dostępne tylko do Citana Furgon. 6 Opcjonalnie dostępna dla Citana 112.

Wyposażenie | Wyposażenie standardowe i dodatkowe



Oryginalne akcesoria.

Wyposażenie | Oryginalne akcesoria

1  Użytkowanie niemożliwe w połączeniu z klapą na drabinę.

Fartuchy przeciwbłotne. Chronią samochód z boku i od spodu przed uderzeniami kamieni i zabrudzeniem.  
Oferowane parami na oś przednią i tylną. Czarne, groszkowane.

Uchwyt do mocowania drabiny1. Nakładka do bezpiecz-
nego transportu drabin na bagażnikach dachowych. Prosty  
i szybki montaż. Nadaje się do wszystkich „Bagażników 
 dachowych Standard” z rurą poprzeczną o średnicy wyno-
szącej 20 x 30 mm i 30 x 30 mm.

Pokrowiec ochronny. Ten łatwy w pielęgnacji, oddychający 
pokrowiec sprawi, że Państwa pojazd będzie zawsze wy-
glądał schudnie i czysto. Elastyczne poliestrowe pokrowce 
ochronne również pasują i można je prać w temperaturze 
do 30°C. Nie blakną, nie gniotą się i nie przecierają.

Dywaniki uniwersalne. Z gumy zbierającej zabrudzenia  
i wodę. Chronią wykładzinę pojazdu, są antypoślizgowe  
i łatwe do wyczyszczenia. Oczywiście pod względem kształtu  
i wyglądu idealnie pasują do wystroju wnętrza.

Bagażnik dachowy Standard, z 2 poprzecznymi belkami1. 2-częściowy bagażnik dachowy do transportu nieporęcznych 
ładunków na dachu pojazdu. Solidna konstrukcja stalowa, pewnie mocowana śrubami do punktów mocowania znajdujących 
się w kanale dachowym.

Hak holowniczy sztywny. Powierzchnia zabezpieczona 
przed korozją. Umożliwia ciągnięcie ciężkich przyczep. 
 Zestaw elektryczny 13-biegunowy jest dostępny oddzielnie. 
Montaż przez dealera Mercedes-Benz.
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Citan posiada możliwość wyposażenia w następujące układy 
 wspomagania jazdy:*

1 Obrotowa gałka kierownicy

2 Urządzenie do obsługi ręcznej „Classic”

3 Mechaniczna dźwignia zespolona/TEMPOMATU po prawej stronie | bez rys.

4 Urządzenie do obsługi ręcznej „Easy Speed” | bez rys.

5 Osłona pedału | bez rys.

6 Podwyższenia pedałów | bez rys.

7 Przesunięcie fotela do tyłu o ok. 50 mm | bez rys.

8 Podwyższenie fotela o 25 mm | bez rys.

9 Osłona progu | bez rys.

Fabryczne ułatwienia  
dla niepełnosprawnych.

Pojechać samodzielnie do pracy czy na spotkanie z klientem – to możliwe dzięki ułatwie-
niom w zakresie prowadzenia pojazdu oraz regulacjom foteli Mercedes-Benz dla kierowców  
niepełnosprawnych. Obrotowa gałka kierownicy, podwyższenie pedałów czy urządzenie  
do obsługi ręcznej: Mercedes-Benz wyposaża pojazd według indywidualnych potrzeb i życzeń. 
Bezpiecznym uzupełnieniem urządzenia do obsługi ręcznej jest osłona pedałów, zapobiegająca 
ich niezamierzonemu naciśnięciu. Sprytne rozwiązanie: osłona progu z podwójną funkcją chroni 
odzież przed zabrudzeniem i lakier przed zarysowaniem. Zaleta fabrycznych ułatwień dla  
kierowców niepełnosprawnych Mercedes-Benz: pełen zakres gwarancji na pojazd oraz wyposa-
żenie niewymagające późniejszych modyfikacji samochodu. Oczywiście wszystkie produkty 
zostały starannie sprawdzone, przetestowane i zatwierdzone przez dział rozwoju  Mercedes-Benz.

