
  

 

  

 
 

 Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.  

Dokument ważny 2 tygodnie od daty wystawienia. Informacja cenowa jest oparta na aktualnie obowiązujących 
cennikach. Kompletacja pojazdu ma charakter orientacyjny. Wyposażenie i cena pojazdu zostaną ostatecznie 
określone w umowie sprzedaży. 

 
  
 
  
 

  
 

 
 

Informacja handlowa 
 

Mercedes-Benz Citan 113 Tourer 
  

 

Prezentowana wizualizacja pojazdu może różnić się od indywidualnie wybranej konfiguracji I nie stanowi oferty w rozumieniu 
przepisów prawa cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian!  

 

Model: Mercedes-Benz Citan Tourer (420) 

Typ: Citan 113 Tourer 

Konfiguracja osi: FWD 

Baumuster: 42076313 

Moc silnika: 96 kW (131 KM) 

Rozstaw osi: 2716 mm 

Dop. masa całk.: 2095 kg 
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 Informacje dotyczące zużycia paliwa, emisji CO2 oraz efektywności energetycznej 
 

Zużycie paliwa w mieście: 7,8 l/100km 

Zużycie paliwa poza miastem: 5,4 l/100km 

Zużycie paliwa łączne: 6,3 l/100km 

Emisja CO2 w cyklu mieszanym: 144 g/km 
 
„Podane wartości ustalono zgodnie z określoną przepisami procedurą pomiarową. Są to „zmierzone wartości CO2 NECJ” w myśl art. 2 nr 
1 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Zużycie paliwa zostało obliczone na podstawie tych wartości.“ 
 
 

Informacje dotyczące zużycia paliwa i emisja CO2, wartości WLTP wg fazy cyklu 
 

Zużycie paliwa w obszarze miejskim /śródmiejskim: 8,3  l/100km 
Zużycie paliwa na obrzeżach miasta: 6,5  l/100km 

Zużycie paliwa na drodze lokalnej: 5,9  l/100km 
Zużycie paliwa na autostradzie: 7,4  l/100km 

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,9  l/100km 

 
Emisja CO2 w obszarze miejskim /śródmiejskim: 187  g/km 

Emisja CO2 na obrzeżach miasta: 148  g/km 

Emisja CO2 na drodze lokalnej: 134  g/km 

Emisja CO2 na autostradzie: 167  g/km 
Emisja CO2 w cyklu mieszanym: 156  g/km 

 
“Podane wartości zostały określone zgodnie z wymaganą procedurą pomiarową. Są to „wartości CO2 WLTP” w rozumieniu art. 2 nr 3 
rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1152 lub (UE) 2017/1153. Wartości zużycia paliwa zostały obliczone na podstawie tych 
wartości. Zużycie energii elektrycznej zostało określone na podstawie rozporządzenia 692/2008/WE.” 
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Konfiguracja 
 

Lakier  
Suma w PLN 

MB 7745 Szarość chromitu metalik  -.-- 

 

Wyposażenie seryjne i rekomendowane 
Suma w PLN 

B26 Hamulec postojowy -,--  

BA3 Aktywny asystent układu hamulcowego -,--  

BB0 Układ hamulcowy z układem ABS i ASR -,--  

BB3 System Stabilizacji Toru Jazdy (ESP) -,--  

C6L Kierownica wielofunkcyjna, trójramienna -,--  

CL1 Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach -,--  

DUP0 Kod sterujący pojazdu -,--  

E07 Asystent ruszania na wzniesieniu -,--  

E1D Radio cyfrowe (DAB) -,--  

EC5 Usługi Mercedes me -,--  

EW6 Przygotowanie do usług zdalnych plus -,--  

EY5 System połączenia alarmowego Mercedes-Benz -,--  

EY6 Pomoc w razie awarii -,--  

FQ3 Zamykany schowek przed pasażerem -,--  

GK6 6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów -,--  

H00 Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej -,--  

H22 Szyba tylna ogrzewana -,--  

IG4 Standard -,--  

J10 Szybkościomierz ze skalą w kilometrach -,--  

JA5 Czujnik deszczu i zmroku -,--  

JB4 Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu -,--  

JH3 Moduł komunikacyjny z kartą SIM -,--  

JK5 Tablica wskaźników z ekranem kolorowym 5,5” -,--  

JP7 Asystent martwego pola -,--  

JW8 Asystent wspomagania koncentracji ATTENTION ASSIST -,--  

KA1 Filtr cząstek stałych -,--  

MJ8 Funkcja ECO Start-Stop -,--  

MN9 Silnik M 282 13 LA 96 KW -,--  

MO6 Euro 6d Gr. I norma emisji spalin - poj. lekkie -,--  

MS1 Tempomat -,--  

P2F Pakiet bezpieczeństwa -,--  

R87 Koło zapasowe -,--  

RD9 Opony bez wyboru producenta -,--  

RM7 Opony letnie -,--  

RY2 Układ kontroli ciśnienia w oponach -,--  

S34 Zagłówki dla siedzeń w przedziale pasażerskim -,--  

SA4 Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z przodu -,--  

SD1 Mocowanie fotelika i-Size -,--  

SK5 Sys. rozpoznaw. fotelika (AKSE) w fotelu pasażera -,--  
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T17 Drzwi przesuwne po prawej stronie z oknem -,--  

