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transport Bærersystemer, stål 

01 Tagbøjler med tagbagagebærer og lastrulle* 
Tagbøjler med tagbagagebærer og lastrulle i ét – den 
integrerede løsning til transport af en bred vifte af last. 
Den robuste stålstruktur udvider dit lastrum og transpor-
terer store og tunge genstande sikkert. 

Den specielle overfladebelægning giver effektiv beskyttelse 
mod slitage og er imponerende holdbar. Lastrullen af hård 
gummi gør af- og pålæsning lettere. Tagbagagebæreren giver 
også masser af muligheder, når det handler om at sikre og 
fastgøre last efter behov. Det optimerede aerodynamiske 
design minimerer vindstøj. 

Fås til alle modeller uden stigeklap. 
Materiale: Stål med malet sort overflade.

02 Standard tagbøjler, sæt af 2
Fastskrues på eksisterende fastgørelsespunkter i taget. 
Den robuste stålkonstruktion er designet til at modstå 
de hårdeste betingelser. Godkendt til max. last på 100 kg 
(inklusiv vægt af tagbøjler).  

Fås til lang og ekstra lang Citan uden stigeklap. 
Materiale: Stål/gummi, sort.

03 Høje beslag til standard tagbøjler
En hurtig og nem måde at fastmontere lasten til 
tagbøjlerne, så den ikke glider sidelæns. 

04 Stigeholder til standard tagbøjler
En bred vifte af stiger kan transporteres sikkert 
på taget. Stigeholderen består af fire høje 
beslag, et låsebeslag og spænderemme for at 
sikre lasten. 

* Vær opmærksom på din bils max. taglast. 

Altid klar.
Din Citan er bygget til at klare alle udfordringer. 
Uanset om din last er stor, lang eller tung, 
giver de fl eksible løsninger med Originaltilbehør 
fra Mercedes-Benz din Citan mulighed for at 
demonstrere sin styrke i alle situationer. 

Stol på dens styrke. Dag ud og dag ind. 
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transport Anhængertræk

01 Fast anhængertræk
Slidstærkt materiale. Maksimal trækbelastning 75 kg. 13-polet adapter fås seperat. 

02 Mini adapter
Til trailer med 7-polet stik.

05 Køleboks
Holder ikke bare indholdet koldt, men også varmt. Køler ned til 
20°C under rumtemperaturen – til min. -2°C. Kan skiftes til 
opvarmningsfunktion. Robust, ekstra isoleret boks med 
stofbeklædning, yderlommer og polstret bærestrop. Kapacitet 
24 liter. Kan tilsluttes bilens 12 V stikkontakt eller til ekstern 
230 V strømkilde.  

06 Ensretter
Så køleboksen kan tilsluttes til 230 V stikkontakt derhjemme.

07 Oplader til bilbatteri
Nyt liv til din bils batteri: Tjekker, oplader og genopliver dit 
batteri – selv hvis det er helt fladt. Designet til din bils 
komplekse elektroniske systemer. Fås både i 3,6 A og 25 A 
udgave.

08 Multifunktionel kasse
Praktisk foldekasse. Ideel til indkøb og et væld af andre 
transportopgaver. Vandtæt. Maksimal last 30 kg. 

09 Sikkerhedsveste
Allerede obligatorisk i mange lande: Reflekterende vest 
med ekstra synlige, reflekterende striber. Fås enkeltvis eller 
som par.

10 Baggagenet
Til gulvet i lastrummet. Forhindrer lette genstande i at glide 
rundt under kørsel. Alle net kommer i praktisk lomme.

11 Spændeseler
Justerbare remme til at sikre lasten – ideel til at fastgøre 
lasten i gulvets fastsurringsringe.

12 Harmonika beskyttelsesmåtte
Beskytter bagenden mod ridser, når du laster bilen – og 
beskytter dit tøj mod snavs fra bilen. Praktisk design – kan 
fastgøres til karosseriet eller fastsurringsringene. 

transport Lastrum tilbehør | Komfort og sikring 
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interiør komfort Elektronik | Komfort og sikring

01 Radio
LCD-radio med både AUX- og USB-udgange. Mulighed for Bluetooth®-telefoni 
og -audiostreaming. Fås med eller uden CD-afspiller. 

