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DE MAN TGE. DAAR KUN JE OP REKENEN.

Hartelijk dank voor uw interesse in de MAN TGE. 

Voor u ligt de prijslijst van de MAN TGE. Zoals u kunt zien zijn er talloze 
mogelijkheden en opties, zodat er altijd een configuratie is die het beste  
past bij uw werkzaamheden. 

Wenst u advies met betrekking tot de vele mogelijkheden, dan staan wij  
graag voor u klaar. U vindt een overzicht van alle MAN vestigingen op  
man-nederland.nl.

Wat maakt de MAN TGE zo uniek.

-  100 jaar ervaring: MAN Truck & Bus heeft ruim  
100 jaar ervaring in mobiliteitsoplossingen.

-  24/7 mobilteitsgarantie: dankzij de Mobile24 storingsdienst staat u  
nooit lang stil. 

-  Rijke basisuitrusting: iedere MAN TGE is uitgevoerd met cruisecontrol, airco 
en luxe ‘ErgoComfort’ bestuurdersstoel met AGR-kwaliteitszegel.

-  Standaard innovatieve veiligheidsassistentie-systemen:  
Emergency Brake Assist, zijwind-correctie en optimaal zichtveld door  
middel van de slanke A-stijlen.

-  Geen consessies: alle leverbare veiligheids-assistentiesystemen zijn 
beschikbaar op voor-, vier- of achterwielaandrijving.

-  Zeer ruime, optimaal in te richten én veilige laadruimte: eenvoudig 
toegankelijk door de lage til-drempel. Perfecte toegang tot de laadruimte door 
wijd openslaande deuren en een extra brede schuifdeur. Tevens is de 
laadruimte altijd voorzien van LED verlichting.

-  Hoogwaardige afwerking van de cabine, met unieke en ergonomisch 
geplaatste bedienings- en opbergmogelijkheden. Zeer breed aanbod in  
op- en ombouw mogelijkheden.

-  8-traps volautomaat: Leverbaar in combinatie met voor-, vier- of 
achterwielaandrijving.

-  Krachtige en zuinige Euro6 2.0 liter dieselmotoren: (103kW/140pk, 
120kW/160pk, 130kW/180pk) met start & stop, maximaal koppel van 410 Nm.

-  Duurzame oplossingen met de elektrische eTGE. De prijslijst van de eTGE 
kunt u opvragen bij de MAN dealer.

http://man-nederland.nl/actueel/dealers
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Rijklaarmaakkosten
De advieskosten rijklaar maken bestaan o.a. uit:
Recyclingbijdrage 

Op grond van de Wet milieubeheer moet voor elke nieuwe auto een recyclingbijdrage van 
€ 25 inclusief btw worden afgedragen. Volgens het Besluit beheer batterijen moet er voor 
de terugname van startaccu’s en aandrijfbatterijen van hybride en elektrische auto’s een 
beheerbijdrage worden afgedragen. De beheerbijdrage voor Li-ion (start-)accu’s is 
afhankelijk van het gewicht van de gebruikte batterij en kan per model variëren. De 
beheerbijdrage voor loodzuur en NiMH (start-)accu’s en –batterijen bedraagt € 0,06 
inclusief btw. De recyclingbijdrage en beheerbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling 
Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, STIBA, FOCWA 
schadeherstel). Auto Recycling Nederland B.V. heeft ten doel om auto’s aan het einde van 
de levensduur in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik 
van het materiaal. Daarnaast verzorgt Auto Recycling Nederland B.V. de terugname van 
startaccu’s en aandrijfbatterijen.

Legeskosten*
• Legeskosten aanvraag kenteken. Deze kosten bedragen € 40,80. Hieronder valt het 

aanvragen van het kentekenbewijs, de tenaamstelling en het overschrijvingsbewijs van 
een nieuwe auto.

• Legeskosten tenaamstelling kenteken. Deze kosten bedragen € 6,33. 

Legeskosten worden door de overheid vastgesteld. Over leges wordt geen btw berekend.

*De in dit document vermelde recyclingsbijdrage en leges zijn gebaseerd op de op dit moment bekende 

bedragen. Bij aflevering worden de op dat moment geldende recyclingsbijdrage en leges in rekening gebracht.

Beheerbijdrage per categorie
De bijdragen voor Li-ion startaccu’s en aandrijfbatterijen zijn in 2022 (incl. BTW): 
€ 3,- per batterij bij een gewicht ≤5 kg     
€ 5 per batterij bij een gewicht >5 kg en ≤15 kg (48V categorie)   
€ 8 per accu bij een accu gewicht >15 kg en ≤25 kg     
€ 25 per accu bij een accu gewicht >25 kg en ≤100 kg    
€ 45 per accu bij een accu gewicht >100 kg en ≤350 kg    
€ 55 per accu bij een accu gewicht >350 kg en ≤600 kg    
€ 65 per accu bij een accu gewicht >600 kg en ≤900 kg     

BPM
BPM is de aanschafbelasting voor voertuigen die in Nederland geregistreerd worden.  
De toegepaste BPM berkening voor bedrijfswagens hangt af van het type voertuig.  
Op de TGE bestelwagen is de berekening voor voertuigen op grijs kenteken van 
toepassing, deze voldoet aan de fiscale inrichtingseisen voor grijs kenteken.

De BPM voor grijs kenteken is opgebouwd uit een vast percentage (37,7%) van de  
Netto Catalogus Prijs (incl. meeruitvoering) en een bonus- of malus afhankelijk van de 
brandstofsoort. De TGE is enkel leverbaar met dieselmotoren en daarvoor geldt een 
malus van € 273.

Algemene verkoopinformatie

• Transport & logistieke werkzaamheden
• Nulbeurt 
• Wassen/poetsen 
• Mattenset
• Kentekenplaten 
• Volle tank brandstof
• Afleverpakket 

• Werkhandschoenen 
• Veiligheidsvest 
• Lampenset  
• Twee lifehammers 
• Gevarendriehoek 
• Verbanddoos  
• Gereedschapset 

Kosten TGE gesloten bestelwagen 
per modeljaar 2023 vanaf 1-6-2022* 

excl. BTW incl. BTW 

Kosten rijklaarmaken € 975,00  € 1.179,75 

Recyclingbijdrage € 20,66  € 30,00 

Leges aanvraag kenteken € 40,80  € 40,80 

Leges tenaamstelling kenteken € 6,33  € 6,33 

Totaal € 1.042,79  € 1.256,88 

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
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Gesloten bestel

Standaard (L3) Lang (L4) Extra lang (L5)

Lengte: 5,986 mm
Wielbasis: 3,640 mm

Lengte: 6,836 mm
Wielbasis: 4,490 mm

Lengte: 7,391 mm
Wielbasis: 4,490 mm

Normaal dak
Hoogte:  
2,355 mm

Hoog dak
Hoogte:  
2,590 mm

Extra hoog 
dak
Hoogte:  
2,798 mm

Gesloten bestel t.b.v. personenvervoer **

Standaard (L3) Lang (L4) Extra lang (L5)

Lengte: 5,986 mm
Wielbasis: 3,640 mm

Lengte: 6,836 mm
Wielbasis: 4,490 mm

Lengte: 7,391 mm
Wielbasis: 4,490 mm

Normaal dak
Hoogte:  
2,355 mm

Hoog dak
Hoogte: 2,590 
- 2,625 mm

Extra hoog 
dak
Hoogte:  
2,830 mm

MAN TGE Leveromvang

Gewichtsvarianten: 3,0 t, 3,5 t, 3,88 t, 4,0 t, 5,0 t, 5,5 t, plus een laadvermogen van 2,0 tot 3,5 ton op de aanhanger.   
Motorvarianten: 2.0l Turbo Diesel: 103 kW, 120 kW, 2.0l BiTurbo Diesel: 130 kW, *Elektrisch: 100 kW. 
Aandrijvingsvarianten: voorwiel- achterwiel- en vierwielaandrijving.  
Transmissievarianten: versnellingsbak met 6 versnellingen, automaat met 8 versnellingen, *elektrisch met 1 versnelling.

** Prijs op aanvraag
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TGE Gesloten bestel met voorwielaandrijving (light duty - massa rijklaar ≤ 2.815 kg)

Type GVW
Motor 

vermogen 
(kW / Pk)

Transmissie
Lengte 
variant

Wielbasis 
[mm]

Laadruimte 
L x B [mm]

Dakvariant
Hoogte 

laadruimte 
[mm]

Laad 
volume 

[m³]

Netto 
Catalogusprijs  
excl. BTW/BPM 

BTW BPM 
Fiscale 

waarde incl.  
BTW/BPM 

Rijklaarmaak-
kosten totaal** 

Consumenten 
adviesprijs * 

2.140 3,0 103 (140)

Handgeschakeld Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.726 9,9  €33.875  €7.114  €13.044  €54.033  €1.257  €55.290 

Hoog 1.961 11,3  €35.110  €7.373  €13.509  €55.993  €1.257  €57.250 

8-traps volautomaat Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.726 9,9  €36.115  €7.584  €13.888  €57.588  €1.257  €58.845 

Hoog 1.961 11,3  €37.350  €7.844  €14.354  €59.547  €1.257  €60.804 

2.180 3,0 130 (177)

Handgeschakeld Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.726 9,9  €35.120  €7.375  €13.513  €56.008  €1.257  €57.265 

Hoog 1.961 11,3  €36.355  €7.635  €13.979  €57.968  €1.257  €59.225 

8-traps volautomaat Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.726 9,9  €37.365  €7.847  €14.360  €59.571  €1.257  €60.828 

Hoog 1.961 11,3  €38.600  €8.106  €14.825  €61.531  €1.257  €62.788 

3.140 3,5 103 (140)

Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.726 9,9  €37.375  €7.849  €14.363  €59.587  €1.257  €60.844 

Hoog 1.961 11,3  €38.610  €8.108  €14.829  €61.547  €1.257  €62.804 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.961 14,4  €40.025  €8.405  €15.362  €63.793  €1.257  €65.050 

Super hoog 2.189 16,1  €42.375  €8.899  €16.248  €67.522  €1.257  €68.779 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.961 16,4  €41.010  €8.612  €15.734  €65.356  €1.257  €66.613 

Super hoog 2.196 18,4  €43.380  €9.110  €16.627  €69.117  €1.257  €70.374 

8-traps volautomaat

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.726 9,9  €39.615  €8.319  €15.208  €63.142  €1.257  €64.399 

Hoog 1.961 11,3  €40.850  €8.579  €15.673  €65.102  €1.257  €66.359 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.961 14,4  €42.265  €8.876  €16.207  €67.348  €1.257  €68.605 

Super hoog 2.189 16,1  €44.615  €9.369  €17.093  €71.077  €1.257  €72.334 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.961 16,4  €43.250  €9.083  €16.578  €68.911  €1.257  €70.168 

Super hoog 2.196 18,4  €45.620  €9.580  €17.472  €72.672  €1.257  €73.929 

3.180 3,5 130 (177)

Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.726 9,9  €38.620  €8.110  €14.833  €61.563  €1.257  €62.820 

Hoog 1.961 11,3  €39.855  €8.370  €15.298  €63.523  €1.257  €64.780 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.961 14,4  €41.270  €8.667  €15.832  €65.768  €1.257  €67.025 

Super hoog 2.189 16,1  €43.620  €9.160  €16.718  €69.498  €1.257  €70.755 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.961 16,4  €42.255  €8.874  €16.203  €67.332  €1.257  €68.589 

Super hoog 2.196 18,4  €44.625  €9.371  €17.097  €71.093  €1.257  €72.350 

8-traps volautomaat

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.726 9,9  €40.860  €8.581  €15.677  €65.118  €1.257  €66.375 

Hoog 1.961 11,3  €42.095  €8.840  €16.143  €67.078  €1.257  €68.335 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.961 14,4  €43.505  €9.136  €16.674  €69.315  €1.257  €70.572 

Super hoog 2.189 16,1  €45.855  €9.630  €17.560  €73.045  €1.257  €74.302 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.961 16,4  €44.495  €9.344  €17.048  €70.887  €1.257  €72.144 

