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Mercedes-Benz Citan postavlja standarde: s svojimi odlikami na 
področju učinkovitosti, varnosti, trajnosti in okolja je prepričal 
25-člansko mednarodno žirijo izbora. Člani žirije so preskusili in 
ocenili 14 novih modelov iz segmenta lahkih gospodarskih vozil. 
Za zmagovalca so soglasno izbrali vozilo Citan!

Novi Citan: zmagovalec mednarodnega izbora za dostavno vozilo 
leta 2022.
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Če iščete prostorno dostavno vozilo, ki hkrati zagotavlja 
sproščeno in okretno vožnjo tudi v mestnih središčih, potem 
je novi Citan prava izbira. Za kompaktno zunanjostjo se 
skriva izredno prostorna notranjost. Odlikujejo ga prednosti, 
značilne za dostavna vozila Mercedes-Benz: samozavesten 
nastop, visoka stopnja varnosti in robustna zasnova.

Novi Citan. Občutek prostornosti.



Z obliko, značilno za znamko, in z ergonomično notranjostjo, v 
kateri se je enostavno znajti, je novi Citan pravi Mercedes-
Benz. Vstopite in raziščite možnosti, ki jih ponujajo opcijski 
multimedijski sistem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) 
in rešitve inteligentne povezljivosti. Med vožnjo vas podpirajo 
številni predvidljivi sistemi za pomoč vozniku. Novi različici 
opreme BASE in PRO vam omogočata, da svoje kompaktno 
dostavno vozilo opremite v skladu s potrebami. To so le 
nekatere novosti. Oglejte si več informacij!

Majhno dostavno vozilo, ki naredi velik 
vtis.



Novosti.

Paket za dinamično zunanjost
Platišča iz lahke kovine z 10 prečkami in kovinska barva dajejo novemu vozilu Citan 

individualen in dinamičen značaj.

Zunanja ogledala, ogrevana in električno nastavljiva
Zunanja ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani so električno nastavljiva in ogrevana. 

Omogočajo priročno in hitro prilagoditev, na primer kadar vozilo prevzame drug voznik.

Paket luči
S paketom luči je mogoče močno povečati varnost pri vožnji ponoči in pri slabi 

vidljivosti. Paket vozilu poleg podeli še privlačnejši in bolj vpadljiv videz.

Sistem za brezžično polnjenje za mobilne naprave
S sistemom za brezžično polnjenje za mobilne naprave lahko med vožnjo priročno 

polnite pametne telefone, ki podpirajo induktivno polnjenje, in sicer brez posebnih 

kablov, priključkov ali nosilcev – ne glede na znamko in model.

Paket za parkiranje
Težko bi bilo poskrbeti za varnejše in udobnejše parkiranje – paket za parkiranje 

združuje prednosti aktivnega asistenta za parkiranje in večjo preglednost, ki jo zagotavlja 

kamera za vzvratno vožnjo. Lahko vam celo pomaga iskati parkirno mesto in optimalno 

zapeljati nanj ter speljati z njega.

Vlečna obremenitev 1500 kg
Novi Citan z opcijsko vlečno sklopko omogoča vleko tovora do 1500 kg.



Citan zagotavlja maksimalno varnost za vas in vaše potnike. 
Celovita ponudba predvidljivih sistemov za pomoč – med katerimi 
jih je veliko v sklopu serijske opreme – podpira visoko stopnjo 
varnosti, značilno za Mercedes-Benz. Opcijsko so vam na voljo tudi 
številni aktivni sistemi za pomoč.

Novi Citan je torej optimalno opremljen, da vam zagotavlja aktivno 
pomoč v prometu in vas zaščiti v primeru nezgode. Tako kot vsako 
vozilo Mercedes-Benz.

Vozilo je pravi profesionalec tudi na 
področju varnosti.



Varnost in asistenčni sistemi.

