
Citan Tourer kainoraštis
Galioja nuo 10.11.2022

Modelis Variklio galia Ratų bazė Pavara Maksimali leidžiama 
bendroji masė Kaina su PVM

Citan Tourer „Base“ 110 CDI su ilga ratų baze 70 kW (95 AG) 2716 mm Priekinių ratų pavara 2176 kg 26 432

Citan Tourer „Base“ 112 CDI su ilga ratų baze 85 kW (116 AG) 2716 mm Priekinių ratų pavara 2176 kg 27 534

Citan Tourer „Base“ 110 su ilga ratų baze 75 kW (102 AG) 2716 mm Priekinių ratų pavara 2095 kg 24 766

Citan Tourer „Base“ 113 su ilga ratų baze 96 kW (131 AG) 2716 mm Priekinių ratų pavara 2095 kg 25 877

Citan Tourer „Pro“ 110 CDI su ilga ratų baze 70 kW (95 AG) 2716 mm Priekinių ratų pavara 2176 kg 28 105

Citan Tourer „Pro“ 112 CDI su ilga ratų baze 85 kW (116 AG)) 2716 mm Priekinių ratų pavara 2176 kg 29 205

Citan Tourer „Pro“ 110 su ilga ratų baze 75 kW (102 AG) 2716 mm Priekinių ratų pavara 2095 kg 26 439

Citan Tourer „Pro“ 113 su ilga ratų baze 96 kW (131 AG) 2716 mm Priekinių ratų pavara 2095 kg 27 549



Citan Tourer papildoma įranga
Kodas Pavadinimas Kaina su PVM

B25 Stovėjimo stabdys (elektrinis) 284,23

CK8 Šildomas vairas 181,86

CL3 Oda aptrauktas vairas (tik su FQ3 ir MS1) 264,63

D11 Stogo bėgeliai su integruotais pagrindiniais laikikliais 340,86

E1I Išmaniojo telefono laikiklis (tik su F79 ir FQ3) 56,63

E1K Navigacijos paketas (tik su FQ3) 1558,36

E2V MB garso sistema su DAB 284,23

E2X MBUX multimedijos sistema su DAB (tik su FQ3) 818,93

EI0 Mobiliųjų įrenginių belaidžio įkrovimo sistema 227,60

EM7 2 USB sąsajos vidurinės konsolės gale (tik su FG1) 30,49

ES2 12 voltų kištukinis lizdas bagažo arba krovinių skyriuje 43,56

EX5 Parkavimo paketas gale 768,83

EX8 Navigacijos sistema „Plus“ (tik su FQ3) 1672,70

EZ5 Parkavimo paketas 1124,94

EZ7 Aktyvusis parkavimo asistentas 767,75

F0R Galinio vaizdo kameros ekranas vidiniame galinio vaizdo veidrodyje (tik su FR8) 72,96

F2U Parkavimo pagalbos sistema gale 381,15

F49 Šildomas priekinis kabinos stiklas, netonuotas 227,60

F58 Veidrodėlis vairuotojo skydelyje nuo saulės 56,63

F59 Elektra prilenkiami ir nustatomi išoriniai veidrodžiai 166,62

F71 Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis 102,37

F78 Galinės keleivių skyriaus zonos stebėjimo veidrodis 33,76

F79 Daiktadėžė prietaisų panelyje (tik su FQ3) 113,26

FE7 Elektra valdomi langai slankiosiose duryse 227,60

FG1 Porankis su daiktadėže 129,59

FP4 Chromuotos interjero apdailos paketas 225,42

FQ3 Uždaras pirštinių skyrius priekinio keleivio pusėje 41,38

FR8 Galinio vaizdo kamera 381,15

FX9 KEYLESS GO paketas 455,20

FZ5 Signalizacija 499,85

G7A Automatinė pavarų dėžė 7 G-TRONIC 2389,27

H06 Oro kondicionierius (tik su FQ3) 1206,61

H10 Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių šildymas 383,33

H16 Vairuotojo sėdynės šildymas 255,92

HH4 „THERMOTRONIC“ automatinis oro kondicionierius (tik su FQ3) 1586,67

L16 Priekiniai rūko žibintai 188,40

LA1 Tolimųjų šviesų asistentas 204,73

LB6 Apšvietimo paketas (apima LG7, L16 ir LA1) 1075,93

LG7 „High Performance“ šviesos diodų priekiniai žibintai 944,16

PX9 Interjero dizaino paketas 290,76

Q22 Priekabos prikabinimo įtaisas su stacionariai sumontuota rutulinė galvutė 645,78

R2B Plieniniai ratlankiai su viso dydžio ratų gaubtais (15 colių) 103,46

R2D Plieniniai ratlankiai (16 colių) 79,50

R2E Plieniniai ratlankiai su viso dydžio ratų gaubtais (16 colių) 182,95



R2C 10 stipinų lengvojo lydinio ratlankiai (16 colių) 699,14

R2F 5 dvigubų stipinų plieniniai ratlankiai su viso dydžio ratų gaubtais (16 colių) 400,75

R87 Atsarginis ratas 124,15

RR7 Padangų remonto rinkinys 56,63

SA8 Sėdynių komforto paketas 607,66

SF6 Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė su juosmens atramos reguliavimu 67,52

SL2 Reguliuojamo aukščio priekinio keleivio sėdynė 154,64

VL2 Veliūriniai kilimėliai 102,37

V55 Kilimas keleivių skyriuje (tik su V56) 129,59

V56 Kilimas bagažo skyriuje 77,32

V57 Bagažo skyriaus uždangalas 129,59

V78 Krovinio fiksavimo tinklas 191,66

W70 Užtamsinti stiklai gale 227,60

Z9D Eksterjero paketas (apima R2C, W70 ir „metallic“ spalvą) 1046,53

MET „Metallic“ spalva 579,35

R2B R2D R2E R2C R2F



Garantijos sąlygos
Automobiliams galioja 2 metų gamyklinė garantija be ridos apribojimo. Yra galimybė pratęsti garantijos terminą.