Super hoog 2.196 18,4  €46.865  €9.842  €17.941  €74.648  €1.257  €75.905 

MAN TGE Gesloten bestelwagen

*  Consumenten adviesprijs is incl. BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en kentekenleges
**   Overzicht rijklaarmaakkosten inzichtelijk op pagina 2
De TGE Light duty categorie is enkel van toepassing voor voertuigen met een Massa rijklaar ≤ 2.815 kg
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* Consumenten adviesprijs is incl. BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en kentekenleges      
** Overzicht rijklaarmaakkosten inzichtelijk op pagina 2
De TGE Heavy duty categorie is enkel van toepassing voor voertuigen met een Massa rijklaar ≥ 2.585 kg

TGE Gesloten bestel met voorwielaandrijving (heavy duty - massa rijklaar ≥ 2.585 kg)

Type GVW
Motor  

vermogen  
(kW / Pk)

Transmissie Lengte variant
Wielbasis 

[mm]
Laadruimte 
L x B [mm]

Dakvariant
Hoogte  

laadruimte 
[mm]

Laad volume 
[m³]

Netto 
Catalogusprijs  
excl. BTW/BPM 

BTW BPM
Fiscale waarde 
incl. BTW/BPM 

Rijklaarmaak- 
kosten totaal** 

 Consumenten 
adviesprijs* 

3.140 3,5 103 (140)

Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.726 9,9  €37.375  €7.849  €14.363  €59.587  €1.257  €60.844 

Hoog 1.961 11,3  €38.610  €8.108  €14.829  €61.547  €1.257  €62.804 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.961 14,4  €40.025  €8.405  €15.362  €63.793  €1.257  €65.050 

Super hoog 2.189 16,1  €42.375  €8.899  €16.248  €67.522  €1.257  €68.779 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.961 16,4  €41.010  €8.612  €15.734  €65.356  €1.257  €66.613 

Super hoog 2.196 18,4  €43.380  €9.110  €16.627  €69.117  €1.257  €70.374 

8-traps  
volautomaat

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.726 9,9  €37.375  €7.849  €14.363  €59.587  €1.257  €60.844 

Hoog 1.961 11,3  €38.610  €8.108  €14.829  €61.547  €1.257  €62.804 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.961 14,4  €40.025  €8.405  €15.362  €63.793  €1.257  €65.050 

Super hoog 2.189 16,1  €42.375  €8.899  €16.248  €67.522  €1.257  €68.779 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.961 16,4  €41.010  €8.612  €15.734  €65.356  €1.257  €66.613 

Super hoog 2.196 18,4  €43.380  €9.110  €16.627  €69.117  €1.257  €70.374 

3.160 3,5 120 (164)

Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.726 9,9  €38.135  €8.008  €14.650  €60.793  €1.257  €62.050 

Hoog 1.961 11,3  €39.370  €8.268  €15.115  €62.753  €1.257  €64.010 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.961 14,4  €40.780  €8.564  €15.647  €64.991  €1.257  €66.248 

Super hoog 2.189 16,1  €43.130  €9.057  €16.533  €68.720  €1.257  €69.977 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.961 16,4  €41.770  €8.772  €16.020  €66.562  €1.257  €67.819 

Super hoog 2.196 18,4  €44.140  €9.269  €16.914  €70.323  €1.257  €71.580 

8-traps 
volautomaat

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.726 9,9  €40.370  €8.478  €15.492  €64.340  €1.257  €65.597 

Hoog 1.961 11,3  €41.605  €8.737  €15.958  €66.300  €1.257  €67.557 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.961 14,4  €43.020  €9.034  €16.492  €68.546  €1.257  €69.803 

Super hoog 2.189 16,1  €45.370  €9.528  €17.377  €72.275  €1.257  €73.532 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.961 16,4  €44.010  €9.242  €16.865  €70.117  €1.257  €71.374 

Super Hoog 2.196 18,4  €46.380  €9.740  €17.758  €73.878  €1.257  €75.135 

MAN TGE Gesloten bestelwagen
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TGE Gesloten bestel met achterwielaandrijving (heavy duty - massa rijklaar ≥ 2.585 kg)

Type GVW
Motor 

vermogen 
(kW / Pk)

Aandrijving
Achteras 
reductie

Transmissie
Lengte 
variant

Wielbasis 
[mm]

Laadruimte 
L x B [mm]

Dakvariant
Hoogte 

laadruimte 
[mm]

Laad 
volume 

[m³]

 Netto 
Catalogusprijs  
excl. BTW/BPM 

BTW BPM
Fiscale waarde 
incl. BTW/BPM 

Rijklaarmaak-
kosten totaal** 

Consumenten 
adviesprijs*

3.140 3,5 103 (140) RWD EL 3,923 Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €39.335  €8.260  €15.102  €62.698  €1.257  €63.955 

Hoog 1.861 10,7  €40.570  €8.520  €15.568  €64.658  €1.257  €65.915 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €41.958  €8.811  €16.091  €66.860  €1.257  €68.117 

Super hoog 2.089 15,3  €44.308  €9.305  €16.977  €70.590  €1.257  €71.847 

3.160 3,5 120 (164) RWD EL 3,923

Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €40.460  €8.497  €15.526  €64.483  €1.257  €65.740 

Hoog 1.861 10,7  €41.695  €8.756  €15.992  €66.443  €1.257  €67.700 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €43.120  €9.055  €16.529  €68.704  €1.257  €69.961 

Super hoog 2.089 15,3  €45.490  €9.553  €17.423  €72.466  €1.257  €73.723 

8-traps volautomaat

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €42.645  €8.955  €16.350  €67.951  €1.257  €69.208 

Hoog 1.861 10,7  €43.880  €9.215  €16.816  €69.911  €1.257  €71.168 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €45.300  €9.513  €17.351  €72.164  €1.257  €73.421 

Super hoog 2.089 15,3  €47.650  €10.007  €18.237  €75.894  €1.257  €77.151 

5.140 5,0 *** 103 (140) RWD DL 5,1 Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €45.840  €9.626  €-    €55.466  €1.257  €56.723 

Hoog 1.861 10,7  €47.075  €9.886  €-    €56.961  €1.257  €58.218 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €48.445  €10.173  €-    €58.618  €1.257  €59.875 

Super hoog 2.089 15,3  €50.795  €10.667  €-    €61.462  €1.257  €62.719 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.861 15,5  €49.400  €10.374  €-    €59.774  €1.257  €61.031 

Super hoog 2.089 17,5  €51.770  €10.872  €-    €62.642  €1.257  €63.899 

5.160 5,0 *** 120 (164) RWD DL 4,7

Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €46.990  €9.868  €-    €56.858  €1.257  €58.115 

Hoog 1.861 10,7  €48.225  €10.127  €-    €58.352  €1.257  €59.609 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €49.595  €10.415  €-    €60.010  €1.257  €61.267 

Super hoog 2.089 15,3  €51.945  €10.908  €-    €62.853  €1.257  €64.110 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.861 15,5  €50.550  €10.616  €-    €61.166  €1.257  €62.423 

Super hoog 2.089 17,5  €52.920  €11.113  €-    €64.033  €1.257  €65.290 

8-traps volautomaat

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €49.105  €10.312  €-    €59.417  €1.257  €60.674 

Hoog 1.861 10,7  €50.340  €10.571  €-    €60.911  €1.257  €62.168 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €51.715  €10.860  €-    €62.575  €1.257  €63.832 

Super hoog 2.089 15,3  €54.065  €11.354  €-    €65.419  €1.257  €66.676 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.861 15,5  €52.670  €11.061  €-    €63.731  €1.257  €64.988 

Super hoog 2.089 17,5  €55.040  €11.558  €-    €66.598  €1.257  €67.855 

6.140 5,5 *** 103 (140) RWD DL 5,1 Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832 Normaal 1.626 9,3  €48.155  €10.113  €-    €58.268  €1.257  €59.525 

Lang 4.490 4.300 x 1.832 Hoog 1.861 13,6  €50.755  €10.659  €-    €61.414  €1.257  €62.671 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832 Hoog 1.861 15,5  €51.715  €10.860  €-    €62.575  €1.257  €63.832 

6.160 5,5 *** 120 (164) RWD DL 4,7

Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832 Normaal 1.626 9,3  €49.305  €10.354  €-    €59.659  €1.257  €60.916 

Lang 4.490 4.300 x 1.832 Hoog 1.861 13,6  €51.910  €10.901  €-    €62.811  €1.257  €64.068 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832 Hoog 1.861 15,5  €52.865  €11.102  €-    €63.967  €1.257  €65.224 

8-traps volautomaat

Standaard 3.640 3.450 x 1.832 Normaal 1.626 9,3  €51.475  €10.810  €-    €62.285  €1.257  €63.542 

Lang 4.490 4.300 x 1.832 Hoog 1.861 13,6  €54.080  €11.357  €-    €65.437  €1.257  €66.694 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832 Hoog 1.861 15,5  €54.985  €11.547  €-    €66.532  €1.257  €67.789 

5.140 5,0 *** 103 (140) RWD SuSi 5,1 Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €46.830  €9.834  €-    €56.664  €1.257  €57.921 

Hoog 1.861 10,7  €48.065  €10.094  €-    €58.159  €1.257  €59.416 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €49.430  €10.380  €-    €59.810  €1.257  €61.067 

Super hoog 2.089 15,3  €51.780  €10.874  €-    €62.654  €1.257  €63.911 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.861 15,5  €50.385  €10.581  €-    €60.966  €1.257  €62.223 

Super hoog 2.089 17,5  €52.755  €11.079  €-    €63.834  €1.257  €65.091 

MAN TGE Gesloten bestelwagen
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TGE Gesloten bestel met achterwielaandrijving (heavy duty - massa rijklaar ≥ 2.585 kg)

Type GVW
Motor 

vermogen 
(kW / Pk)

Aandrijving
Achteras 
reductie

Transmissie
Lengte 
variant

Wielbasis 
[mm]

Laadruimte 
L x B [mm]

Dakvariant
Hoogte 

laadruimte 
[mm]

Laad 
volume 

[m³]

 Netto 
Catalogusprijs  
excl. BTW/BPM 

BTW BPM
Fiscale waarde 
incl. BTW/BPM 

Rijklaarmaak-
kosten totaal** 

Consumenten 
adviesprijs*

5.160 5,0 *** 120 (164) RWD SuSi 4,7

Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €47.980  €10.076  €-    €58.056  €1.257  €59.313 

Hoog 1.861 10,7  €49.215  €10.335  €-    €59.550  €1.257  €60.807 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €50.580  €10.622  €-    €61.202  €1.257  €62.459 

Super hoog 2.089 15,3  €52.930  €11.115  €-    €64.045  €1.257  €65.302 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.861 15,5  €51.535  €10.822  €-    €62.357  €1.257  €63.614 

Super hoog 2.089 17,5  €53.905  €11.320  €-    €65.225  €1.257  €66.482 

8-traps volautomaat

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €50.095  €10.520  €-    €60.615  €1.257  €61.872 

Hoog 1.861 10,7  €51.330  €10.779  €-    €62.109  €1.257  €63.366 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €52.705  €11.068  €-    €63.773  €1.257  €65.030 

Super hoog 2.089 15,3  €55.055  €11.562  €-    €66.617  €1.257  €67.874 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.861 15,5  €53.655  €11.268  €-    €64.923  €1.257  €66.180 

Super hoog 2.089 17,5  €56.025  €11.765  €-    €67.790  €1.257  €69.047 

*  Consumenten adviesprijs is incl. BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en kentekenleges
** Overzicht rijklaarmaakkosten inzichtelijk op pagina 2
*** Betreft een voertuig met een GVW, hoger dan 3,5t. Deze versies verschillen t.o.v. TGE 3,0t & 3,5t op de volgende punten:
• Standaard o.a. voorzien van snelheidsbegrenzer 90km/u, digitale tachograaf (9NI) en Lane Assist (7Y4)
• C- of C1 rijbewijs benodigd
• Dubbellucht-versies zijn terug te keuren naar 3,5t GVW met PR nummer 1UJ, maar dan is de achterasreductie niet te wijzigen
De TGE Heavy duty categorie is enkel van toepassing voor voertuigen met een Massa rijklaar ≥ 2.585 kg