ATTENTION ASSIST  
Asistent pazljivosti ATTENTION ASSIST voznika pravočasno opozori na utrujenost in 

sekundni spanec. Sistem tako prispeva k varnosti v prometu, zlasti pri nočnih vožnjah in 

na dolgih poteh.

Aktivni zavorni asistent
Aktivni zavorni asistent pomaga preprečevati nezgode s spredaj vozečimi vozili in z vozili 

ali s pešci, ki vam prečkajo pot, oz. zmanjšati posledice takšnih nezgod.

Aktivni asistent za ohranjanje smeri
Asistent za ohranjanje smeri pomaga preprečevati nezgode zaradi nenamerne zapustitve 

voznega pasu, po katerem vozi vozilo. Če sistem zazna, da je vozilo nenamerno zašlo z 

voznega pasu, opozori voznika s pulzirajočim tresenjem volana.

Asistent za mrtvi kot
Z asistentom za mrtvi kot boste vozili varneje, zlasti pri menjavi voznega pasu. Sistem na 

podlagi radarske tehnologije nadzoruje območje, ki ni v dosegu zunanjih ogledal.

Asistent za prepoznavanje prometnih znakov
Z asistentom za prepoznavanje prometnih znakov boste lažje upoštevali omejitve hitrosti 

in navodila drugih prometnih znakov. To pripomore k večji varnosti.

Sistem klica v sili Mercedes-Benz
Sistem klica v sili Mercedes-Benz vam lahko prihrani čas, kar je v nujnih primerih 
ključnega pomena. Sistem, ki temelji na komunikacijskem modulu z lastno kartico SIM, 
po nezgodi opravi samodejni klic v sili, s čimer lahko skrajša čas prihoda reševalcev na 
kraj nezgode.



Informacijsko-razvedrilna oprema v novem vozilu Citan ima 
rešitev skoraj za vse. Med drugim vam namreč omogoča, da 
hitreje pridete na cilj s pomočjo najnovejših prometnih 
informacij, medtem ko hkrati brezžično polnite svojo mobilno 
napravo, ali da upravljate opcijski multimedijski sistem MBUX 
prek visokoločljivostnega zaslona na dotik, gumbov na 
večfunkcijskem volanu ali z glasovnimi ukazi. Vse je mogoče. 
Nove so tudi storitve povezljivosti Mercedes me, ki vam ponujajo 
skoraj neomejene možnosti v zvezi z informiranjem in 
razvedrilom v vašem malem dostavnem vozilu ter vam 
zagotavljajo dodatno varnost in zaščito.

Inteligentna povezljivost za večjo 
storilnost.



MBUX je okrajšava za Mercedes-Benz User Experience. Ta 
sistem vam zagotavlja novo multimedijsko izkušnjo v vozilu, in 
sicer z bogato ponudbo funkcij in omrežnih možnosti ter s 
številnimi načini upravljanja multimedijskega sistema.

Multimedijski sistem lahko upravljate prek 
visokoločljivostnega zaslona na dotik z diagonalo 17,8 cm (7 
palcev), tako kot ste vajeni pri svojih mobilnih napravah. 
Drugo možnost vnosa zagotavljajo gumbi na večfunkcijskem 
volanu.

Multimedijski sistem lahko priročno upravljate tudi s celovitim 
sistemom glasovnega upravljanja, ki ga preprosto aktivirate z 
besedama »Hey Mercedes«.

Sistem MBUX vam zagotavlja popolnoma novo multimedijsko 
izkušnjo v vozilu, in sicer z bogato ponudbo funkcij in 
omrežnih možnosti ter s številnimi načini upravljanja 
multimedijskega sistema.

Novi MBUX.



Z obliko, značilno za znamko, in z ergonomično notranjostjo, v kateri se je 
enostavno znajti, je novi Citan pravi Mercedes-Benz. Vstopite in raziščite 
možnosti, ki jih ponujajo opcijski multimedijski sistem MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience) in rešitve inteligentne povezljivosti. Med vožnjo vas podpirajo številni 
predvidljivi sistemi za pomoč vozniku. Novi različici opreme BASE in PRO vam 
omogočata, da svoje kompaktno dostavno vozilo opremite v skladu s potrebami. 
To so le nekatere novosti. Oglejte si več informacij!