Wyposażenie | Fabryczne układy wspomagania jazdy

*  Dostępne w wybranych krajach.
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Wyposażenie | Fabryczne ułatwienia dla kierowców niepełnosprawnych



Mercedes PRO
solutions

Oferuje dostosowane  
do potrzeb, indywidualne  

rozwiązania.

Mercedes PRO 
inspire 

Inspiruje i informuje  
o nowych rozwiązaniach.

Mercedes PRO
mobility

Oferuje zindywidualizowane  
i elastyczne opcje  
mobilnościowe.

Mercedes PRO
finance

Umożliwia korzystanie  
z dopasowanych rozwiązań  

finansowych.

Mercedes PRO
service

Przewidująco i ekonomicznie 
utrzymuje sprawność  

eksploatacyjną samochodu.

Mercedes PRO
connect1

Inteligentnie łączy  
sieciowo pojazdy i osoby.

Mercedes PRO



Oferta Mercedes PRO otwiera nowe możliwości korzystania z sieciowych, dopasowanych do potrzeb użytkownika usług i cyfrowych serwisów oraz 
stanowi wsparcie ułatwiające prowadzenie biznesu i zwiększanie jego produktywności. Poprzez dopasowywane indywidualnie i całościowe rozwiązania 
transportowe oferta ta zwiększa wydajność przedsiębiorstw oraz umożliwia Państwu koncentrację na swej podstawowej działalności biznesowej.

Do obszarów Mercedes PRO należą: Mercedes PRO solutions z dostosowanymi do potrzeb rozwiązaniami transportowymi, Mercedes PRO service, 
pomagający klientowi w przewidującym i ekonomicznym utrzymaniu sprawności eksploatacyjnej samochodu, oraz Mercedes PRO inspire, informujący 
go o nowych rozwiązaniach i inspirujący do jeszcze wydajniejszego prowadzenia biznesu. Klient poszukujący dopasowanych rozwiązań finansowych 
lub elastycznych i zindywidualizowanych opcji mobilnościowych, znajdzie odpowiednie rozwiązania w Mercedes PRO finance i Mercedes PRO mobility.

Mercedes PRO: ułatwia i przyspiesza prowadzenie biznesu.

Mercedes PRO

1  Rozwiązanie łącznościowe i flotowe Mercedes PRO connect jest początkowo dostępne dla Vito i Sprintera. 
 
Mercedes PRO startuje w 2017 roku w wybranych krajach europejskich. Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer Mercedes-Benz.



Usługi finansowe i serwisowe



Usługi finansowe i serwisowe

Jak się  
zabezpieczyć?

Mercedes-Benz 
ServiceCare

Ubezpieczenie

Jak uzyskać mobilność?

Jak zachować 
mobilność?

MobiloVan wraz  
z Service24h

Mercedes-Benz 
Service

Leasing Kredyt Rental

www.mercedes-benz.pl

Wszystkie usługi z jednego źródła. 
Mercedes-Benz.

Ekonomiczność i niezawodność samochodu dostawczego Mercedes-Benz przyniesie 
Państwa firmie same korzyści. Aby mogli Państwo korzystać z tych zalet przez 
cały okres użytkowania pojazdu, oferujemy kompleksowe usługi serwisowe i finan-
sowe w doskonałej jakości Mercedes-Benz.

Zachęcamy do wybierania spośród atrakcyjnych ofert leasingowych, kredytowych  
i wynajmu. Nasze rzetelnie skonstruowane ubezpieczenia oraz zindywidualizowane 
usługi serwisowe, obejmujące przeglądy i naprawy, dopełniają całość oferty.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać rozwiązanie obejmujące wszystko, proponujemy 
jeden z naszych łączonych produktów. Zaoferujemy Państwu kompleksową opiekę 
po wiarygodnie skalkulowanych kosztach, aby mogli Państwo skoncentrować się  
na sukcesie swojej firmy.

Więcej informacji o naszych ofertach uzyskają Państwo u najbliższego dealera 
Mercedes-Benz, który chętnie osobiście przedstawi Państwu wyczerpujące informacje.

Flexi Leasing  
z Umową Serwisową

Flexi Leasing Mercedes-Benz 
ServiceCare

Każdy z wielu naszych kompletnych pakietów umożliwia wiarygodną kalkulację kosztów na cały okres trwania umowy. Ofertę odpowiednią 
do swoich potrzeb otrzymają Państwo u dealera Mercedes-Benz.