MAN TGE Gesloten bestelwagen
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TGE Gesloten bestel met vierwielaandrijving (light duty - massa rijklaar ≤ 2.815 kg)

Type GVW
Motor  

vermogen  
(kW / Pk)

Transmissie Lengte variant
Wielbasis 

[mm]
Laadruimte 
L x B [mm]

Dakvariant
Hoogte  

laadruimte 
[mm]

Laad volume 
[m³]

Netto 
Catalogusprijs  
excl. BTW/BPM 

BTW BPM
Fiscale waarde 
incl. BTW/BPM 

Rijklaarmaak- 
kosten totaal** 

 Consumenten 
adviesprijs* 

3.140 4x4 3,5 103 (140) Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €41.385  €8.691  €15.875  €65.951  €1.257  €67.208 

Hoog 1.861 10,7  €42.620  €8.950  €16.341  €67.911  €1.257  €69.168 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €44.040  €9.248  €16.876  €70.164  €1.257  €71.421 

Super Hoog 2.089 15,3  €46.390  €9.742  €17.762  €73.894  €1.257  €75.151 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.861 15,5  €45.020  €9.454  €17.246  €71.720  €1.257  €72.977 

Super Hoog 2.096 17,5  €47.390  €9.952  €18.139  €75.481  €1.257  €76.738 

3.180 4x4 3,5 130 (177)

Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €42.620  €8.950  €16.341  €67.911  €1.257  €69.168 

Hoog 1.861 10,7  €43.855  €9.210  €16.806  €69.871  €1.257  €71.128 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €45.285  €9.510  €17.345  €72.140  €1.257  €73.397 

Super Hoog 2.089 15,3  €47.635  €10.003  €18.231  €75.870  €1.257  €77.127 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.861 15,5  €46.265  €9.716  €17.715  €73.696  €1.257  €74.953 

Super Hoog 2.096 17,5  €48.635  €10.213  €18.608  €77.457  €1.257  €78.714 

8-traps  
volautomaat

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €44.865  €9.422  €17.187  €71.474  €1.257  €72.731 

Hoog 1.861 10,7  €46.100  €9.681  €17.653  €73.434  €1.257  €74.691 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €47.825  €10.043  €18.303  €76.171  €1.257  €77.428 

Super Hoog 2.089 15,3  €50.175  €10.537  €19.189  €79.901  €1.257  €81.158 

Extra lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 15,5  €48.500  €10.185  €18.558  €77.243  €1.257  €78.500 

Super Hoog 2.096 17,5  €50.870  €10.683  €19.451  €81.004  €1.257  €82.261 

TGE Gesloten bestel met vierwielaandrijving (heavy duty - massa rijklaar ≥ 2.585 kg)

Type GVW
Motor  

vermogen  
(kW / Pk)

Transmissie Lengte variant
Wielbasis 

[mm]
Laadruimte 
L x B [mm]

Dakvariant
Hoogte  

laadruimte 
[mm]

Laad volume 
[m³]

Netto 
Catalogusprijs  
excl. BTW/BPM 

BTW BPM
Fiscale waarde 
incl. BTW/BPM 

Rijklaarmaak- 
kosten totaal** 

 Consumenten 
adviesprijs* 

3.140 4x4 3,5 103 (140) Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €41.385  €8.691  €15.875  €65.951  €1.257  €67.208 

Hoog 1.861 10,7  €42.620  €8.950  €16.341  €67.911  €1.257  €69.168 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €44.040  €9.248  €16.876  €70.164  €1.257  €71.421 

Super Hoog 2.089 15,3  €46.390  €9.742  €17.762  €73.894  €1.257  €75.151 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.861 15,5  €45.020  €9.454  €17.246  €71.720  €1.257  €72.977 

Super Hoog 2.096 17,5  €47.390  €9.952  €18.139  €75.481  €1.257  €76.738 

3.160 4x4 3,5 120 (164)

Handgeschakeld

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €42.135  €8.848  €16.158  €67.141  €1.257  €68.398 

Hoog 1.861 10,7  €43.370  €9.108  €16.623  €69.101  €1.257  €70.358 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €44.800  €9.408  €17.163  €71.371  €1.257  €72.628 

Super Hoog 2.089 15,3  €47.150  €9.902  €18.049  €75.100  €1.257  €76.357 

Extra lang 4.490 4.855 x 1.832
Hoog 1.861 15,5  €45.785  €9.615  €17.534  €72.934  €1.257  €74.191 

Super Hoog 2.096 17,5  €48.155  €10.113  €18.427  €76.695  €1.257  €77.952 

8-traps volauto-
maat

Standaard 3.640 3.450 x 1.832
Normaal 1.626 9,3  €44.380  €9.320  €17.004  €70.704  €1.257  €71.961 

Hoog 1.861 10,7  €45.615  €9.579  €17.470  €72.664  €1.257  €73.921 

Lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 13,6  €47.340  €9.941  €18.120  €75.402  €1.257  €76.659 

Super Hoog 2.089 15,3  €49.690  €10.435  €19.006  €79.131  €1.257  €80.388 

Extra lang 4.490 4.300 x 1.832
Hoog 1.861 15,5  €48.020  €10.084  €18.377  €76.481  €1.257  €77.738 

Super Hoog 2.096 17,5  €50.390  €10.582  €19.270  €80.242  €1.257  €81.499 

MAN TGE Gesloten bestelwagen

* Consumenten adviesprijs is incl. BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en kentekenleges      
** Overzicht rijklaarmaakkosten inzichtelijk op pagina 2
De TGE Light duty categorie is alleen mogelijk voor voertuigen met een Massa rijklaar ≤ 2.815 kg
De TGE Heavy duty categorie is enkel van toepassing voor voertuigen met een Massa rijklaar ≥ 2.585 kg
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Standaarduitrusting

Bestelwagen

Motor en versnellingsbak

1.968 cm³ 4-cilinder 16-klepper lijnmotor met dubbele bovenliggende nokkenassen en common rail directe inspuiting,  
uitlaatgasturbo (voor motorvermogen 130 kW biturbo), uitlaatgasterugvoer, SCR, roetfilter, EU6

S

Start-stopsysteem met remenergierecuperatie S

Geoptimaliseerde onderhoudsintervallen S

Chassis en aanbouwdelen

Torsiestijf, hoogvast chassis opgebouwd uit langs- en dwarsdragers S

Energie-absorberende chassisconstructie voorzijde S

Brandstoftank 75 l S

AdBlue-tank 30 l S

Banden & onderstel

4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met 1050 kg draaglast, in zilver, voor modellen met voorwielaandrijving S

4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met 1200 kg draaglast, in zilver, voor modellen met 4x4 of achterwielaandrijving met enkellucht S

6 stalen velgen 5 1/2 J x 16, in zilver, voor modellen met dubbellucht S

4 stalen velgen 8 1/2 J x 16, in zilver voor modellen met super single achteras S

Naafdoppen met verchroomd embleem voor voertuigen tot 5.5 ton S

Zomerbanden 205 / 70 R17C 115 / 113 voor modellen met achterwielaandrijving i.c.m. dubbellucht voor 5.5 ton S

Zomerbanden 205 / 75 R16 C 113 / 111 met geoptimaliseerde rolweerstand voor modellen met voorwielaandrijving S

Zomerbanden 235/65 R 16 C 115/113 R, geoptimaliseerde rolweerstand voor modellen met 4x4 of achterwielaandrijving met enkellucht S

Allweather-banden 285/55 R16 126N met geoptimaliseerde rolweerstand voor modellen met achterwielaandrijving i.c.m. super single S

Normaal reservewiel, stalen velg alsmede wagengereedschap en krik             S

Vooras met MacPherson-onafhankelijke wielophanging S

Starre achteras met langsbladveren S

Stabilisator aan voor- en achteras S

Hydraulisch tweekringsremsysteem met onderdrukrembekrachtiger S

Elektromechanische stuurinrichting S

Vooras, versterkt (2.100 kg draaglast)  i.c.m. 5,0t GVW versies S

Elektrische installatie

Accu 12V / 450A (i.c.m. start/stop) of 520A / 95Ah (Het type accu wordt automatisch op het voertuig toegepast op basis van de vereisten en uitrusting, zodat deze technisch compatibel is.) S

Dynamo 180A (achterwielaangedreven modellen 140A) S

Wegrijblokkering, elektronisch S

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Standaarduitrusting

Bestelwagen

Verlichting

Dubbele halogeenkoplamp S

Dagrijverlichting S

Zij-markeringsverlichting (alleen complete wagen > 6m) S

Achterlichten, in de carrosserie geïntegreerd S

Lichtbundelhoogteverstelling S

LED-binnenverlichtingsconcept in cabine S

4 LED-spots in laadruimte S

Carrosserie & chassis

Cw-waarde-geoptimaliseerde carrosserievorm S

Modulaire zelfdragende, volledig verzinkte carrosserie in integrale bouwwijze S

Dak in wagenkleur gespoten (superverhoogd dak van kunststof, ongespoten, wit) S

Voorbumper grijs met gespoten strook in wagenkleur S

Voetsteunen in voorbumper met aerodynamische afdekking S

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels met geïntegreerde led-knipperlichten en breed zichtveld, van buitenaf instelbaar S

Schuifdeur, rechts, in laad-/passagiersruimte S

Achterdeuren met 180° openingshoek S

Handgreep bij schuifdeur en achterdeuren S

Voorruit van gelaagd en warmtewerend glas S

Ruitenwisserintervalschakeling S

Zijruiten van warmtewerend glas S

Elektrische ruitbediening, vóór S

Sleepoog, vóór S

Gemeenschappelijke tankklep voor diesel en AdBlue, door sluiten van het bestuurdersportier beveiligd S

Typeaanduiding S

Bevestigingsogen voor vastbinden lading (tot 740DaN trekkracht) S

Torsiestijf, hoogvast chassis opgebouwd uit langs- en dwarsdragers S

Energie-absorberende chassisconstructie voorzijde S

Brandstoftank 75 l S

AdBlue-tank 30 l S

Laadruimte voorzien van voorgeboorde gaten (M6) in zijwand en dak, voor bevestiging van laadruimte inrichting S

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Standaarduitrusting

Bestelwagen

Interieur

Airconditioning S

Cruise control incl. snelheidsbegrenzer S

Centrale vergrendeling met radiografische afstandsbediening en binnenbediening S

2 inklapbare sleutels S

3-spaaks stuurwiel, in hoogte en lengte verstelbaar S

Airbag voor bestuurder S

Opbergvakkenpakket S

Dashboardkastje met klapbaar deksel S

Aan bestuurders- en bijrijderszijde elk 2 bekerhouders S

3 stopcontacten (12V) in het dashboard S

Verwarmings- en ventilatiesysteem met meertraps aanjager ventilatie en circulatieschakelaar S

Middelste luchtroosters, luchtroosters aan zijkant, luchtroosters voetenruimte en ontwasemingsroosters S

Gordelhoogteverstelling, gordelspanner en gordelspankrachtbegrenzer voor rolgordels van de buitenste zitplaatsen S

Waarschuwingszoemer en -lampje bij niet omgegespte bestuurdersveiligheidsgordel S

2 zonnekleppen, neerklapbaar en zijdelings zwenkbaar S

Interieurgeluiddempingsmaatregelen S

Scheidingswand zonder ruit S

Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, toerenteller, brandstofmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter, controle- en waarschuwingslampjes S

Ruitensproeiervloeistof niveau indicator S

MAN Media Van Pakket met 4 speakers en 6.5 inch scherm S

Multifunctie-indicatie voor informatie over buitentemperatuur, snelheidswaarschuwing, verbruik,  
snelheid, afgelegde afstand, actieradius, rijtijd, servicebeurt, schakeladvies, klok, remvoeringslijtage

S

Snelheidsbegrenzer 90km/h (> 3,5 GVW) S

Digitale Smart tachograaf (>3,5T GVW) S

Zitplaatsen

AGR gecertificeerde geveerde bestuurdersstoel met luchtvering, verstelbare rugleuning, armsteun, lendesteun, zitvlakkanteling en in hoogte/lengte verstelbaar S

Bijrijdersstoel met hoofdsteun, verstelling schuine stand rugleuning en lengteverstelling S

Stoelbekleding in stof "Toronto Grid" S

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Standaarduitrusting

Bestelwagen

Assistentie systemen

Noodstopassistent "Emergency Brake Assist" S

Bergwegrijhulp S

Zijwindassistent S

Antiblokkeersysteem (ABS) S

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) S

Multi Collision Brake (remt het voertuig af na aanrijding om verdere vervolgschade te beperken) S

Wagengereedschap S

Verbanddoos en gevarendriehoek S

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels S

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar



15

Opmerking PR-nr. V-code Bestel- 
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale waarde 
incl. BTW/BPM

MAN Media Van Pakket Business
• MAN Media Van Business
• 4 luidsprekers (2 hogetonenluidsprekers, 2 lagetonenluidsprekers) voorin
• Mobiele-telefooninterface
• Onboard Communication Unit (Gebruik van In-Vehicle-Apps mogelijk)
• Externe USB data-socket
• Voice control
• MAN SmartLink Wired & Wireless
• Afsluitbare handschoenenkastje met verlichting
• 3-button module in dakconsole, inclusief: 

- Pan-European-eCall 
- MAN Breakdown-Call 
- MAN Info-Call

Alleen i.c.m. opbergpakket 1 of 2.