T20 Drzwi przesuwne po lewej stronie z oknem -,--  

U77 Tylna kanapa składana asymetr. w stosunku 1/3 :2/3 -,--  

V23 Podwyższony standard wykończenia wnętrza -,--  

VG0 Centralny i drzwiowe podłokietniki, czarne ziarno -,--  

VH4 Tkanina czarna Norwich -,--  

W29 Stałe tylne okna przestrzeni bagażowej -,--  

W65 Klapa bagażnika otwierana do góry -,--  

W78 Okno w drzwiach tylnych z wycieraczką i spryskiw. -,--  

XC8 VIN widoczny z zewnątrz pojazdu -,--  

XC9 Dokument COC -,--  

XU5 Tabliczki i dokumentacja w języku polskim -,--  

XW9 XW9, Kod sterujący WLTP -,--  

XZ0 Generacja modelu 0 -,--  

Z10 Wersja drogowa -,--  

Z1M Homologacja osobowa M1 -,--  

IC3 Seria 420 VS11 -,--  

J66 Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa -,--  

SI1 Mittenairbag, Thorax-Sidebags, Windowbags v. + h. -,--  

X0N Gewichtsvariante 2.095 Kg -,--  

 

 

Wyposażenie dodatkowe 
 

C1J Gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą -,--  

CK4 Listwa nad tablicą rej. lakierowana w kol. nadw. -,--  

CL3 Kierownica wykończona skórą 990,00 

CM0 Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia 893,00 

D11 Relingi dachowe ze zintegrowanym bagażn. dachowym 1 275,00 

E1E Nawigacja -,--  

E1I Uchwyt na smartfona 213,00 

E1K Pakiet nawigacyjny -,--  

E2Z System multimedialny MBUX z nawigacją i DAB -,--  

E3N Usługi rozszerzone MBUX -,--  

E4S Integracja ze smartfonem -,--  

EI0 Ładowarka bezprzewodowa dla urz. mobilnych 850,00 

EM7 2 porty USB w tylnej części konsoli środkowej -,--  

ES1 Gniazdo 12 V -,--  

EX8 Nawigacja Plus 5 185,00 

EX9 Darmowa aktualizacja map przez 3 lata -,--  

EY2 Live Traffic Information -,--  

EZ5 Pakiet parkowania 3 953,00 

EZ7 Aktywny asystent parkowania -,--  

F56 Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera -,--  

F58 Lusterko w osłonie słonecznej kierowcy 213,00 

F59 Lusterka zewnętrzne, el. składane i regulowane 625,00 

F71 Lusterko wewnętrzne samościemniające się 383,00 

F79 Schowek na dokumenty na desce rozdzielczej 425,00 

FE3 El. podnoszone szyby przednie z autodomykaniem -,--  
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FE7 Elektrycznie sterowane okna w drzwiach przes 850,00 

FG1 Centralny podłokietnik ze schowkiem -,--  

FG5 Kieszenie w oparciach foteli przednich -,--  

FI9 El. dekoracyjny w wysokim połysku, czarny -,--  

FP4 Pakiet wnętrza Chrom -,--  

FR8 Kamera cofania -,--  

H10 Podgrzewany fotel kierowcy i pasażera z przodu -,--  

HH4 Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC 1 420,00 

HZ0 Dogrzewacz elektryczny 170,00 

JA9 Asystent rozpoznawania znaków drogowych -,--  

L23 Reflektory przeciwmgielne LED -,--  

LA1 Asystent świateł drogowych -,--  

LB6 Pakiet oświetleniowy 4 021,00 

LG7 Reflektory LED High Performance -,--  

LL1 Oświetlenie wewnętrzne LED -,--  

PX9 Pakiet stylizacyjny wnętrza 1 088,00 

Q22 Hak holowniczy kulowy, stały 2 414,00 

R2C Obręcze ze stopów lekkich, 16", 10-ramienne -,--  

SA8 Pakiet komfortowych foteli 2 270,00 

SF6 Fotel kierowcy, reg. na wys. z podparciem ledźwiow -,--  

SL2 Siedzenie pasażera regulowane na wysokość -,--  

SZ6 Składane stoliki w oparciach przednich foteli -,--  

T06 Klamki lakierowane w kolorze nadwozia -,--  

T68 Blokada tylnych drzwi i okien przed otw. od wew -,--  

T78 Osłona szyny drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia -,--  

V55 Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej 485,00 

V56 Wykładzina dywanowa na podłodze bagażnika 289,00 

V57 Półka bagażnika 485,00 

VL2 Dywaniki welurowe 383,00 

W70 Przyciemnione szyby tylne -,--  

Z4L Tourer PRO 2 700,00 

Z9D Pakiet zewnętrzny Dynamic 2 712,00 

H1E Nawiewy dla siedzeń tylnych -,--  

 