02 Sædeovertræk i sort "Lima-stof"
Optimalt fit i orginalt design: Sædeovertrækkets farve og mønster er baseret 
på de originale sæder, og overtrækkene fås til alle sædevarianter. De påvirk-
er ikke sædernes specialfunktioner som f.eks. ISOFIX.

 Mercedes-Benz bundmåtter
Vores bundmåtter testes grundigt, før de er værdige til stjernelogoet: Holdbarhed, farver 
der ikke falmer og en neutral duft, selv efter tre vintre, er blot nogle af de krav, som vi 
ikke går på kompromis med. Måtterne er præcisionssyet til din Mercedes-Benz ved hjælp 
af bilens originale CAD-data. Førerens måtte kan fastgøres til bilens gulv, så den ikke glid-
er. Leveres med udstyr til også at fastgøre til polyetylen-gulv.

03 Helårsmåtter
Robuste, vaskbare syntetiske måtter, i slidstærkt materiale. Moderne design med sænkede 
områder og hævet kant. Tydelig Mercedes-Benz stjerne. Fås i sort. 

04 Velourmåtter
Elegante, langluvede højkvalitetsmåtter. Holdbare og ekstremt slidstærke. Med broderet 
Mercedes logo . Fås i sort 

05 Profilmåtter
Holdbare, ekstremt slidstærke filtmåtter. Med broderet Mercedes logo. Fås i sort 

Beskyttet.
Ny dag, nye udfordringer. Du har brug for en bil, der 
er designet til at håndtere, hvad der så end sker. 
Med robust og slidstærkt Originaltilbehør fra 
Mercedes-Benz, bliver din Citan til en 
modstandsdygtig  følgesvend. 

Så din bil også er ren og klar til en ny dag. 
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letmetalfælge Hjul | Tilbehør

Stærk karakter.
Gør et stærkt indtryk! Kør med selvtillid og giv din 
Citan sit eget udtryk: F.eks. med genkendelige 
letmetalfælge fra Mercedes-Benz.  

Ingen spørgsmål uden svar. 

01 12-egers fælg
Overflade: Silver 
Fælg: 6.5 J x 16 ET 44 | Dæk: 205/55 R16 
A415 401 1000

02   7-egers fælg
Overflade: Silver 
Fælg: 6.5 J x 15 ET 44 | Dæk: 195/65 R15 
A415 401 0900 

03   Navkapsler
Beskyt hjulnavet mod snavs. Fås i sølvfarve med 
stjerne i krom. 

04   Ventilhætter, sorte
Stilfuldt, nyt design. Beskytter ventilerne mod snavs. 
Leveres i sæt med fire. 

05   Dæktrykmåler
Mål dæktrykket hurtigt, derhjemme eller på farten. 
Sørger for at dækkenes tryk er optimalt og mindsker 
slitage af dæk. Velegnet til alle typer af dækventiler – 
også på cykeldæk.

06   Snekæder
Høj ydeevne til de sværeste forhold og med fremragende 
trækkraft på sne og is. Lette at montere – fastgøres på 
dækkets yderside.   

07   Stænklapper
Beskytter undervognen og bilens sider mod stenslag og 
snavs. Fås parvis til for- og bagakslen. Sort. 
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kvalitet og sikkerhed 

Så din Mercedes forbliver en 
Mercedes.
Når du kører Mercedes-Benz, gør du det af mange gode grunde. 
Hvorfor skulle dit tilbehør ikke have de samme, høje standard? 
Akkurat som det er gældende for vores biler, er Originaltilbehør 
fra Mercedes-Benz pionerer indenfor design og teknologi – og 
holder, hvad vores mærke lover: Das Beste Oder Nichts.

Når det gælder biler fra Mercedes-Benz, er kvalitet 
og sikkerhed altafgørende. Samme principper gør sig 
gældende for Originaltilbehør:

 Strenge sikkerhedsforanstaltninger og 
omfattende belastningstests, herunder brugen af 
kollisionsprøvningsanlæg og vindtunnel. 

 Koordineret udvikling af både biler og 
Originaltilbehør fra Mercedes-Benz.