ZNM 639H1 O  €430  €90  €162  €682 

MAN Media Van Pakket Business Navigatie
• MAN Media Van Business
• Navigatie
• 4 luidsprekers (2 hogetonenluidsprekers, 2 lagetonenluidsprekers) voorin
• Mobiele-telefooninterface
• Onboard Communication Unit (inclusief 2 jaar gebruik van online diensten)
• Externe USB data-socket
• Voice control
• Navigatiesysteem met media en internet pakket
• MAN SmartLink Wired & Wireless
• Afsluitbare handschoenenkastje met verlichting
• 3-button module in dakconsole, inclusief: 

- Pan-European-eCall 
- MAN Breakdown-Call 
- MAN Info-Call

Alleen i.c.m. opbergpakket 1 of 2.

ZNS 639HP O  €1.050  €221  €396  €1.666 

Veiligheidspakket, Actief
• Parkeerhulp voor en achter alsmede flankbeschermingsassistent
• Rijbaanwisselassistent met actief Lane Guard System
• Adaptive Cruise Control (ACC) met snelheidsbegrenzer
• Buitenspiegels, elektrisch instelbaar, verwarmbaar en inklapbaar

ZMB 639IG O  €2.235  €469  €843  €3.547 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar

Pakketten
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Pakketten

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar

Opmerking PR-nr. V-code Bestel- 
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale waarde 
incl. BTW/BPM

Veiligheidspakket, Passief
• TPMS bandenspanningscontrole
• Mistlampen inclusief bochtverlichting
• Zij- en hoofdairbags voor bestuurder en bijrijder
• Airbag voor bestuurder en bijrijder met bijrijder-airbag-deactivering
• Tredenverlichting voor, uitschakelbaar

ZMC 639IH O  €1.610  €338  €607  €2.555 

Comfortpakket 
• Multifunctiestuurwiel (3-spaaks)
• "Comfort Plus" bestuurdersstoel
• Vier 12 V stopcontacten in cabine (drie in het instrumentenbord,  

een in het linker stoelframe)
• Opbergpakket 2: opbergsysteem in het dak met twee 1 DIN-schachten en leeslampje

ZMJ 639IO O  €545  €114  €205  €865 

Comfortpakket Plus
• "ErgoActive" bestuurdersstoel
• Lederen verwarmbare multifunctiestuurwiel (3-spaaks)
• Opbergpakket 2: opbergsysteem in het dak met twee 1 DIN-schachten en leeslampje
• Vier 12V-stopcontacten in bestuurderscabine  

(drie in het dashboard, één in het linkerstoelframe)
• Cruise control met speed limiter
• Treeplankverlichting vóór
• Chroompakket

ZMK 639JN O  €860  €181  €324  €1.365 

Pakket Licht & Zicht
•  Mistlampen inclusief bochtverlichting
• Dagrijlicht met rijlichtschakeling (automatisch)
• "leaving home"-functie
• handmatige "coming home"-functie
• Licht- en regensensor
• "Light Assist" grootlichtassistent

ZML 639IQ O  €555  €117  €209  €881 

Distributiepakket voor gesloten bestel
• Treeplank aan achterzijde over gehele wagenbreedte
• Achterdeuren met grotere openingshoek (270°)
• Houten bodemplaat in laadruimte met randbescherming achter
• C-bevestigingsrails aan scheidingswand (bij verhoogd dak ook aan zijpanelen)
• Bestuurdersportieren met versterkte portierscharnieren
• Zij-markeringsverlichting

Gesloten bestel L3 ZME 639IJ O  €1.695  €356  €639  €2.690 

Gesloten bestel L4  €1.695  €356  €639  €2.690 

Gesloten bestel L5  €1.355  €285  €511  €2.150 
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Pakketten

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar

Opmerking PR-nr. V-code Bestel- 
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale waarde 
incl. BTW/BPM

Winterpakket
• Hulpverwarming (water) met programmeerbare interieurvoorverwarming en 

afstandsbediening
• Koplampreinigingsinstallatie
• Ruitensproeier voor, verwarmbaar
• Weergave ruitensproeiervloeistofpeil met groter ruitensproeiervloeistofreservoir

ZW1 639IC O  €1.250  €263  €471  €1.984 

Assistentiepakket
• Parkeerhulp voor en achter alsmede flankbeschermingsassistent
• Achteruitrijcamera "Rear View"
• Rijbaanwisselassistent
• Zij-markeringsverlichting
• Buitenspiegel, elektrisch instelbaar, verwarmbaar en inklapbaar

Gesloten bestel L3 ZMD 639II O  €1.475  €310  €556  €2.341 

Gesloten bestel L4 639II O  €1.390  €292  €524  €2.206 

Gesloten bestel L5 639II O  €1.390  €292  €524  €2.206 
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Motor en  
versnellingsbak

Toerentalconstantregeling
Alleen i.c.m.: 
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 incl. telematicavoorbereiding (631JI )
•   Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 met ABH-programmering (631JD)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 met telematicavoorbereiding  

en ABH-programmering (631JE)
•  Functieregelapparaat 1 (613JJ)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 (631JK)
•  Functieregelapparaat 1 met telematicavoorbereiding (631JH)
•   Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 2 met ABH-programmering (631JF)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 2 met telematicavoorbereiding 

en ABH-programmering (613JG)

631DB O  €165  €35  €62  €262 

Elektronische toerentalregelaar, variabel
Alleen i.c.m.: 
•   Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 incl. telematicavoorbereiding (631JI )
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 met ABH-programmering (631JD)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 met telematicavoorbereiding  

en ABH-programmering (631JE)
•  Functieregelapparaat 1 (613JJ)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 (631JK)
•  Functieregelapparaat 1 met telematicavoorbereiding (631JH)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 2 met ABH-programmering (631JF)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 2 met telematicavoorbereiding  

en ABH-programmering (613JG)

631DC O  €165  €35  €62  €262 

Motorstart met startfunctie via afstandsbediening
Alleen met achterwielaandrijving en dubbellucht, 6-versnellings schakelbak

635HB O  €45  €9  €17  €71 

Motorcontinuschakeling
Alleen i.c.m. met of: 
•   Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 incl. telematicavoorbereiding (631JI)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 met ABH-programmering (631JD),
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 met telematicavoorbereiding  

en ABH-programmering (631JE)
•  Functieregelapparaat 1 (613JJ)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 (631JK)
•  Functieregelapparaat 1 met telematicavoorbereiding (631JH)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 2 met ABH-programmering (631JF)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 2 met telematicavoorbereiding  

en ABH-programmering (613JG)

635HC O  €610  €128  €230  €968 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Meeruitrusting

Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Motor en  
versnellingsbak

Topsnelheidsbegrenzing op maximaal 90 km/h (niet uitschakelbaar)
Standaard op versies > 3,5t GVW

631LB O  €120  €25  €45  €190 

Topsnelheidsbegrenzing op maximaal 100 km/h (niet uitschakelbaar)
Niet i.c.m. TGE 5,0t GVW versies

631LC O  €120  €25  €45  €190 

Topsnelheidsbegrenzing op maximaal 120 km/h (niet uitschakelbaar) 
Niet i.c.m. TGE 5,0t GVW versies

631LD O  €120  €25  €45  €190 

Topsnelheidsbegrenzing op maximaal 130 km/h (niet uitschakelbaar) 
Niet i.c.m. TGE 5,0t GVW versies

631LE O  €120  €25  €45  €190 

Hulpaandrijving van versnellingsbak tot max. 28KW
•   Inclusief schakelblokkering. Let op: hulpaandrijving is nog niet compleet. Afhankelijk van het 

gewenste type aansluiting zijn er onderdelensets beschikbaar voor: 
- Aansluiting voor hydraulische pomp (3- of 4 gats aansluiting) 
- Aansluiting met flens

•  Raadpleeg H7.5.2 van de opbouwrichtlijnen voor meer informatie 
https://www.bb-database.com/der-neue-TGE-aufbaurichtlinien

•  Advies meestellen Toerentalregeling (631DB/631DC) 
- Alleen i.c.m. Multifunctioneel sturingsapparaat (631JD/631JE/631JF/631JG) 
-  Alleen i.c.m. Achterwielaandrijving met handgeschakelde transmissie

633DB O  €1.005  €211  €379  €1.595 

2e Aircocompressor 
Enkel geschikt voor vers transport (min. +2°C) en alleen i.c.m. airconditioning "Climatic" (639HM)  
of alleen "Climatronic" (639HN);
•  Valeo TM16 (slagvolume 162.9 cm³)
•  Voor een additioneel in te bouwen koeling
•   Let op: compressor is nog niet aangesloten 

- Moet elke 60.000km vervangen worden en alleen geschikt voor koelwagens 
- Alleen i.c.m. Multifunctioneel sturingsapparaat (631JD/631JE/631JF/631JG) 
- Niet bij 2e dynamo met 180 A (631NB) 
- Niet i.c.m. Koelvloeistof(voor)verwarmer (637UF/637UB/637UA/637UE) 
- Niet i.c.m. Versterkte AGM-accu en dynamo (630PE)

Let op:
Deze compressor moet iedere 60.000 kilometer vervangen worden en is alleen geschikt voor  
koelvoertuigen (temperaturen >= +2°C). Er wordt gewerkt aan een oplossing waarbij deze niet 
meer vervangen hoeft te worden en die ook geschikt is voor koel/vries toepassingen. 

I.v.m. WLTP alleen af-fabriek bestelbaar op de 5,0t en 5,5t varianten!