MobiloVan garantija
Nesvarbu, kada, kur ir kaip: padėsime Jums išlikti kelyje, kad verslas nenukentėtų ir saugiai pasiektumėte kelionės tikslą. MobiloVan – tai paslaugos nuo skubios ir 
profesionalios visą parą veikiančio aptarnavimo specialisto pagalbos gedimo vietoje iki pakaitinio automobilio pateikimo. 

Atliekant techninės priežiūros darbus įgaliotajame Mercedes-Benz servise, galite naudotis MobiloVan privalumais:

• skubi ir profesionali pagalba gedimo vietoje, atitinkanti Mercedes-Benz kokybę
• automatinis paslaugos pratęsimas po kiekvienos techninės priežiūros - iki 30 metų
• galimybė susigrąžinti paslaugą net po kelerių metų
• galioja Citan, Vito ir Sprinter modeliams

Apie MobiloVan garantijos sąlygas išsamiau pasiskaitykite mūsų interneto svetainėje https://www.mercedes-benz.lt/vans/lt

Daugiau informacijos
Kainoraštis yra informacinio pobūdžio ir nesukuria jokių teisinių įsipareigojimų UAB „Veho Lietuva“.

CO2 emisija
Degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis: 5,3-6,8 l/100 km, CO2 tarša mišriomis sąlygomis: 138-153 g/km.

„BASE“ modelio standartinė įranga
• Stovėjimo stabdys
• Aktyvusis stabdymo asistentas
• Elektroninė stabilizavimo programa (ESP)
• Daugiafunkcis vairas
• Aukščio ir polinkio kryptimis nustatomas vairas
• Pajudėjimo iš vietos įkalnėje asistentas
• Paruošimas radijo sistemai su DAB palaikymu
• „Mercedes me connect“
• Vidinis galinio vaizdo veidrodis
• Šildomi ir elektra nustatomi išoriniai veidrodžiai
• Elektra valdomi priekiniai langai
• Atviras pirštinių skyrius priekinio keleivio pusėje
• 6 pakopų mechaninė pavarų dėžė
• Šilto oro kanalas į keleivių skyrių
• Šilumą izoliuojantys stiklai (visi)
• Šildomas galinis stiklas
• 15 colių plieniniai ratlankiai

• Įspėjimas dėl neužsegtų vairuotojo, priekinio keleivio ir galinių 
sėdynių saugos diržų

• Šviesos ir lietaus jutiklis
• Aktyvusis eismo juostos išlaikymo asistentas
• Prietaisų skydelis su spalvotu ekranu
• Aklųjų zonų stebėjimo sistema
• ATTENTION ASSIST
• Halogeniniai priekiniai žibintai
• Greičio ribojimo asistentas
• ECO start/stop funktsioon
• „Euro 6d“ M/N1 GR.II emisijos klasė
• Pastovaus greičio palaikymo sistema
• Slėgio padangose priekyje ir gale belaidžio stebėjimo sistema
• Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės
• Automatinis priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas
• Slankiosios durys su langu dešinėje

• Slankiosios durys su langu kairėje
• Vaikų apsaugos užraktai keleivių skyriaus duryse

• „FOLD & LOAD“ 1/3 : 2/3 santykiu padalinta vientisa galinė 
sėdynė

• Aukštesnio lygio vidinių sienelių apmušalai
• Plastikinė grindų danga bagažo arba krovinių skyriuje
• Plastikinė grindų danga keleivių skyriuje, priekyje

• Judos spalvos vidurinis porankis ir vidurinės durų apdailos dalys 
su grūdėtu paviršiumi

• Fiksuoti šoniniai langai gale
• Atveriami langai slankiosiose duryse
• Galinis dangtis

• Langas galiniame dangtyje arba galinėse duryse su valymo ir 
apiplovimo sistema

• 2174 kg masės variantas (dyzeliniai varikliai)
• 2095 kg masės variantas (benzininiai varikliai)
• M1 klasė

„PRO“ modelio papildoma standartinė įranga

• 5 dvigubų stipinų plieniniai ratlankiai su viso dydžio ratų 
gaubtais (16 colių)

• Kėbulo spalva nudažytos durų rankenos
• Kėbulo spalva nudažytas slankiųjų durų bėgelio uždangalas
• Šviesos diodų salono apšvietimas
• MB garso sistema su DAB
• Uždaras pirštinių skyrius priekinio keleivio pusėje
• 2 USB sąsajos vidurinės konsolės gale
• 12 voltų kištukinis lizdas keleivių skyriuje
• Oro kondicionierius
• Porankis su daiktadėže
• Elektra valdomi priekiniai langai su valdymu vienu paspaudimu
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