Majhno dostavno vozilo, številne možnosti.



Novo zaprto dostavno vozilo Citan je izredno vsestransko: 
kljub kompaktnim zunanjim dimenzijam sta tovorni prostor 
in delovni prostor voznika zelo prostorna. Vozilo ima veliko 
nosilnost in okretne vozne lastnosti. Delo vam olajšata 
ergonomsko oblikovani delovni prostor voznika in izjemno 
prilagodljivo konfiguriranje, s katerim lahko vozilo 
popolnoma prilagodite svojim transportnim potrebam.

Popoln kandidat za vaša transportna opravila.



Novo zaprto dostavno vozilo Citan je polno dobrih idej, ki vam 
olajšajo delo: spremenljivi tovorni prostor je velik in ima veliko 
nosilnost. Izrazito ergonomično notranjost odlikujejo trpežni 
sedeži, preprosto upravljanje in praktična odlagalna mesta.

Rešitve za vaša transportna opravila.



Tovorni prostor novega zaprtega dostavnega vozila Citan ima nizek rob in je lahko dostopen, zato sta 
natovarjanje in raztovarjanje še priročnejša: široka odprtina tovornega prostora med okrovi koles 
olajša natovarjanje predmetov, kot so palete. Zaprto dostavno vozilo Citan se natovarja skozi 
asimetrična dvokrilna zadnja vrata, ki so vgrajena serijsko. Alternativno je lahko vozilo opremljeno z 
opcijskimi drsnimi vrati na levi in desni strani, okni v zadnjih vratih in s pokrovom prtljažnika z oknom.

Čudež kompaktnega prostora.



Kokpit.

Večfunkcijski volan
Z ergonomsko oblikovanim večfunkcijskim volanom lahko intuitivno upravljate in 
nadzorujete številne funkcije vozila, ne da bi morali umakniti roke z volana.

Predal za shranjevanje na armaturni plošči
Praktični odlagalni predal na armaturni plošči vam ponuja dovolj prostora za 
shranjevanje vsakodnevnih predmetov, kot so pametni telefoni, tablični računalniki, 
denarnice ali ključi, tako da jih imate na poti vedno pri roki.

Voznikov sedež, nastavljiv po višini in z ledveno oporo
Po višini nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo omogoča nastavitev ergonomičnega, 
hrbtu prijaznega položaja sedenja. Poleg prilagoditve naklona ter položaja naprej in nazaj 
lahko zdaj individualno prilagodite svojim potrebam tudi višino sedeža in ledveno oporo.

Držalo za pametni telefon
Držalo za pametni telefon nad kombiniranim inštrumentom zagotavlja varno 
shranjevanje mobilnega telefona med potjo in vam omogoča dober pogled nanj, ne da bi 
morali pretirano odvračati pozornost od dogajanja v prometu.

Naslon za roko z odlagalnim predalom
Naslon za roko z odlagalnim predalom spodaj je nameščen med voznikovim in 
sovoznikovim sedežem ter zagotavlja dodaten praktičen prostor za shranjevanje.

Dvojni sovoznikov sedež
Prostor za tri v sprednji vrsti. Dvosedežna sovoznikova klop zagotavlja dodaten sedež na 

sredini. Oba sovoznikova sedeža imata tritočkovni varnostni pas in nastavljiv vzglavnik.



Funkcionalnost in udobje.

Drsna vrata na levi in desni strani
Drsna vrata na obeh straneh vozila zagotavljata večjo prilagodljivost pri natovarjanju ali 
raztovarjanju. Drsna vrata pri odpiranju ne zavzamejo veliko prostora, zato je mogoče 
parkirati tudi na tesnih parkirnih mestih.