632IL O  €715  €150  €270  €1.135 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Meeruitrusting

Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Motor en  
versnellingsbak

Standregeneratie 
•   Alleen i.c.m. Multifunctioneel sturingsapparaat (631JD / 631JE / 631JF / 631JG)
•  Niet i.c.m. versnellingsbak-PTO's
•  Niet i.c.m. voorbereiding 3-zijdige kipper (633GE)
•  Niet i.c.m. Koelcompressors (632IL/632IM)
•  Niet i.c.m. Toerentalregelaars (631DB/631DC)

633JB O  €230  €48  €87  €365 

Trekhaken

Vaste trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisator) 
Bij bestelwagen niet met treeplank aan achterzijde over gehele wagenbreedte (631DR)

630DB O  €760  €160  €287  €1.206 

Trekhaak, afneembaar en afsluitbaar (incl. aanhangwagenstabilisator)
Bij bestelwagen niet met treeplank aan achterzijde over gehele wagenbreedte (631DR)

630DC O  €915  €192  €345  €1.452 

Trekhaak, afneembaar en afsluitbaar (incl. aanhangwagenstabilisator)
i.c.m. Voorbereidingspakket 3-zijdige kipper (ZMG)

630DC 
i.c.m. 
639IL

O  €675  €142  €254  €1.071 

Trekhaak, afneembaar en afsluitbaar (incl. aanhangwagenstabilisator)
i.c.m. Pick-Up pakket (ZMI)

630DC 
i.c.m. 
639IN

O  €675  €142  €254  €1.071 

Voorbereiding voor trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisator) met kabelboom,  
stopcontact en regelapparaat 
Niet i.c.m. of  
•  Met treeplank aan achterzijde over gehele wagenbreedte (631DR)
•  Treeplank aan achterzijde, rechterhelft (631DT)
•  Aanhangwagenmanoeuvreerhulp (631EL)
•   Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter (631EM)
•   Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter  

alsmede flankbeschermingsassistent (631EP)
•  Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met inparkeersysteem, parkeerhulp voor en achter  

alsmede flankbeschermingsassistent (631EQ)

630DD O  €240  €50  €90  €381 

Voorbereiding voor trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisator) met kabelboom,  
stopcontact, regelapparaat en trekhaakdwarsdrager 
Niet i.c.m. of: 
•  Treeplank aan achterzijde over gehele wagenbreedte (631DR)
•  Aanhangwagenmanoeuvreerhulp (631EL)
•   Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter (631EM)
•   Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter  

alsmede flankbeschermingsassistent (631EP)
•  Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met inparkeersysteem, parkeerhulp voor en achter  

alsmede flankbeschermingsassistent (631EQ)

630DE O  €575  €121  €217  €913 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Meeruitrusting

Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Chassis en  
aanbouwdelen

Spatlap vóór 635LD O  €60  €13  €23  €95 

Spatlap achter 635LB O  €60  €13  €23  €95 

Spatlap vóór en achter 635LC O  €105  €22  €40  €167 

Spatlap vóór en achter
i.c.m. Voorbereidingspakket 3-zijdige kipper

635LC 
i.c.m. 
639IL

O  €45  €9  €17  €71 

Verbandmateriaal, gevarendriehoek en waarschuwingslampje 637GC O  €35  €7  €13  €56 

1 stopblok
standaard i.c.m. TGE 5,0t GVW versies

637FL O  €35  €7  €13  €56 

2 stopblokken
Bij bestelwagen niet met voorbereiding 230V-buitenstopcontact (635FM) of 
2 x 12V-stopcontact in passagiers-/laadruimte (één aan de C-stijl, één aan de D-stijl)  
en voorbereiding 230V-buitenstopcontact (635FN)

637FM O  €70  €15  €26  €111 

Zonder sleepoog voor en achter 630D0 O  €-    €-    €-    €-   

Een sleepoog voor en achter 630D1 O  €30  €6  €11  €48 

Aluminium plaat ter bescherming van de AdBlue-tank
Accessoires af fabriek

639IU O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Aluminium plaat ter bescherming van motor en transmissie
Accessoires af fabriek

639IT O  €1.210  €254  €456  €1.920 

Onderstel

Vooras, versterkt (2.100 kg draaglast)
standaard icm TGE 5,0t GVW versies

637IB O  €300  €63  €113  €476 

Versterkte stabilisator
•  Voor voertuigen met een hoog zwaartepunt (door ombouw of lading)
•  Vermindering zijwindgevoeligheid en kans op overhellen
•  Alleen i.c.m. 3,0t & 3,5t GVW versies

631BF O  €130  €21  €38  €159 

Extra versterkte stabilisator
•  Voor voertuigen met een extra hoog zwaartepunt door ombouw en/of lading  

(bijvoorbeeld een hoge daklast)
•  Vermindert zijwindgevoeligheid en kans op 'rollen' (overhellen)
•  Alleen i.c.m. 5,0t GVW versies

631BI O  €240  €50  €90  €381 

Vering/demping, versterkt 631BD O  €195  €41  €74  €309 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Meeruitrusting

Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Onderstel

Versterkte vering en demping + versterkte stabilisator
•  Voor voertuigen met een hoog eigen gewicht i.c.m. een hoog zwaartepunt
•  Vermindering zijwindgevoeligheid en kans op overhellen
•  Betere rijeigenschappen bij rijden op slechte wegen 

- alleen i.c.m. Standaard wielbasis 
- niet i.c.m. 5,0t GVW versies 
- niet i.c.m. verzwaarde vooras

631BH O  €320  €67  €121  €508 

Sperdifferentieel
Alleen voor 4x4

631CL O  €655  €138  €247  €1.039 

GVW aanpassing

Verhoging van maximaal toegestaan gewicht van 3,5 t naar 3,88 t
Niet i.c.m. of 
•   4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met 1050 kg draaglast, in zwart (633LD)
•   4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met 1050 kg draaglast,  in zilver (633LL);
Alleen i.c.m. of: 
•  Banden 235/60 R 17 C 117/115 R, geoptimaliseerde rolweerstand (633TH),
•   Banden 235/65 R 16 C 121/119 R, geoptimaliseerde rolweerstand (633TK) of 
•  Banden 235/65 R 16 C 121/119 R (633TL)
Bij enkele cabine en dubbele cabine: alleen voor wagens met lange wielbasis

630AG O  €2.015  €423  €760  €3.198 

Verhoging van maximaal toegestaan gewicht van 3,5 t naar 4,0 t
Alleen i.c.m. of: 
•  Vooras, versterkt (2.100 kg draaglast) (637IB)
•  Alleen met banden 235/60 R 17 C 117/115 R, geoptimaliseerde rolweerstand (633TH)
•  Banden 235/65 R 16 C 121/119 R, geoptimaliseerde rolweerstand (633TK)
•  Banden 235/65 R 16 C 121/119 R (633TL)
Niet i.c.m. of: 
•  4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met 1050 kg draaglast, in zwart (633LD)
•   4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met 1050 kg draaglast, in zilver (633LL)
Bij enkele cabine en dubbele cabine: alleen voor wagens met lange wielbasis

630AB O  €3.265  €686  €1.231  €5.182 

Banden  
& velgen

4 stalen velgen 6 1/2 J x 16, in zwart
•  Alleen met banden 235/65 R 16 C 115/113 R, geoptimaliseerde rolweerstand (633TC)
•  Banden 235/65 R 16 C 115/113 R (633TD)
•  Banden 235/65 R 16 C 121/119 R, geoptimaliseerde rolweerstand(633TK)
•  Banden 235/65 R 16 C 121/119 R (633TL)
•  Alleen met wieldoppen (voor 16" stalen velgen) (633KC), naafdop (633KD) of naafdop  

met chromen embleem (633KB)
•  Alleen voor wagens met maximaal toegestaan gewicht 3.500 kg

633LB O  €-    €-    €-    €-   

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Meeruitrusting

Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Banden  
& velgen

4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met 1050 kg draaglast, in zwart
Alleen i.c.m. voorwielaandrijving Alleen i.c.m. of: 
•  Banden 205/75 R 16 C 113/111, geoptimaliseerde rolweerstand (633TA)
•  Banden 205/75 R 16 C 113/111 (633TB)
• Banden 235/65 R 16 C 115/113 R (633TD)
•  Banden 235/65 R 16 C 115/113 R, geoptimaliseerde rolweerstand (633TC)
•  Banden 235/65 R 16 C 121/119 R, geoptimaliseerde rolweerstand (633TK);

633LD O  €-    €-    €-    €-   

4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met 1200 kg draaglast, in zwart
•  Alleen met banden 205/75 R 16 C 113/111 (633TB), banden 235/65 R 16 C 115/113 R (633TD)
•  Banden 235/65 R16C 121/119 R (633TL)

633LF O  €-    €-    €-    €-   

4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met 1200 kg draaglast, in zilver
•  Alleen met naafdop (633KD) of naafdop met chromen  embleem (633KB)
•  Alleen met banden 205/75 R 16 C 113/111 (633TB), banden  235/65 R 16 C 115/113 R (633TD)
•  Banden 235/65 R16C 121/119 R (633TL)

633LG O  €-    €-    €-    €-   

6 stalen velgen 5 1/2 J x 16, in zwart (dubbellucht achter)
•  Alleen voor achterwielaandrijving met banden 205/75 R16C 113/111,  

geoptimaliseerde rolweerstand (633TA)
• Banden 205/75 R16C 113/111 (633TB)
•  Banden 215/75 R16C 116/114 R, geoptimaliseerde rolweerstand (633TP)
•  Banden 215/75 R16C 116/114 R (633TR)

633LC O  €-    €-    €-    €-   

4 lichtmetalen velgen 6 1/2 J x 17 
•  4 lichtmetalen velgen 6 1/2 J x 17
•  Banden 235/60 R17C 117/115 R, geoptimaliseerde rolweerstand en afdekkingen voor lichtmetalen velgen 

- Niet i.c.m. TGE 5,0t GVW versies 
- Niet i.c.m. allweather banden

•  Volwaardig reservewiel (standaard op TGE) komt te vervallen

639HT O  €1.575  €331  €594  €2.500 

Banden 205/75 R 16 C 113/111
Niet met lichtmetalen velgen 6 1/2 J x 17

633TB O  €-    €-    €-    €-   

Banden 235/65 R 16 C 115/113 R
Niet met lichtmetalen velgen 6 1/2 J x 17

633TD O  €-    €-    €-    €-   

Wieldoppen (voor 16stalen velgen)
Alleen i.c.m. of:
•  4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met 1050 kg draaglast, in zwart (633LD)
•  4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met 1200 kg draaglast, in zwart (633LF)
•  4 stalen velgen 6 1/2 J x 16, in zwart (633LB);
•  Banden 235/65 R 16 C 115/113 R, geoptimaliseerde rolweerstand (633TC)
•   Banden 235/65 R 16 C 121/119 R, geoptimaliseerde rolweerstand (633TK)
Alleen voor wagens met maximaal toegestaan gewicht 3.500 kg en voorwielaandrijving

633KC O  €105  €22  €40  €167 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Meeruitrusting

Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Banden  
& velgen

Wielbouten, met slot 630BB O  €35  €7  €13  €56 

Allweather-banden
(inclusief M+S en sneeuwvlokje)

633YK O  €205  €43  €77  €325 

Volwaardig reservewiel, stalen velg alsmede wagengereedschap en krik 
Bestaat uit boordgereedschap en krik (630RB) en reservewiel (stalen velg)  
met normale band (633YB)

639HU S  €-    €-    €-    €-   

Elektrische  
installatie

Elektrische klemlijst (analoog koppelstation)
•  Geplaatst bij A-stijl onder dashboard aan rechterzijde
•  4x klem 30 (constant)
•  4x klem 14 (geschakeld)
Niet i.c.m. of:
•   2e accu met scheidingsrelais en accubewaking (AGM-accu) (637QD) 
•  2e accu met scheidingsrelais en accubewaking (natte accu) (637QE) 

631JC O  €-    €-    €-    €-   

Elektrische klemlijst (analoog koppelstation) en voorbereiding voor functieregelapparaat
•  Geplaatst bij A-stijl onder dashboard aan de rechterzijde
•  4x klem 30 (constant)
•  4x klem 15 (geschakeld)
Niet i.c.m. 
•  2e accu met scheidingsrelais (cyclusvast) (637QB),
•  2e accu met scheidingsrelais (637QC),
•  2e accu met scheidingsrelais en accubewaking (AGM-accu) (637QD) of 
•  2e accu met scheidingsrelais en accubewaking (natte accu) (637QE)

631JA S  €-    €-    €-    €-   

Functieregelapparaat 1
Niet met 2e accu met scheidingsrelais (cyclusvast) (637QB) of 2e accu met scheidingsrelais (637QC)

631JJ O  €215  €45  €81  €341 

Functieregelapparaat 1 met telematicavoorbereiding
Niet met 2e accu met scheidingsrelais (cyclusvast) (637QB) of 2e accu met scheidingsrelais (637QC)