Jedna z wielu możliwości:

Oryginalne Części
Mercedes-Benz

+



Usługi finansowe i serwisowe

Mobilność przez cały okres eksploatacji samochodu. 

Korzystając z kredytu samochodowego oferowanego przez  
Mercedes-Benz Bank, płacą Państwo za wybrany samochód  
w stałych ratach i na atrakcyjnych warunkach.

Flexi Kredyt

Lease&Drive to kompleksowy pakiet, łączący w jednej umowie zale-
ty naszego leasingu z niską ratą oraz ubezpieczenie i pełny zestaw 
atrakcyjnych usług serwisowych. Na koniec umowy można wybrać 
jedną z opcji: wykup pojazdu, zwrot do Mercedes-Benz Leasing 
lub wydłużenie umowy na kolejny okres. Dostępny jest także pro-
gram finansowania Lease&Drive Basic, pozwalający dobrać 
komponenty umowy spośród oferty usług dodatkowych.

Lease&Drive

Wybierając Leasing od Mercedes-Benz Leasing otrzymują Państwo 
nowy samochód skonfigurowany według swych życzeń i płacą 
wyłącznie za jego użytkowanie. Na życzenie w raty miesięczne 
mogą Państwo włączyć ubezpieczenie i serwis pojazdu.

Flexi Leasing

Rent&Drive to nowa alternatywa dla leasingu – długoterminowe 
wypożyczenie pojazdu, bez wpłaty na start i ze stałymi, niskimi 
miesięcznymi opłatami. Oferta Rent&Drive jest w pełni elastyczna 
i daje możliwość wyboru pakietu usług dodatkowych wg Państwa 
potrzeb i preferencji. Na koniec umowy pojazd można wymienić 
na nowy.

Rent&Drive „Mercedes-Benz Van Rental”



Usługi finansowe i serwisowe

Atrakcyjne usługi ubezpieczeniowe oferowane 
przez Mercedes-Benz Ubezpieczenia zapewnią 
Państwu najszerszą i konkurencyjną cenowo 
ochronę użytkowanego przez Państwa pojazdu.

Ubezpieczenie

Kompleksowe zabezpieczenie z indywidualnymi 
pakietami serwisowymi: od przeglądów technicz-
nych i napraw, poprzez rozszerzenie gwarancji, 
po pełne zabezpieczenie obejmujące wymianę 
zużytych elementów.

Zindywidualizowane usługi serwisowe obejmujące 
przeglądy i naprawy zapewnią niezawodność 
Państwa Mercedesa i utrzymają jego wysoką 
wartość.

Mercedes-Benz Service

Oryginalne Części Mercedes-Benz są dokładnie 
dopasowane do samochodu i odznaczają się  
solidną jakością, kompleksowo sprawdzonym  
bezpieczeństwem oraz wysoką niezawodnością.

MobiloVan z Service24h Mercedes-Benz

Standardowa gwarancja mobilności MobiloVan1 
gwarantuje w całej Europie szybką pomoc  
w jakości Mercedes-Benz – bezpłatnie i nawet 
przez 30 lat2.

Mercedes-Benz ServiceCare Oryginalne Części Mercedes-Benz

1 MobiloVan obowiązuje dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy od 01.10.2012 r. 2 Pod warunkiem wykonywania regularnych przeglądów w autoryzowanych serwisach Mercedes-Benz. 



Mercedes-Benz stawia na ścisłą współpracę z producentami zabudów i oferuje im różnorodne 
rozwiązania branżowe do wszystkich typoszeregów samochodów dostawczych. Dzięki połą-
czeniu naszego know-how z doświadczeniem i kompetencją producentów zabudów jesteśmy 
w stanie zrealizować różne rodzaje zabudów, zachowując bardzo wysoki poziom jakości – 
 poczynając od pojazdów przeznaczonych dla budownictwa i rzemiosła, poprzez zabudowy 
kufrowe, pojazdy-chłodnie, kończąc na pojazdach służb policyjnych i ratunkowych. Państwa 
dealer samochodów dostawczych Mercedes-Benz chętnie pomoże Państwu znaleźć właściwą 
zabudowę lub obudowę.