Zložljiva rešetka za zaščito tovora
Jeklena rešetka za zaščito tovora varuje voznika in sovoznika pred tovorom. Pri prevozu 
izredno dolgih predmetov je mogoče rešetko na sovoznikovi strani obrniti za 90°.

Osvetlitev tovornega prostora s tehnologijo LED
Tovorni prostor je osvetljen s tehnologijo LED, ki zagotavlja dobro osvetlitev in s tem 
boljšo orientacijo v temi ter večjo vidljivost pri natovarjanju in raztovarjanju vozila.

Nizka kroglasta glava vlečne sklopke
S tovarniško nameščeno vlečno sklopko z nizko kroglasto glavo lahko odprete zadnja 
krilna vrata vozila tudi pri priklopljenem priklopnem vozilu.

Pokrov prtljažnika
Pokrov prtljažnika vozila se lahko odpre navzgor do kota pribl. 90°. To zagotavlja 
ogromno prostora za natovarjanje in raztovarjanje. Vgrajeno okno izboljša vzvratno 
vidljivost.

Zadnja vrata, dvokrilna, kot 180 stopinj, z oknom
Dvokrilna, asimetrično razdeljena zadnja vrata, ki se široko odprejo, olajšajo natovarjanje 

in raztovarjanje okornih predmetov. Poleg tega okno prepušča več svetlobe v notranjost 

in tako izboljša vidljivost pri vzvratni vožnji in manevriranju.



Zaprto dostavno vozilo Citan BASE naredi vtis na 
vseh področjih: s svojim zanesljivim, trpežnim in 
učinkovitim pogonskim sistemom, veliko 
nosilnostjo, izjemno tovorno zmogljivostjo in 
celovitim varnostnim konceptom, ergonomsko 
oblikovano voznikovo kabino z zlahka dostopnimi 
krmilnimi elementi, udobnimi sedeži in praktičnimi 
predali za shranjevanje. Vse to vam olajša delovni 
vsakdan. Značilna visoka kakovost izdelave 
Mercedes-Benz ter prijeten videz in občutek 
visokokakovostnih materialov, preprostih za 
čiščenje, so značilnosti, ki se pri vsakodnevnem 
delu obrestujejo.

Zaprto dostavno vozilo Citan BASE. Zaprto dostavno vozilo Citan PRO.

Z zaprtim dostavnim vozilom Citan PRO si 
zagotovite dostavno vozilo Mercedes-Benz, ki 
izstopa po svojem elegantnem videzu in 
razširjeni funkcionalnosti. Poleg tega pri 
izvajanju vsakodnevnih opravil hkrati z visoko 
kakovostjo navduši tudi z odlično 
prilagodljivostjo in praktičnimi funkcijami.



Ali iščete kompaktno dostavno vozilo z velikim 
potniškim prostorom, ki zagotavlja okretnost in 
udobje, vendar se hkrati dobro znajde tudi na 
tesnih in ozkih voznih površinah? Dostavno vozilo, 
ki vam olajša delo, predstavlja vaše podjetje in ne 
sklepa kompromisov, ko gre za varnostno 
opremo? Potem je tu novi Citan Tourer.

Ko pričakujete veliko zmogljivost od majhnega 
dostavnega vozila.



Novi Citan Tourer vam olajša delo: z velikim prilagodljivim 
potniškim prostorom, zadnjo sedežno klopjo FOLD & LOAD in 
ergonomsko oblikovanim voznikovim območjem. Vozilo vas bo 
razveselilo z udobnimi sedeži, preprostim upravljanjem in 
številnimi zlahka dostopnimi območji za shranjevanje, na primer 
na armaturni plošči.

Olajša vam vsakdanjik.



V novem vozilu Citan Tourer se bodo potniki takoj počutili kot doma: vstop olajša dvoje serijskih 
drsnih vrat, katerih odmična okna poskrbijo za odlično prezračevanje. Vsi sedeži so oblazinjeni s 
trpežno tkanino. Naslonjala se lahko po potrebi zložijo v razmerju od 1/3 do 2/3, s čimer se ustvari 
ravna površina za natovarjanje.