 

Dodatki 
 

I4  -.-- 

M9  -.-- 

X0  -.-- 

 

•  
  
 
Do korzystania z usług Mercedes me connect konieczna jest rejestracja na portalu Mercedes me oraz 
akceptacja warunków korzystania z usług Mercedes me connect. Ponadto dany pojazd musi być 
powiązany z kontem użytkownika. Po upływie początkowego okresu można przedłużyć korzystanie z 
usług za opłatą. Pierwsza aktywacja usług jest możliwa w ciągu 1 roku od daty pierwszej rejestracji lub 
uruchomienia przez klienta, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  
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Należy pamiętać, że zakres może się różnić w zależności od typoszeregu i roku produkcji, jak również od 
tego, czy dana kwestia dotyczy kont klientów prywatnych, czy biznesowych. 

PLN 

  
Ceny netto plus podatek VAT, obecnie 23% 
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Kalkulacja ceny pojazdu 
 

  Suma w PLN 

Cena pojazdu bazowego: 96 400,00 

Cena lakieru: -.-- 

Cena ogumienia: -.-- 

Cena wyposażeń dodatkowych: 34 292,00 

Cena dodatków: -.-- 

- 

 

Cena pojazdu razem 130 692,00 

 

+VAT (23,00 %) 30 059,16 

 

Cena końcowa z VAT 160 751,16 

  



 

  

 

  

 
 

/ D      8 z 12 BM 42076313 (MN9) Citan 113 
Tourer_8155930061_93991 
 

 Dane techniczne 

Masy i wymiary 
 

Typ  

Konfiguracja osi FWD 

Rozstaw osi 2716 mm 

  

Masy  

Masa własna:  

Masa na 1. oś przednią 938 kg 

Masa na 1. oś tylną 733 kg 

Masa poj. gotowego do jazdy 1672 kg 

  
Maksymalnie dop. masy:  

Masa na 1. oś przednią 1080 kg 

Masa na 1. oś tylną 1150 kg 

  
Ładowność: 423 kg 

Dop. masa całkowita pojazdu: 2095 kg 

Dop. masa całkowita zestawu: 3595 kg 

 Masa pojazdu z kierowcą (75 kg) i 90% napełnienia paliwem. 

 
Silnik MN9 

Pojemność cm3 1332 

Moc w kW / KM 96 / 131 

Maks. moment obrotowy w Nm przy 240 Nm przy 0 obroty/min 

  

Skrzynia biegów  

Kod GK6 

Opis 6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów 
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Dane techniczne 

Rysunki techniczne 
 

 
 

Wymiary podlegają tolerancji w zakresie +/- 3% 

 
 

Wymiary podlegają tolerancji w zakresie +/- 3% 
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Wymiary podlegają tolerancji w zakresie +/- 3% 

 
 

Wymiary podlegają tolerancji w zakresie +/- 3% 
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Etykieta energetyczna opon 

Regulation (EU) 2020/740 on energy labelling for tyres 
Na końcu tej strony zamieściliśmy bezpośredni link do odpowiedniej etykiety energetycznej opon oraz do 

przygotowanej przez producenta opon karty charakterystyki produktu, które obowiązują dla tej konfiguracji 

pojazdu. Dodatkowa wskazówka: Jeśli na etapie konfiguracji wybrano "Ogumienie bez wskazania 

producenta", w grę wchodzi jedna z niżej wymienionych etykiet energetycznych dla montowanych opon. 

Należy pamiętać, że w tym przypadku ze względów produkcyjnych marka montowanych opon nie jest nam 

aktualnie jeszcze znana. W każdym przypadku wszystkie wchodzące w grę etykiety energetyczne opon 

zostaną Państwu przekazane lub przesłane w formie elektronicznej przez naszego sprzedawcę w ramach tej 

konkretnej oferty na pojazd. Na żądanie sprzedawca przekaże Państwu również techniczne materiały 

reklamowe, o ile producent opon nam takie udostępnia, a także kartę charakterystyki produktu. 

  

Continental | EcoContact 6| 205/60 R 16 

 
Link: https://eprel.ec.europa.eu/qr/482070  

 

 

https://eprel.ec.europa.eu/qr/482070
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