
Τιμή 
Λιανικής 

(€) 

108 CDI Compact 16.092
108 CDI Long 17.012
109 CDI Compact 16.414
109 CDI Long 17.530
109 CDI Extra Long 19.349
111 CDI Long* 18.633
111 CDI Extra Long* 20.492
112 Long (Βενζίνη)* 17.217
* (διάθεση το 2ο τρίμηνο του 2013)

Τιμή 
Λιανικής 

(€) 

108 CDI Long 17.420
109 CDI Long 17.943
111 CDI Long* 19.051
112 Long (Βενζίνη)* 19.063
* (διάθεση το 2ο τρίμηνο του 2013)

Ο βασικός εξοπλισμός του Citan Van περιλαμβάνει:   Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων (108 CDI & 109 CDI) / Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων (111 CDI & 112) / Ασύμμετρη δίφυλλη 
πίσω πόρτα με παράθυρο και καθαριστήρες / συρόμενη δεξιά πόρτα (για Long & Extra Long) / χώρισμα χώρου φόρτωσης με παράθυρο / πλαστικό πάτωμα φόρτωσης / 
ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / Air Condition / Radio-CD MP3 με 2 ηχεία / αυτόματα φώτα ημέρας / μονό κάθισμα συνοδηγού / τιμόνι ηλεκτρικά υποβοθούμενο και 
ρυθμιζόμενο σε ύψος / αερόσακος οδηγού / παροχή 12V / ατσάλινες ζάντες 15" (14" για Compact) / εφεδρικός τροχός ανάγκης / φίλτρο πετρελαίου / προφυλακτήρες και 
καθρέπτες με σκούρα γκρι αντιχαρακτική επιφάνεια / ADAPTIVE ESP / ABS / ASR / BAS / EBV / Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης AAS / κεντρικό κλείδωμα

Ο βασικός εξοπλισμός του Citan Crew Bus περιλαμβάνει:   Μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων (108 CDI &109 CDI) / Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων (111 CDI & 112) / ECO start&stop 
(112) / Ενιαία πίσω πόρτα με παράθυρο και καθαριστήρες / συρόμενη δεξιά πόρτα επιβατών με παράθυρο / 5 θέσεις επιβατών / ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / Air Condition 
/ Radio-CD MP3 με 2 ηχεία / αυτόματα φώτα ημέρας / τιμόνι ηλεκτρικά υποβοηθούμενο και ρυθμιζόμενο σε ύψος / αερόσακος οδηγού-συνοδηγού / παροχή 12V / ατσάλινες 
ζάντες 15" / εφεδρικός τροχός ανάγκης / φίλτρο πετρελαίου / προφυλακτήρες και καθρέπτες με σκούρα γκρι αντιχαρακτική επιφάνεια / ADAPTIVE ESP / ABS / ASR / BAS /
EBV / Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης AAS / κεντρικό κλείδωμα
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