 De højeste standarder, langt over hvad loven 
foreskriver.

kvalitet og sikkerhed

funktion og betjening

rådgivning og montering

Originaltilbehør fra Mercedes-Benz gør dine bildrømme til en drømmebil 
– samtidig med at din Mercedes forbliver en Mercedes:  

 Alt tilbehør er udviklet i overensstemmelse med designfilosofien fra 
Mercedes-Benz. 

 Brugen af CAD-data fra Mercedes-Benz sikrer, at alt tilbehør er 
afstemt præcist med din bil. 

design & udvikling

Originaltilbehør fra Mercedes-Benz er en del af selve 
bilkonceptet fra begyndelsen. Resultatet er funktionelt 
imponerende løsninger: 

 Fuldt integrerede teletjenester kan betjenes nemt 
og sikkert ved hjælp af multifunktionsrattet. 

 Tagmonterede lastsystemer kan monteres hurtigt 
og uden brug af ekstra værktøj.

 Instruktioner og manualer er standardiserede og 
lette at forstå.

Ingen kender din bil som vores medarbejdere. Og det 
samme gælder, når det handler om Originaltilbehør:

 Kontakt dit autoriserede Mercedes-Benz værksted 
for ekspertrådgivning. 

 Stol på vores uddannede specialister, når det 
gælder montering af Originaltilbehør fra Mercedes-Benz. 
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Indhold Side Produkt nr. 

Oplader til bilbatteri (ECE version, 5 A) 7 A000 982 0321
Oplader til bilbatteri (ECE version, 25 A) 7 A000 982 3021 
Harmonika beskyttelsesmåtte 7 A212 680 0246 
Køleboks 07 A000 820 4206

Gulvmåtter: 
Helårsmåtter, forsæder 12 A415 680 0048  
Profilmåtter, forsæder 12 A415 680 0648
Velourmåtter, forsæder 12 A415 680 1500

Sikkerhedsvest, orange 07 A000 583 0461
Sikkerhedsvest, kompakt 07 A000 583 3500

Navkapsler 11 A415 400 2800

Letmetalfælge:
7-egers fælg: 
Wheel: 6,5 J x 15 ET 44 | Dæk: 195/65 R15 

11 A415 401 0900

12-egers fælg: 
Wheel: 6,5 J x 16 ET 44 | Dæk: 205/55 R16ss 

11 A415 401 1000

Mini adapter til trailer 06 A000 821 1856
Stænklapper, forhjul  11 A415 890 0078
Stænklapper, baghjul 11 A415 890 0178
Multifunktionel boks 07 B6 656 0323

Radio:
Installationssæt inkl. 2 højtalere 08 A415 820 0202
Radio med CD-afspiller 08 A415 820 0800
Radio uden CD-afspiller 08 A415 820 0700

Ensretter 07 A000 982 0021

Sædebetræk, "Lima sort" til passagersæde 08 A415 970 0188
Sædebetræk, "Lima sort" til førersæde 08 A415 970 0088 
Sædebetræk, "Lima sort" til nakkestøtte 08 A415 970 0388

Spænderemme 07 A000 890 0294
Fast anhængertræk 06 A415 315 0400

Dæktrykmåler 11 B6 658 8140

Ventilhætter, sorte 11 B6 647 2002

Indhold Side Produkt nr. 

Letmetalfælge leveres uden dæk, bolte og navkapsler.

Yderligere farvevarianter til udvalgte produkter kan findes i den seperate prisliste for denne 
brochure.  

* Ikke afbilledet



Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning (03/2018) kan der være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor i 
leveringstiden forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed 
kan forlanges af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælgeren eller producenten bruger symboler eller numre 
til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes nogen rettigheder alene heraf. Billederne kan også vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er 
omfattet af det almindelige standardudstyr ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tryktekniske faktorer. Brochuren anvendes internationalt. Udsagn, der 
vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning.
Kontakt derfor din Mercedes-Benz forhandler for at få oplysninger om nationale love og bestemmelser.

Udbyder: Daimler AG, Mercedesstr. 137, D-70327 Stuttgart
Mercedes-Benz Accessories GmbH . en virksomhed under Daimler AG

Marts 2018.