Kompaktna zunanjost, prostorna notranjost.



Potniški prostor v novem vozilu Citan Tourer vam omogoča, da potnikom ponudite nekaj posebnega: z 
opcijskimi toniranimi stekli, preprogami, poklopnimi mizicami in priključki USB lahko natančno 
prilagodite stopnjo udobja potrebam potnikov. Če potrebujete več prostora za prtljago, lahko zložite 
trojno sedežno klop v razmerju od ⅓ do ⅔ in tako povečate prtljažni prostor z ravnim dnom. Če to ne 
zadostuje, je na voljo opcijski strešni prtljažnik z vgrajenim osnovnim nosilcem, ki zagotavlja še 
dodatno tovorno zmogljivost.

Prostor, poln možnosti.



Notranjost.

Oblikovni paket za notranjost
Privlačne podrobnosti v sijajno črni barvi in barvi kroma – oblikovni paket za notranjost 
poskrbi za vizualno nadgradnjo notranjosti vozila ter lepo združuje funkcionalnost in 
estetiko.

Zadnja sedežna klop FOLD & LOAD, deljiva v razmerju od 1/3 do 2/3
Zložljiva sedežna klop, deljiva v razmerju od 1/3 do 2/3, omogoča prilagodljivo uporabo 
vozila za varen prevoz največ treh potnikov ali dodatnega tovora. Kadar jo popolnoma 
zložimo, ustvarimo neprekinjeno in skoraj popolnoma ravno nakladalno površino.

Sistem samodejnega uravnavanja klimatizacije THERMOTRONIC
Temperaturo, zračni pretok in usmerjanje zraka je mogoče samodejno uravnavati s 
pritiskom gumba, pri čemer lahko voznik in sovoznik individualno nastavita želeno 
temperaturo.

Poklopna mizica na naslonjalu voznikovega in sovoznikovega sedeža
Poklopni mizici na hrbtni strani voznikovega in sovoznikovega sedeža zagotavljata 
praktično delovno površino ali odlagalni prostor, kamor lahko potniki na primer odložijo 
malico ali pijačo.

Notranja osvetlitev s tehnologijo LED
Notranja osvetlitev s tehnologijo LED, ki se upravlja s klecnim stikalom, vgrajenim v enoti 
za upravljanje na stropu, poskrbi za dobro osvetljeno notranjost in boljšo orientacijo v 
temi. Vgrajeni luči za branje za voznika in sovoznika ustvarjata dobre pogoje za prijetno 
branje.

Stekla z električnim pomikom v drsnih vratih
Stekla z električnim pomikom v drsnih vratih omogočajo preprosto odpiranje in zapiranje 
stekel v potniškem prostoru. Stekla v drsnih vratih lahko upravljate tudi z gumbi na 
voznikovih vratih.



Citan Tourer BASE naredi vtis na vseh področjih. 
S svojim zanesljivim, trpežnim in učinkovitim 
pogonskim sistemom, celovitim varnostnim 
konceptom, ergonomsko oblikovano notranjostjo 
s petimi udobnimi sedeži, zlahka dostopnimi 
krmilnimi elementi in praktičnimi prostori za 
odlaganje. Vse to poskrbi za čim prijetnejšo 
vožnjo, tako za vas kot tudi za vaše potnike. 
Značilna visoka kakovost izdelave Mercedes-Benz 
ter prijeten videz in občutek visokokakovostnih 
materialov, preprostih za čiščenje, so značilnosti, 
ki se pri vsakodnevnem delu obrestujejo.

Citan Tourer BASE. Citan Tourer PRO.