Mercedes-Benz VanSolution to cieszące się szczególnym wzięciem rozwiązania z zakresu 
produktów branżowych „z jednej ręki”, w sprawdzonej jakości Mercedes-Benz. Korzystają więc 
Państwo nie tylko z wielu inteligentnych rozwiązań i wieloletniego doświadczenia, lecz także  
z kompleksowej bezpośredniej obsługi na miejscu w fabryce: poczynając od doradztwa, poprzez 
kompletną konfigurację pojazdu, aż po jego dostawę mają Państwo do dyspozycji jedną osobę 
kontaktową – i maksymalną przejrzystość kosztów.

Otrzymają Państwo u nas 3 kompletne rozwiązania na bazie pojazdu Mercedes-Benz Citan:

 Citan z dynamicznym pakietem ozdobnym wyposażenia nadwozia
  
 Citan z pakietem Taxi by INTAX
  
 Citan z ułatwieniami dla kierowców niepełnosprawnych Mercedes-Benz

Całą ofertę Mercedes-Benz VanSolution znajdą Państwo na stronie 
www.vansolution.de

www.vanpartner.info

Kompletne rozwiązania nie są dostępne we wszystkich krajach. Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer 
 samochodów dostawczych Mercedes-Benz.

Citan oferuje optymalne warunki dla indywidualnych rozwiązań branżowych.

Rozwiązania branżowe

Fabryczne rozwiązania kompleksowe.



Poza ofertą Mercedes-Benz VanSolution Mercedes-Benz we współpracy z ponad 
280 certyfikowanymi partnerami z zakresu adaptacji pojazdów w ramach programu 
partnerskiego „Mercedes-Benz VanPartner” oferuje dalsze rozwiązania dotyczące 
zabudowy i adaptacji pojazdów na zasadzie transakcji dwufakturowych. Na platformie 
informacyjnej www.vanpartner.com prezentujemy wybór ponad 420 rozwiązań  
z zakresu produktów branżowych.

Nasz model współpracy „Mercedes-Benz VanPartner” niesie korzyści klientom. 
Państwa korzyści w skrócie:

Dostępność rozwiązań branżowych.
Szybki i szczegółowy przegląd rozwiązań z zakresu zabudowy i adaptacji pojazdów, 
oferowanych przez producentów zabudów na bazie samochodów dostawczych 
Mercedes-Benz. Szczegółowe opisy pojazdów wraz z ilustracjami i osobami kontak-
towymi u naszych partnerskich producentów zabudów.

Sprawdzone technicznie zabudowy i rodzaje adaptacji.
Wszystkie rozwiązania z zakresu zabudów i adaptacji są realizowane zgodnie  
z wytycznymi dotyczącymi zabudów lub posiadają zaświadczenie o braku zastrzeżeń.

Wyszukiwanie certyfikowanych partnerów.
„Mercedes-Benz VanPartner” spełniają wysokie wymagania dotyczące jakości, 
sprzedaży i usług posprzedażowych.

Wybór języka.
Informacje są dostępne w 11 językach. Za pośrednictwem Google Maps znajdą 
Państwo lokalizację szukanego producenta zabudów.

Partnerzy posiadający status „Mercedes-Benz VanPartner”  
posiadają między innymi ofertę indywidualną dla następujących branż:

 Samochody kempingowe i rekreacyjne

 Przewóz osób

 Służby interwencyjne i komunalne

 Chłodnie i izotermy

 Firmy kurierskie i logistyczne

 Budownictwo

 Usługi i rzemiosło

 Pojazdy i przewóz osób niepełnosprawnych

 Inne branże i akcesoria

Program „Mercedes-Benz VanPartner” nie jest jeszcze dostępny we wszystkich krajach.
Więcej informacji udzieli Państwu najbliższy dealer samochodów dostawczych Mercedes-Benz.

www.vanpartner.com

Rozwiązania branżowe

Indywidualne rozwiązania branżowe  
certyfikowanych partnerów.



