
Citan Fighter

Model Ydelse Totalvægt Grøn ejerafgift
halvårlig

Brændstofforbrug
v/ blandet kørsel

CO2-emission Energiklasse

Citan Fighter 108CDI lang (A2) 100 kW / 80hk 1.980 kg 1.510 kr. 17,9 km/l 148 g/km

Citan Fighter 109CDI lang (A2) 120 kW / 95hk 1.980 kg 1.510 kr. 17,5 km/l 149 g/km

Citan Fighter 111CDI lang (A2) 85 kW / 116hk 1.980 kg 1.510 kr. 17,9 km/l 148 g/km

ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms.
Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug og energiklasse er baseret på WLTP målemetode.

Citan Fighter 108CDI lang (A2)

Ydelse pr. md:  fra kr. 1.145 ex. moms,
inkl. Service og Vedligeholdelse !

Udb.: 25.000 ex. moms – Løbetid: 36mdr / 15.000 km årligt

Citan Fighter 109CDI lang (A2)

Ydelse pr. md:  fra kr. 1.195 ex. moms,
inkl. Service og Vedligeholdelse !

Udb.: 25.000 ex. moms – Løbetid: 36mdr / 15.000 km årligt

Citan Fighter 111CDI lang (A2)

Ydelse pr. md:  fra  kr. 1.345 ex. moms,
inkl. Service og Vedligeholdelse !

Udb.: 25.000 ex. moms – Løbetid: 36mdr / 15.000 km årligt

Leasing tilbud



Udstyr og pakker.

• Aircondition og pollenfilter
• Sædevarme i førersæde
• Dobbelt passagersæde
• Højdejusterbart førersæde
• El-justerbare sidespejle med varme
• El-ruder i fører- og passagerdør

• Fjernbetjent centrallås
• Varmedæmpende ruder
• Radio med Bluetooth, AUX/USB stik, 4x25W
• Airbag for fører- og passager
• Bremseassistent
• Igangsætningsassistent (holder bremsen i 2 sek.)

• Dobbeltfløjede bagdøre uden ruder
• Skydedør i højre side
• Opbevaring over forrude
• PTC element (Hurtig opvarmning af kabine)
• Dækreparationssæt og luftkompressor
• 15” stålfælge – 195/65 R15 dæk

Standardudstyr.

Brug for mere udstyr, flere kilometer,
eller større bil ? Kode

Kun kr. ekstra
pr. måned ex.

moms

Tilkøb af ekstra 5.000 km pr. år (20.000 km pr. år) 45 kr.
Tilkøb af ekstra 10.000 km pr. år (25.000 km pr. år) + 200 kr.
Tilkøb af ekstra 15.000 km pr. år (30.000 km pr. år) + 245 kr.
Opgrader til 109 el. 111 CDI Ex. Lang model (A3) 230 kr.
Læderrat CL3 29 kr.
Fartpilot inkl. tripcomputer MS1/J47 91 kr.
Kunstofbund i varerum V29 15 kr.
Træbund i varerum V43 75 kr.
Lys- og Regnsensor JA5 42 kr.
Fast Træk Q22 153 kr.

*Bemærk, bilens brændstofforbrug kan ændre sig afhængig af udstyr. Kontakt din leverandør.

Tekniske specifikationer

Akselafstand 2.697 mm

Udvendige mål Længde 4.321 mm, bredde 2.138 mm,
Højde: 1.816 mm

Indvendige mål i varerum Længde 1.753 mm, bredde 1.460mm,
Højde 1.258 mm

Lastvolumen 3.1 m3

Totalvægt 1.980 kg

Nyttelast Op til 522 kg

Anhængervægt med bremse 1.050 kg

Serviceinterval Op til 40.000 km eller 2 år

Kode Kun kr. ekstra pr. måned
ex. moms

Optikpakke:
Lakeret kofanger, Metallak, Tågeforlygter,
Sidespejle lakerede i vognfarve,
Forkromet kølergrill,  Afdækning
over baglygter i vognfarve.
(leveres også i hvid og std.blå)

N15Z 199 kr.

Ved yderligere spørgsmål, kontakt din lokale Mercedes-Benz Van forhandler.

HUSK: Du kan besøge vores konfigurator på: Mercedes-Benz.dk/Vans