631JH O  €470  €99  €177  €746 

Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1
Niet met 2e accu met scheidingsrelais (cyclusvast) (637QB) of 2e accu met scheidingsrelais (637QC)

631JK O  €290  €61  €109  €460 

Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 met telematicavoorbereiding
Niet met 2e accu met scheidingsrelais (cyclusvast) (637QB) of 
2e accu met scheidingsrelais (637QC)

631JI O  €420  €88  €158  €667 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Elektrische  
installatie

Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 met ABH-programmering
Niet met 2e accu met scheidingsrelais (cyclusvast) (637QB) of 2e accu met scheidingsrelais (637QC)
•  Vrij configureerbare in- en uitgaande signalen
•  ASIL-B standaard (ISO 26262)
•  Bevat tevens: Analoog koppelstation 

- niet i.c.m. 2e accu zonder monitoring (637QB/637QC) 
- niet i.c.m. Versterkte AGM-accu en dynamo (630PE)

LET OP:
•  Aantal vrij configureerbare signalen is afhankelijk van eventuele vooraf geprogrammeerde signalen 

af-fabriek. Dit is onder meer van toepassing bij: 2e accu (637QD/637QE), 2e dynamo (637RL),  
2e compressor (632IL), Hulpaandrijving versnellingsbak (633DB/633DC), toerentalregeling 
(631DB/631DC)

•  Multifunctioneel sturingsapparaat uitsluitend achteraf in te bouwen i.c.m. de optiecode IP4 
Voorbereiding multifunctioneel sturingsapparaat

•  Programmering van het Multifunctioneel sturingsapparaat is alleen naderhand mogelijk  
in samenwerking met de fabriek

631JD O  €310  €65  €117  €492 

Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 met telematicavoorbereiding  
en ABH-programmering
•  Vrij configureerbare in- en uitgaande signalen
•  ASIL-B standaard (ISO 26262)
•  Bevat tevens: Analoog koppelstation 

- niet i.c.m. 2e accu zonder monitoring (8FD/8FB) 
- niet i.c.m. Versterkte AGM-accu en dynamo (NY4)

LET OP:
•  Aantal vrij configureerbare signalen is afhankelijk van eventuelevooraf geprogrammeerde signalen 

af-fabriek. Dit is onder meer van toepassing bij: 2e accu (8FE/8FK), 2e dynamo (8HI),  
2e compressor (2AB), Hulpaandrijving versnellingsbak (0R1/0R4), toerentalregeling (US1/US2) 

•   Multifunctioneel sturingsapparaat uitsluitend achteraf in te  
bouwen i.c.m. de optiecode IP4 Voorbereiding multifunctioneel sturingsapparaat

•   Programmering van het Multifunctioneel sturingsapparaat is 
alleen naderhand mogelijk in samenwerking met de fabriek

631JE O  €555  €117  €209  €881 

Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 met telematicavoorbereiding  
en ABH-programmering
i.c.m. Voorbereidingspakket 3-zijdige kipper

631JE 
i.c.m. 
639IL

O  €245  €51  €92  €389 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Elektrische  
installatie

Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 2 met ABH-programmering
•  Niet met 2e accu met scheidingsrelais (cyclusvast) (637QB of 
•  2e accu met scheidingsrelais (637QC)
•  Gelijk aan Multifunctioneel sturingsapparaat 1, met als extra functie: 

- Mogelijkheid tot interface via WLAN, Bluetooth en USB

631JF O  €350  €74  €132  €555 

Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 2 met telematicavoorbereiding  
en ABH-programmering
•  Niet met 2e accu met scheidingsrelais (cyclusvast) (637QB) of 2e accu met scheidingsrelais (637QC)
•  Gelijk aan Multifunctioneel sturingsapparaat 1, met als extra functie: 

- Mogelijkheid tot interface via WLAN, Bluetooth en USB

631JG O  €595  €125  €224  €944 

Accu met hogere capaciteit 630PC S  €-    €-    €-    €-   

AGM Accu en dynamo, beide met grotere capaciteit 630PE O  €290  €61  €109  €460 

AGM Accu en dynamo 630PF O  €70  €15  €26  €111 

AGM accu (520A/92Ah) en dynamo met grotere capaciteit (250A)
•  Niet i.c.m. 2e dynamo (8HI)
•  Niet i,c.m. Koppelstations (IP4,IS2,IS3,IS7,IS8)
•  Niet i.c.m. (voorbereiding) tachograaf (9NE/9ND)
•  Niet i.c.m. 2e koelcompressor (2AB)
•  Niet i.c.m. 5,0t GVW TGE versies
•  Niet i.cm. Standkachel/voorwarmers (9M5,7VL,7VM,7VF,9M4)

630PE O  €290  €61  €109  €460 

2e accu met scheidingsrelais 
Alleen zonder elektrische klemlijst en zonder functieregelapparaat (631JB of 631JC)

637QC O  €370  €78  €139  €587 

2e accu met scheidingsrelais (cyclusvast)
Alleen zonder elektrische klemlijst en zonder functieregelapparaat (631JB of 631JC)

637QB O  €370  €78  €139  €587 

2e accu met scheidingsrelais en accubewaking 
(AGM-accu)

637QD O  €425  €89  €160  €674 

2e accu met scheidingsrelais en accubewaking 
(AGM-accu)
i.c.m. Voorbereidingspakket 3-zijdige kipper

637QD 
i.c.m. 
639IL

O  €-    €-    €-    €-   

2e accu met scheidingsrelais en accubewaking (natte accu)
Niet i.c.m. versterkte AGM accu en dynamo (NY4) 
alleen i.c.m. multifunctioneel sturingsapparaat (IS2,IS3,IS7,IS8)

637QE O  €425  €89  €160  €674 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Elektrische  
installatie

2e accu met hoogstroomscheidingsrelais en accubewaking 637QG O  €515  €108  €194  €817 

Accuhoofdschakelaar 631FG O  €120  €25  €45  €190 

2e dynamo met 180 A
Alleen i.c.m. of:  
•   Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 incl.  

telematicavoorbereiding (631JI)
•   Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 met  

ABH-programmering (631JD)
•   Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 met 

telematicavoorbereiding en ABH-programmering (631JE)
•  Functieregelapparaat 1 (613JJ)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 (631JK)
•  Functieregelapparaat 1 met telematicavoorbereiding (631JH)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 2 met  

ABH-programmering (631JF)
•  Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 2 met 

telematicavoorbereiding en ABH-programmering (613JG)
•  2e accu met scheidingsrelais en accubewaking  

(AGM-accu) (637QD)
•  2e accu met scheidingsrelais en accubewaking  

(natte accu) (637QE)
•  Airconditioning "Climatic"
•  Airconditioning "Climatronic"

637RL O  €710  €149  €268  €1.127 

230V-stopcontact in bestuurdersstoelframe
Geplaatst aan de bestuurdersstoel, rechtsonder t.h.v. de vloer

630WB O  €190  €40  €72  €302 

230V-buitenstopcontact, 230V-binnenstopcontact linksachter in laadruimte, lader 
Accessoires af fabriek

639EU O  €635  €133  €239  €1.008 

Alarmsysteem met back-uphoorn, interieurbewaking en afsleepalarm  
(voor TGE zonder scheidingswand)
Alleen i.c.m. achterruit (639HK/631YB/639HJ/631YD) 
•  Opbergvakkenpakket 1: Dakgalerij met één 1 DIN-schacht en leeslampje  

(alleen bij 2e verdamper) (630EL) of
•  Opbergvakkenpakket 2: Dakgalerij met twee 1 DIN-schachten en leeslampje (630EM);
•  Hemelbekleding in laad-/passagiersruimte (631CS)

631EB O  €560  €118  €211  €889 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Elektrische  
installatie

Alarmsysteem met back-uphoorn, interieurbewaking en afsleepalarm (voor TGE met scheidingswand)
SCM goedgekeurd 
Alleen i.c.m.  
•  Opbergvakkenpakket 1: Dakgalerij met één 1 DIN-schacht en leeslampje (alleen bij 2e verdamper) 

(630EL) of
•  Opbergvakkenpakket 2: Dakgalerij met twee 1 DIN-schachten en leeslampje (630EM)
Niet i.c.m.: 
•  Interieurluchtverwarming, programmeerbaar, met radiografische afstandsbediening (637UC) of 
•  Interieurluchtverwarming en extra koelvloeistofverwarming, programmeerbaar, met radiografische 

afstandsbediening (637UE)

631EC O  €570  €120  €215  €905 

Verlichting

Licht & Zicht-pakket
•  Mistlampen inclusief bochtverlichting
•  Dagrijlicht met rijlichtschakeling (automatisch)
•  "leaving home"-functie en handmatige "coming home"-functie
•  Licht- en regensensor
•  "Light Assist" grootlichtassistent

639IQ O  €555  €117  €209  €881 

Licht & Zicht-pakket
i.c.m. Veiligheidspakket passief(ZMC) 
Hiermee vervalt optie 8FWH

639IQ 
i.c.m. 
639IH

O  €285  €60  €107  €452 

Licht & Zicht-pakket
i.c.m. Airconditioning "Climatronic"(ZK2) 
Hiermee vervalt optie 8N6

639IQ 
i.c.m. 
639HN

O  €305  €64  €115  €484 

LED-koplampen en LED dagrijverlichting 632BC O  €1.080  €227  €407  €1.714 

Koplampsproeiers en sproeiervloeistofpeilindicatie 
•  Bevat sproeiervloeistofpeilindicatie en koplampsproeiers

635KC O  €310  €65  €117  €492 

Mistlampen incl. bochtenverlichting 633EH O  €270  €57  €102  €428 

Zij-markeringsverlichting 
Standaard bij wagens met lange wielbasis

635AC O  €110  €23  €41  €175 

Dakknipperlichten achter, rechts en links
•  Niet in combinatie met super verhoogd dak

631BS O  €160  €34  €60  €254 

Voorbereiding voor zwaailichten 634CM O  €45  €9  €17  €71 

Zwaailichten, geel linksvoor en rechtsachter 
Accessoires af fabriek

639FD O  €780  €164  €294  €1.238 

Treeplankverlichting vóór, uitschakelbaar 637CB O  €55  €12  €21  €87 

Voorbereiding voor laadruimteverlichting 632DE O  €110  €23  €41  €175 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Cabine,  
exterieur en 
carrosserie

Hoog dak (in wagenkleur)
•  Voertuig hoogte 2,59meter
•  Alleen i.c.m. wielbasis 3640 mm

631AN O  €1.235  €259  €466  €1.960 

Superverhoogd dak Lange wielbasis, bevat: 
•  Opbergvakkenpakket 2: Dakgalerij met twee 1 DIN-schachten en leeslampje
•  Superverhoogd dak van kunststof, ongespoten, wit
•  Bergvak aan de hemelbekleding 

- Niet i.c.m. RWD 3,5t Enkel lucht 
- Niet i.c.m. 2e verdamper (PK3,PK4) 
- Niet i.c.m. bindrails dak (6L1,6L3,6L8,6L5) 
- Niet i.c.m. EfficientLine (ZMF) 
- Niet i.c.m. Speciale kleur exterieur (SK)

639JL O  €2.350  €494  €886  €3.729 

Superverhoogd dak Extra lange wielbasis, bevat: 
•  Opbergvakkenpakket 2: Dakgalerij met twee 1 DIN-schachten en leeslampje
•  Superverhoogd dak van kunststof, ongespoten, wit
•  Bergvak aan de hemelbekleding 

- Niet i.c.m. RWD 3,5t Enkel lucht 
- Niet i.c.m. 2e verdamper (PK3,PK4) 
- Niet i.c.m. bindrails dak (6L1,6L3,6L8,6L5) 
- Niet i.c.m. EfficientLine (ZMF) 
- Niet i.c.m. Speciale kleur exterieur (SK)

639JL O  €2.370  €498  €893  €3.761 

Superverhoogd dak in wagenkleur gespoten  
Lange wielbasis
•  Superhoog dak in wagenkleur gespoten 2S2
•   Opbergvakkenpakket 2: Dakgalerij met twee 1 DIN-schachten en leeslampje QE4
•  Bergvak aan de hemelbekleding 7N4 