Dane techniczne, zużycie paliwa i emisja CO2

1  Maksymalna długość powierzchni ładunkowej mierzona na wysokości podłogi. 2 Krótkotrwałe zwiększenie momentu obrotowego za pomocą technologii overtorque włącza się w trybie kickdown. 3 Dyrektywa 97/27/WE, w brzmieniu aktualnym w momencie składania publikacji do druku, określa masę własną pojazdu 
jako masę pojazdu bez ładunku, w stanie gotowości do jazdy (łącznie z płynem chłodniczym, smarami, zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90%, narzędziami, kołem zapasowym i kierowcą [75 kg]). 4 Pojemność zbiornika paliwa ok. 60 l. 5 Silniki CDI i silnik benzynowy z certyfikatami Euro 6b. 6 Podane wartości 
obliczone zostały zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową (rozporządzenie [WE] 715/2007 w aktualnie obowiązującym brzmieniu). Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. 7 Rzeczywiste zużycie paliwa jest m.in. zależne 
od masy pojazdu i wybranego wyposażenia. 8 Ze zwiększoną ładownością. 9 Citan 112 w połączeniu z 6-biegową dwusprzęgłową skrzynią biegów 6G-DCT oraz dopuszczeniem jako pojazd użytkowy (N1) bez masy przyczepy z hamulcem/bez hamulca.

Dopuszczalna masa całkowita w kg 1810 1810 1920 1950 2100 2200

Napęd 4 x 2 (na przednie koła)

55 kW (75 KM) przy 4000 obr/min | 4 cylindry | silnik wysokoprężny
Euro 6b | 1461 cm3 | 200 Nm przy 1750–2 500 obr/min

108 CDI – – 108 CDI 108 CDI –

66 kW (90 KM) przy 4000 obr/min | 4 cylindry | silnik wysokoprężny
Euro 6b | 1461 cm3 | 220 Nm przy 1750–3000 obr/min

109 CDI – – 109 CDI 109 CDI 109 CDI

81 kW (110 KM) przy 4000 obr/min | 4 cylindry | silnik wysokoprężny
Euro 6b | 1461 cm3 | 260 Nm przy 1750–2750 obr/min

– – – 111 CDI 111 CDI 111 CDI

84 kW (114 KM) przy 4500 obr/min | 4 cylindry | silnik benzynowy
Euro 6b | 1197 cm3 | 190 Nm + (15 Nm)2 przy 2000–4000 obr/min

– 1129 112 – – –

Masa własna3 w kg przy dop. masie całkowitej 1350 1320–1375 1432–1470

Ładowność [kg] przy dop. masie całkowitej 460 465–745 730–768

Dop. masa całkowita pojazdu z przyczepą w kg 2860 1810–3150 3250

Maksymalne obciążenie dachu w kg
Masa przyczepy z hamulcem/bez hamulca [kg]9

100 
1050/675–685

100 
1050/660–685

100 
1050/715–735

Maks. pojemność przestrzeni ładunkowej w m3 | Maks. długość 
powierzchni ładunkowej w mm

2,4 | 1369 3,1 | 1753 3,8 | 2137

Średnica zawracania dla zew. punkt pojazdu Ø [m] | dla zewn. 
koła przedn. Ø [m] 10,13 | 9,6 11,23 | 10,7 12,43 | 11,9

Furgon kompakt z rozstawem osi 2313 mm Furgon długi z rozstawem osi 2697 mm
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H do ok. 146
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16
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17531
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Dane techniczne.
Furgon superdługi z rozstawem osi 3081 mm

H
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H do ok. 153
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21371
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Dane techniczne, zużycie paliwa i emisja CO2

2200

–

109 CDI

111 CDI

–

1499–1516

684–701

3250

100 
1050/745–750

3,7 | 2137

12,43 | 11,9

Mixto superdługi z rozstawem osi 3081 mm

H

do 18
23

H do ok. 153

11
19

1219

11
28

12
55

4705
3081 915

13371

14
60

dla pojazdów zgodnych z normą emisji spalin Euro 6b z pakietem BlueEFFICIENCY bez pakietu BlueEFFICIENCY