Citan Tourer PRO, ki ga odlikujeta 
visokokakovosten videz in razširjena 
funkcionalnost, je v primerjavi z modelom Citan 
Tourer BASE tovarniško opremljen s številnimi 
dodatnimi elementi opreme za povečanje 
udobja. Elementi, kot so 40,6 cm (16-palčna) 
oblikovana platišča, vratne kljuke v barvi 
karoserije in polakirani ščitniki na vodilih drsnih 
vrat, poskrbijo za eleganten videz. Klimatska 
naprava, zvočni sistem Mercedes-Benz s funkcijo 
DAB, 2 vmesnikoma USB v potniškem prostoru in 
notranjo osvetlitvijo s tehnologijo LED, na 
primer, prispevajo k večjemu udobju v vožnji.



Mere zaprtega dostavnega vozila Citan
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Dovoljena skupna masa vozila [kg]

Dovoljena skupna kombinirana teža [kg]

Vlečna obremenitev brez zavore/z zavoro [kg]

Največja obtežitev strehe [kg]

Višina vozila [mm] | Dolžina vozila [mm] | Širina vozila z zloženimi zunanjimi ogledali [mm]

Dolžina tovornega prostora [mm] | Dolžina tal tovornega prostora od sprednjih sedežev [mm]

Maksimalna širina tovornega prostora | Širina tovornega prostora med okrovi zadnjih koles [mm]

Višina tovornega prostora [mm] 

Višina dna tovornega prostora [mm]

Tovorno območje [m2] | Tovorna prostornina [l]

Premer obračalnega kroga [m] | Premer kroga zasuka koles [m]

Specifikacije in mere

Bencinski motor

1960–2173

3460–3500

750/1500

100

1832 | 4498 | 1919

1539 | 1806

1524 | 1240

1256 

589

2,35 | 2517

11,2 | 10,9

Dizelski motor

2013–2235

3500

750/1500

100

1832 | 4498 | 1919

1539 | 1806

1524 | 1240

1256 

589

2,35 | 2517

11,2 | 10,9
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Mere vozila Citan Tourer



Dovoljena skupna masa vozila [kg]

Dovoljena skupna kombinirana teža [kg]

Vlečna obremenitev brez zavore/z zavoro [kg]

Največja obtežitev strehe [kg]

Višina vozila [mm] | Dolžina vozila [mm] | Širina vozila z zloženimi zunanjimi ogledali [mm]

Dolžina prtljažnega prostora od zadnjih sedežev [mm] | Dolžina prtljažnega prostora od sprednjih sedežev [mm]

Maksimalna širina prtljažnega prostora [mm] | Širina prtljažnega prostora med okrovi zadnjih koles [mm]

Višina tal prtljažnega prostora [mm]

Prostornina prtljažnega prostora [l] | Maksimalna prostornina prtljažnega prostora [l]

Premer obračalnega kroga [m] | Premer kroga zasuka koles [m]

Specifikacije in mere

Bencinski motor

2095

3595

750/1500

80

1811 | 4498 | 1919

717 | 1715

1524 | 1196

561 

517 | 2390

11,2 | 10,9

Dizelski motor

2174

3674

750/1500

80

1813 | 4498 | 1919

717 | 1715

1524 | 1196

561 

517 | 2390

11,2 | 10,9



Vaš prodajalec vozil Mercedes-Benz

Emil Frey Avtocenter d.o.o. PE Ljubljana
Baragova ulica 8, 1000 Ljubljana
T: +386 1 5883 520
mbprodajaljubljana@emilfrey.si

Emil Frey Avtocenter d.o.o. PE Celje
Ipavčeva ulica 21a, 3000 Celje
T: +386 3 4261 881
infocelje@emilfrey.si

Emil Frey Avtocenter d.o.o. PE Maribor
Ptujska cesta 132, 2000 Maribor
T: +386 2 4600 110
infomaribor@emilfrey.si

Avtoplus d.o.o.
Ulica 15. maja 26, 6000 Koper
T: +386 5 6137 039
mercedes-prodaja@avtoplus.si