- Niet i.c.m. RWD 3,5t Enkel lucht 
- Niet i.c.m. 2e verdamper (PK3,PK4) 
- Niet i.c.m. bindrails dak (6L1,6L3,6L8,6L5) 
- Niet i.c.m. EfficientLine (ZMF) 
- Niet i.c.m. Speciale kleur exterieur (SK)

639JQ O  €2.760  €580  €1.041  €4.380 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Cabine,  
exterieur en 
carrosserie

Superverhoogd dak in wagenkleur gespoten  
Extra lange wielbasis
•  Superhoog dak in wagenkleur gespoten 2S2
•  Opbergvakkenpakket 2: Dakgalerij met twee 1 DIN-schachten en leeslampje QE4
•  Bergvak aan de hemelbekleding 7N4 

- Niet i.c.m. RWD 3,5t Enkel lucht 
- Niet i.c.m. 2e verdamper (PK3,PK4) 
- Niet i.c.m. bindrails dak (6L1,6L3,6L8,6L5) 
- Niet i.c.m. EfficientLine (ZMF) 
- Niet i.c.m. Speciale kleur exterieur (SK)

639JQ O  €2.905  €610  €1.095  €4.610 

Distributiepakket voor gesloten bestel:
• Treeplank aan achterzijde over gehele wagenbreedte
• Achterdeuren met grotere openingshoek (270°)
• Houten bodemplaat in laadruimte met wielkuipbekleding
• C-bevestigingsrails aan scheidingswand (bij verhoogd dak ook aan  - zijpanelen)
• Bestuurdersportieren met versterkte portierscharnieren 
• Zij-markeringsverlichting                             

639IJ  €2.720  €571  €1.025  €4.317 

Gesloten bestel met standaard wielbasis (L3) O  €1.695  €356  €639  €2.690 

Gesloten bestel met lange wielbasis (L4) O  €1.695  €356  €639  €2.690 

Gesloten bestel met lange wielbasis en extra achteroverbouw (L5) O  €1.355  €285  €511  €2.150 

Buitenspiegels, elektrisch verstel- en verwarmbaar 630GB S  €-    €-    €-    €-   

Buitenspiegels, elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbaar 630GC O  €100  €21  €38  €159 

Dakreling voor dakdragers 639EA O  €305  €64  €115  €484 

Dakdragers, montage van 3 verschuifbare dakdragers 
op de dakreling 

639EB O  €395  €83  €149  €627 

Laddersteun voor op dakdragers 639EC O  €160  €34  €60  €254 

Met treeplank aan achterzijde over gehele wagenbreedte
Alleen i.c.m. zij-markeringsverlichting (635AC); 
niet i.c.m. of: 
• Vaste trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisator) (630DB),
•  Trekhaak, afneembaar en afsluitbaar (incl. aanhangwagenstabilisator) (630DC),
•  Voorbereiding voor trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisator) met kabelboom, stopcontact en 

regelapparaat (630DD) of
•  Voorbereiding voor trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisator) met kabelboom, stopcontact, 

 regelapparaat en trekhaakdwarsdrager (630DE)

631DR O  €145  €30  €55  €230 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Cabine,  
exterieur en 
carrosserie

Met treeplank aan achterzijde, linkerhelft
Alleen i.c.m. of:
•  Vaste trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisator) (630DB),
•  Trekhaak, afneembaar en afsluitbaar (incl. aanhangwagenstabilisator) (630DC) of
•  Voorbereiding voor trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisator) met kabelboom, stopcontact,  

regelapparaat en trekhaakdwarsdrager (630DE);
Niet i.c.m. of: 
•  Parkeerhulp voor en achter (631EK)
•  Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter (631EM)
•  Parkeerhulp voor en achter alsmede flankbeschermingsassistent (631EN)
•  Inparkeersysteem met parkeerhulp voor en achter alsmede flankbeschermingsassistent (631EO)
•  Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter  

alsmede flankbeschermingsassistent (631EP) of
•  Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met inparkeersysteem, parkeerhulp voor en achter  

alsmede flankbeschermingsassistent (631EQ)

631DT O  €120  €25  €45  €190 

Voorruit van gelaagd, warmtewerend glas en verwarmbaar 637NL O  €270  €57  €102  €428 

Ruitenwisserintervalschakeling met regensensor en automatische rijlichtschakeling 639HE O  €250  €53  €94  €397 

Voorruitsproeiers, verwarmbaar 635KD O  €60  €13  €23  €95 

Zijruitsponning zonder ruit, linksachter in passagiers-/laadruimte 632AB O  €-    €-    €-    €-   

Winterpakket
•  Voorruit van gelaagd en warmtewerend glas, verwarmbaar
•  Elektrische extra luchtverwarming (1400 W)
•  Voorruitsproeiers, verwarmbaar
•  Koplampsproeiers en sproeiervloeistofpeilindicatie met groter sproeiervloeistofreservoir

639IC O  €1.250  €263  €471  €1.984 

Deuren  
& ramen

Zijruit in laad-/passagiersruimte links in het midden 635CC O  €155  €33  €58  €246 

Vaste zijruit linksachter in passagiers-/laadruimte 632AC O  €155  €33  €58  €246 

Zijruitsponning zonder ruit, rechtsachter in passagiers-/laadruimte 632AL O  €-    €-    €-    €-   

Zijruit in laad-/passagiersruimte rechts in het midden 635CM O  €155  €33  €58  €246 

Vaste zijruit rechtsachter in passagiers-/laadruimte 632AM O  €155  €33  €58  €246 

Scharnieren van achterdeuren met grotere openingshoek (270°)
Standaard i.c.m. lengtevariant Extra lang (wielbasis 4.490)

634HC O  €490  €103  €185  €778 

Zijruiten voorin van warmtewerend glas, zijruiten en achterruit van donkerder glas  
(privacyruiten)

634LB O  €440  €92  €166  €698 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Deuren  
& ramen

Zonnebeschermingsfolie op ruiten, diepzwarte tint in passagiersruimte, lichtdoorlatendheid 5% 
Accessoires af fabriek

639FB O  €610  €128  €230  €968 

Zijruitsponning zonder ruit, midden links in passagiers-/laadruimte 
Alleen voor wagens met lange wielbasis

635CB O  €-    €-    €-    €-   

Zijruitsponning zonder ruit, midden rechts in passagiers-/laadruimte
Alleen voor wagens met lange wielbasis

635CL O  €-    €-    €-    €-   

Zijruitsponning zonder ruit, linksvoor in passagiers-/laadruimte 
•  Alleen met onvolledige M2-homologatie (637WA)
•  Onvolledige M1-homologatie (637WB) of 
•  Onvolledige N1- of N2-typegoedkeuring (637WC)

637JB O  €-    €-    €-    €-   

Vaste zijruit linksvoor in passagiers/laadruimte 637JC O  €155  €33  €58  €246 

Schuifzijruit linksvoor in passagiers/laadruimte 637JD O  €355  €75  €134  €563 

Schuifzijruit linksvoor in passagiers/laadruimte
i.c.m. Ramen pakket voor gesloten bestelwagen

637JD 
i.c.m. 
639HJ

O  €200  €42  €75  €317 

Zijruitsponning zonder ruit, rechtsvoor in passagiers-/laadruimte
•  Alleen met onvolledige M2-homologatie (637WA)
•  Onvolledige M1-homologatie (637WB) of 
•  Onvolledige N1- of N2-typegoedkeuring (637WC)

637KB O  €-    €-    €-    €-   

Vaste zijruit rechtsvoor in passagiers/laadruimte 637KC O  €155  €33  €58  €246 

Schuifzijruit rechtsvoor in passagiers/laadruimte 637KD O  €355  €75  €134  €563 

Schuifzijruit rechtsvoor in passagiers/laadruimte
i.c.m. Ramen pakket voor gesloten bestelwagen

637KD 
i.c.m. 
639HJ

O  €200  €42  €75  €317 

Ramen pakket voor gesloten bestelwagen
•  Achterdeuren met ruitsponningen
•  Vaste zijruiten links- en rechtsvoor
•  Vaste zijruiten links- en rechtsachter in passagiers-/laadruimte
•  Achterruit en dimbare veiligheidsbinnenspiegel
•  Korte wielbasis

639HJ O  €790  €166  €298  €1.254 

Ramen pakket voor gesloten bestelwagen
 In combinatie met lange wielbasis

 €1.095  €230  €413  €1.738 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Deuren  
& ramen

Achterruit
Bevat bij bestelwagen:
•  Achterdeuren met ruitsponningen en achterruiten
Bevat bij enkele cabine en dubbele cabine:
•  Achterruit en dimbare veiligheidsbinnenspiegel

639HK O  €160  €34  €60  €254 

Achterruit, verwarmbaar
Alleen met achterdeuren met ruitsponningen (631WB)

631YB O  €315  €66  €119  €500 

Achterruit, verwarmbaar
i.c.m. Ramen pakket voor gesloten bestelwagen (639HJ) 
Hiermee vervalt optie 631YC

631YB 
i.c.m. 
639HJ

O  €160  €34  €60  €254 

Achterruit, verwarmbaar
i.c.m. Achterruit (639HK) 
Hiermee vervalt optie 631YC

631YB 
i.c.m. 
639HK

O  €160  €34  €60  €254 

Achterruit, verwarmbaar, met achterruitwisser/-sproeiers 
Alleen met achterdeuren met ruitsponningen (631WB)

631YD O  €435  €91  €164  €690 

Achterruit, verwarmbaar, met achterruitwisser/-sproeiers 
i.c.m. Ramen pakket voor gesloten bestelwagen (639HJ) 
Hiermee vervalt optie 631YC

631YD 
i.c.m. 
639HJ

O  €280  €59  €106  €444 

Achterruit, verwarmbaar, met achterruitwisser/-sproeiers 
i.c.m. Achterruit (639HK) 
Hiermee vervalt optie 631YC

631YD 
i.c.m. 
639HK

O  €280  €59  €106  €444 

Bestuurderscabineportieren, extra met versterkte portierscharnieren aan bestuurderszijde 638AC O  €60  €13  €23  €95 

Schuifdeur, links, in laad-/passagiersruimte
Niet i.c.m. 5,0t GVW versies

635RC O  €670  €141  €253  €1.063 

Linkerschuifdeur in passagiers-/laadruimte, met tussenstop voor openingsbegrenzing 
Niet i.c.m. 5,0t GVW versies

635RB O  €715  €150  €270  €1.135 

Linkerschuifdeur in passagiers-/laadruimte, met verhoogde uitstap
In combinatie met geen rechterschuifdeur (63TA) alleen met verhoogd dak en superverhoogd dak

635RE O  €725  €152  €273  €1.151 

Linkerschuifdeur in passagiers-/laadruimte, met tussenstop voor openingsbegrenzing  
en verhoogde uitstap
In combinatie met geen rechterschuifdeur (63TA) alleen met verhoogd dak en superverhoogd dak

635RD O  €765  €161  €288  €1.214 

Zonder rechterschuifdeur in passagiers-/laadruimte 
(gesloten zijwand)
Alleen i.c.m. schuifdeur links

635TA O  €-    €-    €-    €-   

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Deuren  
& ramen

Rechterschuifdeur in passagiers-/laadruimte, met tussenstop voor openingsbegrenzing 
Niet i.c.m. 5,0t GVW versies

635TB O  €40  €8  €15  €63 

Rechterschuifdeur in passagiers-/laadruimte, met verhoogde uitstap 635TE O  €50  €11  €19  €79 

Rechterschuifdeur in passagiers-/laadruimte, met tussenstop voor openingsbegrenzing  
en verhoogde uitstap

635TD O  €100  €21  €38  €159 

Veiligheid

Veiligheidspakket passief
•  Bevat TPMS bandenspanningscontrole
•  Mistlampen inclusief bochtverlichting
•  Zij- en hoofdairbags voor bestuurder en bijrijder
•  Airbag voor bestuurder en bijrijder met bijrijder-airbagdeactivering 
•  Tredenverlichting voor, uitschakelbaar  

