De Citan Gesloten Bestelwagen.

PERFECT for you!
Prijslijst actie modellen geldig vanaf 1 juli 2019.

PERFECT for you!
Mercedes-Benz heeft een 6-tal zeer aantrekkelijke
actiemodellen van de Citan samengesteld. Perfect voor u
om snel kennis te maken met de compacte bestelwagen van
Mercedes-Benz Vans! Heeft u weinig wensen wat betreft de
uitrusting, dan rijdt u al vanaf € 13.480,- (excl. BTW) in de
Perfect Starter, voor een compleet uitgevoerde Citan kunt u
kiezen uit diverse Perfect Tool varianten met een voordeel
oplopend tot wel € 5.080,-.
Citan Perfect Starter.
De Citan Perfect Starter is een zeer aantrekkelijk geprijst
basismodel welke uitsluitend verkrijgbaar is in de lengte
variant Lang (L2, laadlengte 175 cm) en de motorvariant
108 CDI (55 kW). Uw directe voordeel op de Citan Perfect
Starter 108 bedraagt € 3.665,-.
De uitvoering verschilt ten opzichte van de
standaarduitrusting op de volgende punten:
• Geen gesloten scheidingswand.
• Geen rechter schuifdeur.
• Alleen leverbaar in de lakkleur Poolwit.

Verder kent de Citan Perfect Starter een eenvoudig
optieprogramma, de volgende opties kunnen af fabriek
besteld worden:
• Airconditioning.
• Radio zonder CD.
• Vaste scheidingswand.
• Dashboardkastje afsluitbaar.
• Winterbanden.
• Wieldoppen “luxe”.
• Standaard lakken rood, blauw, grijs.
Citan Perfect Tool.
Bent u juist op zoek naar een compleet uitgevoerde
Citan en wilt u toch ook profiteren van een zeer aantrekkelijk
voordeel, dan zijn de Citan Perfect Tool actiemodellen zeker
iets voor u.

Op de Citan Perfect Tool modellen profiteert u direct van
een zeer royaal voordeel ten opzichte van de standaard
varianten, variërend van tenminste € 4.750,- op een
Citan Perfect Tool 108 tot zelfs € 5.080,- op een Perfect
Tool 111 CDI L3.
De Citan Perfect Tool uitvoeringen beschikken ten opzichte
van de standaarduitrusting al
over de volgende opties:
• Manuele airco.
• Radio Bluetooth.
• Centrale armsteun.
• Bestuurderszetel in hoogte verstelbaar.
• Rubberen laadvloer.

Voor elke motorvariant is er een Citan Perfect Tool beschikbaar
op de lengte varianten Lang (L2, laadlengte 175 cm) en
voor de 109CDI en 111CDI ook voor de lengte Extra Lang
(L3, laadlengte 213 cm).
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L2 - 175 cm
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Uitgiftedatum 01/07/2019. Versie 2019-1. Deze versie vervalt bij een nieuwe uitgifte. Zie voor de meest recente versie www.mercedes-benz.be
Inhoud vrijblijvend. Prijzen geldig van 01/07/2019 tot 31/12/2019.
Prijswijzigingen en wijzigingen in specificaties, afbeeldingen of uitrustingen voorbehouden. De gegevens en afbeeldingen in deze leaflet benaderen
de werkelijkheid zoveel mogelijk. De getoonde afbeelding dient ter illustratie en kan elementen bevatten die niet tot de standaard uitrusting van het
voertuig of de getoonde aanbieding(en) behoren. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd.
Zij komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze leaflet (05/19).

Voor errata, redactionele, model- en uitvoeringswijzigingen met betrekking tot deze uitgave verwijzen wij u naar www.mercedes-benz.be waar de
meest actuele uitgave in PDF-formaat als download beschikbaar is.
1

Gecombineerd verbruik stadsverkeer en provinciale wegen. De aangegeven waarden zijn aan de hand van de voorgeschreven meetmethode
berekend. Het gaat om de ‘NEFZ-CO2-waarden’ conform art. 2 lid 1 van het uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1152. De brandstofverbruikswaarden
worden op basis van deze waarden berekend. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven, maar om
voertuigen met elkaar te kunnen vergelijken doordat ze op dezelfde wijze zijn getest. Het praktijkverbruik kan dus afwijken, mede omdat het
daadwerkelijk verbruik van uw auto sterk afhangt van uw rijgedrag. Geef voorrang aan veiligheid.