Typ4, 5 Skrzynia 
biegów

Przełożenie 
osi

Wartości emisji CO2
6  

w g/km, średnio

Zużycie paliwa w l/100 km6, 7

Wartości emisji CO2
6  

w g/km, średnio

Zużycie paliwa w l/100 km6, 7

miasto poza  
miastem

średnio miasto poza  
miastem

średnio 

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-biegowa mechaniczna skrzynia biegów
M6 = 6-biegowa mechaniczna skrzynia biegów
6G-DCT = dwusprzęgłowa skrzynia biegów 6G-DCT

To, co najlepsze dla silnika:
Oryginalne Oleje Silnikowe Mercedes-Benz

638 Wykresy momentów obrotowych: 

Nm Nominalny moment obrotowy

260

240

220

200

180

160

140

120

100
1000 2000 3000 4000 5000 6000

Prędkość obrotowa w obr/min

190 Nm + (15 Nm)2

200 Nm

220 Nm

260 Nm

Zużycie paliwa i emisja CO2.
Moc Maks. moment obrotowy

Silnik CDI OM607 DE15LA 55 kW (75 KM) 200 Nm

Silnik CDI OM607 DE15LA 66 kW (90 KM) 220 Nm

Silnik CDI OM607 DE15LA 81 kW (110 KM) 260 Nm

Silnik benzynowy M 200.71 12LA 84 kW (114 KM) 190 Nm + (15 Nm)2



Właściwości opon

Właściwości opon dla Citana.

Dane wg rozporządzenia (WE) 
nr 1222/2009. Oznakowanie opon 
 informuje o trzech zasadniczych 
 właściwościach opony:

Efektywność paliwowa
Tocząca się opona odkształca 
się, zużywając przy tym 

 energię. To jeden z pięciu rodzajów 
oporów oddziałujących na  
samochód.

Przyczepność na mokrej 
nawierzchni
Oznaczenie przyczepności  

na mokrej nawierzchni dostarcza infor-
macji o tym bardzo ważnym aspekcie 
bezpieczeństwa związanym z oponą.

Zewnętrzny hałas toczenia
Natężenie zewnętrznego 
 hałasu toczenia opony  

podawane jest na etykiecie według 
wytycznych Komisji Europejskiej  
w decybelach, w połączeniu z 1, 2 lub 
3 falami dźwiękowymi.

Producent Model
Rodzaj 
opony

Rozmiar  
opony

Nośność
Indeks  

prędkości
Klasa 
 opony

Klasa 
 efektywności 

paliwowej

Klasa 
 przyczepności 

na mokrej 
 nawierzchni

Klasa 
 zewnętrznego 

hałasu toczenia

Zmierzona  
wartość zewnętrz-

nego hałasu 
 toczenia w 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 = opona letnia
W = opona zimowa
S + W = opona całoroczna

Bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy i zużycie paliwa ma indywidualny styl jazdy kierowcy. W związku z tym należy przestrzegać następujących wskazówek: oszczędna i przewidująca jazda może w znacznym stopniu 
zmniejszyć zużycie paliwa. Dla poprawy przyczepności na mokrej nawierzchni oraz efektywności paliwowej należy regularnie kontrolować ciśnienie w oponach. Należy również cały czas zachowywać bezpieczny odstęp, 
 opowiadający długości drogi zatrzymania.

Po zakończeniu redakcji niniejszej broszury mogły nastąpić zmiany w ofercie lub w oznakowaniu opon. Wiążących i aktualnych informacji udzielą Państwu dealerzy samochodów dostawczych Mercedes-Benz.



Jazda próbna

Wystaw swojego  
bohatera na próbę.

Zajmij miejsce za kierownicą, ponieważ Citan nigdzie nie jest tak przekonujący, jak  
na drodze. Zarówno w centrum miasta, jak i na autostradzie zapewnia wysoki komfort 
jazdy i obsługi, połączony z dynamicznymi i ekonomicznymi silnikami oraz imponującą 
 funkcjonalnością w transporcie.

Przekonaj się osobiście, co potrafi Citan i dlaczego jest tak nieodzowny – podczas  
jazdy próbnej, na którą serdecznie zapraszamy. Najbliższy dealer Mercedes-Benz  
czeka na Państwa, aby uzgodnić dogodny termin. W znalezieniu najbliższego dealera  
Mercedes-Benz pomoże Państwu wyszukiwarka na stronach www.mercedes-benz.pl.  
Już teraz życzymy przyjemnej jazdy próbnej Citanem.