Star Import, d.o.o., Baragova ulica 10, SLO-1113 LJUBLJANA, Slovenja · VAN/VOG 5200 4C100 · 02 – 01/0522 overseas    www.mercedes-benz.si

Upoštevajte: po zaključku redakcije te publikacije (27. 5. 2022) je morda prišlo do sprememb na izdelku. Proizvajalec si v dobavnem 
roku pridržuje pravico do sprememb konstrukcije, oblike, barve ali specifikacij, če so te spremembe ob upoštevanju interesov prodajalca 
sprejemljive za kupca. Na podlagi simbolov ali številk, ki jih prodajalec ali proizvajalec uporablja za opis ali poimenovanje naročila, ni 
mogoče uveljavljati nikakršnih pravic. Na slikah in opisih sta morda prikazana pribor in dopolnilna oprema, ki nista del osnovne izvedbe. 
Morebitna manjša barvna odstopanja so posledica omejitev pri tiskanju. Ta brošura lahko vsebuje modele in storitve, ki niso na voljo v 
določenih državah.
Ta prospekt je izšel tudi v drugih državah. Podatki v zvezi z zakonskimi predpisi, pravnimi zahtevami in obdavčitvijo ter njihove posledice 
se nanašajo samo na Zvezno republiko Nemčijo in veljajo v času tiskanja. Za podrobnosti ter podatke v zvezi z zakonskimi predpisi in 
pravnimi zahtevami, ki veljajo v drugih državah, se obrnite na svojega prodajalca dostavnih vozil Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.com

Hramba tehničnih podatkov v vozilu: elektronske komponente vozila (npr. krmilnik zračnih mehov, krmilnik motorja itd.) vključujejo 
podatkovni pomnilnik za tehnične podatke vozila, kot so opozorila v primeru okvare, hitrost vozila, moč zaviranja ali delovanje 
zadrževalnih sistemov in sistemov za pomoč pri vožnji v primeru nezgode (avdio in video podatki se ne shranijo). Ti podatki se shranijo 
samo začasno kot trenutni posnetek stanja, npr. v primeru poročila o okvari; za zelo kratko obdobje (največ nekaj sekund), npr. v primeru 
nezgode; oz. v združeni obliki, npr. za ocenjevanje obrabe komponente. Shranjene podatke je mogoče priklicati prek vmesnikov v vozilu. 
Usposobljeni tehniki jih lahko obdelajo in uporabijo za namene diagnosticiranja in reševanja morebitnih okvar ali jih proizvajalec uporabi 
za namene analize in kot sredstvo za nadaljnje izboljševanje funkcij vozila. Če stranka želi, se lahko podatki uporabljajo kot podlaga za 
nadaljnje opcijske storitve. Prenos podatkov iz vozila do proizvajalca ali tretje osebe je mogoč le ob ustreznem zakonskem pooblastilu 
(npr. klic v sili iz vozila) ali na podlagi pogodbenega dogovora s stranko in v okviru zakonov za varstvo podatkov. Nadaljnje informacije v 
zvezi s hrambo podatkov v vozilu so navedene v navodilih za uporabo, ki so v natisnjeni obliki na voljo v vozilu, v elektronski obliki pa na 
povezavi www.mercedes-benz.de.

Vračanje izrabljenih vozil. Vozilo Citan nam lahko vrnete za okolju prijazno recikliranje v skladu z direktivo EU o izrabljenih vozilih. 
Vendar bo do takrat preteklo kar nekaj časa. Vzpostavili smo mrežo poslovalnic za vrnitev in demontažo, da vam čim bolj olajšamo vrnitev 
vozila. Vozilo lahko brezplačno vrnete v kateri koli od teh poslovalnic ter tako pomembno prispevate k recikliranju in ohranjanju virov. Za 
več informacij o recikliranju in odstranjevanju izrabljenih vozil ter pogojih vrnitve obiščite svojo nacionalno spletno stran Mercedes-Benz.