W Internecie znajdą Państwo dalsze informacje, a wśród nich instrukcję obsługi  
samochodu. Na stronie www.mercedes-benz.pl w zakładce „Serwis i akcesoria” proszę 
wybrać „Instrukcje obsługi”.

www.mercedes-benz.pl



Informacje o niniejszej broszurze: po zakończeniu redakcji niniejszej publikacji, 24.03.2017 r., mogły nastąpić zmiany 
w wyszczególnionych w niej produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania przed terminem dostawy zmian 
konstrukcji czy formy, odstępstw od ustalonej kolorystyki, jak również do zmian zakresu dostawy, o ile te zmiany i odstęp-
stwa są obiektywnie akceptowalne dla kupującego. Jeżeli sprzedawca lub producent w celu oznaczenia zamówienia lub 
przedmiotu zamówienia używa określonych symboli lub liczb, nie jest to podstawą nabycia jakichkolwiek praw ani rosz-
czeń. Ilustracje i opisy mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria nienależące do standardowego zakresu 
dostawy. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. Niniejszy katalog może zawierać 
typy pojazdów i usługi niedostępne w ofercie w niektórych krajach.

Niniejsza publikacja jest przeznaczona na rynek międzynarodowy. Wzmiankowane przepisy ustawowe i podatkowe oraz 
ich skutki prawne obowiązują jedynie w Niemczech w momencie zamknięcia redakcji niniejszej publikacji. Wiążących  
i aktualnych informacji udzielą Państwu dealerzy samochodów dostawczych Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.pl

Zapisywanie danych technicznych w pojeździe. Elektroniczne komponenty pojazdu (np. urządzenie sterujące poduszkami 
powietrznymi, urządzenie sterujące silnikiem itd.) są wyposażone w moduły pamięci do zapisu danych technicznych 
pojazdu, takich jak np. komunikaty o usterkach działania komponentów, prędkość pojazdu, moc hamowania czy sposób 
działania systemów wspomagania bezpieczeństwa i systemów wspomagania kierowcy w przypadku kolizji (dane audio  

i wideo nie są zapisywane). Dane te są zapisywane krótkotrwale i punktowo, jako zapisy chwili, np. w przypadku komunikatu 
o usterce, rejestrowane przez bardzo krótki czas (maksymalnie kilka sekund), np. w przypadku kolizji, bądź skrótowo, 
np. w celu oceny obciążenia części. Zapisane dane mogą być odczytywane poprzez interfejsy w pojeździe oraz przetwa-
rzane i wykorzystywane – przez przeszkolonych mechaników, w celach diagnostycznych lub usunięcia ewentualnych 
usterek, lub przez producenta, do analizy i dalszego udoskonalania funkcji pojazdu. Na życzenie klienta dane te mogą 
posłużyć jako podstawa do świadczenia opcjonalnych usług. Transfer danych z pojazdu do producenta lub innych pod-
miotów następuje zasadniczo wyłącznie wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa (np. połączenie alarmowe z pojazdu 
e-Call), bądź na podstawie umowy zawartej z klientem, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych. Więcej infor-
macji o danych zapisywanych w pojeździe znajdą Państwo w jego instrukcji obsługi, dołączonej do samochodu w wersji 
drukowanej, lub w Internecie ‒ na krajowej stronie internetowej Mercedes-Benz. 

Odbiór pojazdów wycofanych z eksploatacji. Chętnie przyjmiemy Państwa Mercedesa Citan do utylizacji w sposób 
przyjazny dla środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej (UE) w sprawie pojazdów wycofanych  
z eksploatacji. Do tego momentu upłynie jednak jeszcze dużo czasu. Aby jak najbardziej ułatwić Państwu zwrot pojazdu, 
mają Państwo do dyspozycji sieć punktów odbioru i zakładów demontażu. Mogą Państwo bezpłatnie oddać swój pojazd 
do jednego z tych miejsc. W ten sposób przyczyniają się Państwo do utrzymania procesu recyklizacji i do ochrony zasobów. 
Dalsze informacje dotyczące recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, utylizacji i warunków odbioru znajdują się 
na krajowej stronie internetowej Mercedes-Benz.
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