639IH O  €1.610  €338  €607  €2.555 

Veiligheidspakket actief
•  Parkeerhulp voor en achter alsmede flankbeschermingsassistent
•  Rijbaanwisselassistent met actief Lane Guard System
•  Adaptive Cruise Control (ACC) met snelheidsbegrenzer
•  Buitenspiegels, elektrisch instelbaar, verwarmbaar en inklapbaar

639IG O  €2.235  €469  €843  €3.547 

Airbag voor bestuurder en bijrijder met mogelijkheid voor buiten werking stellen van bijrijdersairbag
Alleen met 3-puntsrolgordels met gordelhoogteverstelling en elektrische gordelspanners voorin (634CB)

630EC O  €215  €45  €81  €341 

Zij- en hoofdairbag voor bestuurder 
Niet i.c.m. super verhoogd dak

634FC O  €495  €104  €187  €786 

Zij- en hoofdairbag voor bestuurder en bijrijder
Niet i.c.m. super verhoogd dak

634FB O  €975  €205  €368  €1.547 

3-puntsrolgordels met gordelhoogteverstelling en elektrische gordelspanners voorin
Alleen met airbag voor bestuurder en bijrijder (630EB) of
airbag voor bestuurder en bijrijder met mogelijkheid voor buiten werking stellen  
van bijrijdersairbag (630EC)

634CB O  €-    €-    €-    €-   

Cabine,  
interieur

Comfortpakket Plus
•  "ErgoActive" bestuurdersstoel
•  Lederen verwarmbare multifunctiestuurwiel (3-spaaks)
•  Opbergpakket 2: opbergsysteem in het dak met twee 1 DIN-schachten en leeslampje
•   Vier 12V-stopcontacten in bestuurderscabine (drie in het dashboard, één in het linkerstoelframe)
•  Cruise control met speed limiter
•  Treeplankverlichting vóór
•  Chroompakket

639JN O  €860  €181  €324  €1.365 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Cabine,  
interieur

Chroompakket
Chroompakket interieur 
•  Chromen strips rondom luchtroosters
•  Radio/navigatie
• K limaatpaneel
•  Verlichtingsschakelaar
•  Spiegel/raambedieningspaneel

637YB O  €205  €43  €77  €325 

Handgreep aan B-stijl in passagiers-/laadruimte 631ZB O  €30  €6  €11  €48 

Zonnekleppen met spiegel 630FM O  €60  €13  €23  €95 

Opbergvakkenpakket 1: 
Dakgalerij met één 1 DIN-schacht en leeslampje (alleen bij 2e verdamper)
Alleen i.c.m. of:  
• 2e verdamper (achter de hemelbekleding in bestuurderscabine) (637VB)  
• 2e warmtewisselaar en 2e verdamper (637VD);  
Bij gesloten wagens niet met opbergvak aan hemelbekleding (630FB)

630EL O  €-   €-   €-   €-  

Opbergvakkenpakket 2: 
Dakgalerij met twee 1 DIN-schachten en leeslampje 
Niet i.c.m. of:
•  2e verdamper (achter de hemelbekleding in bestuurderscabine) (637VB)
•  2e warmtewisselaar en 2e verdamper (637VD)

630EM S  €-   €-   €-   €-

Opbergvak aan hemelbekleding (toegankelijk vanuit laadruimte)
Niet i.c.m. of:
•  Normaal dak
•  2e verdamper (achter de hemelbekleding in bestuurderscabine) (637VB)
•  2e warmtewisselaar en 2e verdamper (637VD)
•  Niet met hemelbekleding in laad-/passagiersruimte (631CS)
Alleen i.c.m. opbergvakkenpakket 2: Dakgalerij met twee 1 DIN-schachten en leeslampje (630EM)

630FB O  €170  €36  €64  €270 

Dashboardkastje met afsluitbare klep, verlicht 631UB O  €30  €6  €11  €48 

Essential uitvoering:  
12V-stopcontact, asbak/pennenbakje en 4 bekerhouders in dashboard

633PR O  €30  €6  €11  €48 

Vier 12V-stopcontacten in bestuurderscabine (drie in dashboard, één in linkerstoelframe) 634MC O  €60  €13  €23  €95 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Cabine,  
interieur

Multifunctiestuurwiel (3-spaaks)
Alleen i.c.m. of:
•  Multifunctie-indicatie "Plus" (632RC)
•  MAN Media Van-pakket
•  MAN Media Van-pakket Business of
•  MAN Media Van-pakket Business Navigatie

632OC O  €325  €68  €123  €516 

Multifunctiestuurwiel, leder (3-spaaks), verwarmbaar 
Alleen i.c.m. of
•  Multifunctie-indicatie "Plus" (632RC)
•  MAN Media Van-pakket
•  MAN Media Van-pakket Business of
•  MAN Media Van-pakket Business Navigatie
•  Snelheidsregelsysteem met snelheidsbegrenzing (631RB)
•  Adaptive cruise control (ACC) met snelheidsbegrenzing (631RC)
•   Adaptive cruise control (ACC) met snelheidsbegrenzing en stopfunctie (631RD)

632OD O  €555  €117  €209  €881 

Airconditioning Climatic 
Voor gesloten bestel (631ZK) of chassis (639HM)

631ZK/
639HM

S  €-    €-    €-    €-   

Airconditioning Climatronic
•  Is in combinatie met dagrijverlichting met rijlichtschakeling (automatisch)
•  Leaving home-functie en handbediende Coming home-functie (631II)
•  Ruitenwisserintervalschakeling met licht- en regensensor (635KL)

639HN O  €520  €109  €196  €825 

Elektrische hulpluchtverwarming (1400 W) 637NB O  €270  €57  €102  €428 

Koelvloeistofverwarmer
Zorgt bij draaiende motorvoor sneller opwarmen van de cabine
niet i.c.m. of:
•  Versterkte AGM accu en dynamo
•  Niet i.c.m. 2e koelcompressor

637UF O  €630  €132  €238  €1.000 

Interieurluchtvoorverwarming, programmeerbaar, met radiografische afstandsbediening 
Alleen i.c.m. of:
•  2e accu met scheidingsrelais en accubewaking AGM-accu) (637QD) 
•  2e accu met scheidingsrelais en accubewaking (natte accu) (637QE); 
•  Opbergvakkenpakket 1 en 2: Dakgalerij met één 1 DIN-schacht en leeslampje (630EL/630EM)

637UC O  €1.565  €329  €590  €2.484 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Cabine,  
interieur

Interieurluchtvoorverwarming, programmeerbaar, met radiografische afstandsbediening  
en extra koelvloeistofverwarmer 
Alleen i.c.m. of:
•  2e accu met scheidingsrelais en accubewaking AGM-accu) (637QD) 
•  2e accu met scheidingsrelais en accubewaking (natte accu) (637QE);
•  Opbergvakkenpakket 1 en 2: Dakgalerij met één 1 DIN-schacht en leeslampje (630EL/630EM)

637UA O  €2.185  €459  €824  €3.468 

Extra koelvloeistofverwarming met programmeerbare interieurvoorverwarmingsfunctie en 
radiografische afstandsbediening 
Alleen i.c.m. 
•  Opbergvakkenpakket 1: Dakgalerij met één 1 DIN-schacht en leeslampje (alleen bij 2e verdamper) (630EL)
•  Opbergvakkenpakket 2: Dakgalerij met twee 1 DIN-schachten en leeslampje (630EM)

637UB O  €1.095  €230  €413  €1.738 

Interieurluchtvoorverwarming en extra koelvloeistofverwarming, programmeerbaar,  
met radiografische afstandsbediening
Alleen i.c.m. of:
•  2e accu met scheidingsrelais en accubewaking (AGM-accu) (637QD) 
•  2e accu met scheidingsrelais en accubewaking (natte accu) (637QE)
•  Opbergvakkenpakket 1/2: Dakgalerij met één 1 DIN-schacht en leeslampje (630EL/630EM)

637UE O  €2.365  €497  €892  €3.753 

2e verdamper (achter de hemelbekleding in bestuurderscabine)
Niet i.c.m. of:
•  aircocompressor (632IL); 
•  2e dynamo met 180 A (637RL)
•  1 DIN vak komt te vervallen
•  Dakhoogte 4

637VB O  €1.030  €216  €388  €1.635 

2e Warmtewisselaar (onder het rechterstoelframe)
Alleen i.c.m. of:
•  Opbergvakkenpakket 2: Dakgalerij met twee 1 DIN-schachten en leeslampje (630EM)
•  2e warmtewisselaar geplaatst onder de cabinevloer
Niet i.c.m:
•  ErgoComfort/ergoActive geveerde bijrijdersstoel (3SP/3SK)

637VC O  €615  €129  €232  €976 

2e warmtewisselaar en 2e verdamper 
•  Niet met aircocompressor (632IL) 
•  Niet met 2e dynamo met 180 A (637RL)
•  2e warmtewisselaar geplaatst onder de cabinevloer 

-  Niet i.c.m. ergoComfort/ergoActive geveerde bijrijdersstoel (3SP/3SK) 

637VD O  €1.650  €347  €622  €2.619 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Zitplaatsen

Bestuurdersstoel koeriersuitvoering
Zitoppervlak is aan de voorzijde met 40mm verkort i.v.m.  
verbeterde doorgang naar laadruimte (voor Walk-In Van) 
•  Alleen aan bestuurderszijde
•  Niet mogelijk i.c.m. zij-airbags

634PP O  €65  €14  €25  €103 

Hydraulisch geveerde bestuurdersstoel ergoComfortlinks, in de 1e zitrij 634PK S  €-    €-    €-    €-   

Hydraulisch geveerde bestuurdersstoel ergoActivelinks, in de 1e zitrij
Bevat t.o.v. ergoComfort als extra een massagefunctie

634PJ O  €75  €16  €28  €119 

Bijrijdersstoel Comfort 634RD O  €210  €44  €79  €333 

Bijrijdersstoel Comfort Plus 634RE O  €315  €66  €119  €500 

Hydraulisch geveerde bijrijdersstoel ergoComfortrechts, in de 1e zitrij
Niet i.c.m. of: 
•  2e warmtewisselaar (onder het rechterstoelframe) (637VC)
•  2e warmtewisselaar en 2e verdamper (637VD)

634RK O  €575  €121  €217  €913 

Hydraulisch geveerde bijrijdersstoel ergoActiverechts, in de 1e zitrij
Niet i.c.m. of: 
• 2e warmtewisselaar (onder het rechterstoelframe) (637VC)
• 2e warmtewisselaar en 2e verdamper (637VD)

634RJ O  €655  €138  €247  €1.039 

Draaistoel links
• Niet i.c.m. volledig tussenschot
• Niet i.c.m. geveerde bestuurdersstoel

634PC O  €20  €4  €8  €32 

Draaistoel rechts
• Niet i.c.m. volledig tussenschot
• Niet i.c.m. geveerde bijrijdersstoel

634RC O  €440  €92  €166  €698 

2-zits bijrijdersbank 634RG O  €350  €74  €132  €555 

2-zits bijrijdersbank met opbergvak 634RH O  €435  €91  €164  €690 

Stoelverwarming, links en rechts, gescheiden regelbaar, bij bijrijdersbank rechtergedeelte
Alleen met airconditioning "Climatic" of airconditioning "Climatronic"

634YC O  €300  €63  €113  €476 

Stoelbekleding in robuuste stof Marathon 634WD O  €160  €34  €60  €254 

Stoelbekleding in kunstleder Mesh 634WA O  €70  €15  €26  €111 

Dashboard afwerking Grey mesh-MAN black / titanium zwart-palladium / parelgrijs 638DC S  €-    €-    €-    €-   

Dashboard afwerking Palladium-titaniumzwart / titaniumzwart-palladium / parelgrijs
Alleen met stoelbekleding in robuuste stof "Marathon" of "kunstleder Mesh"

638DA O  €-    €-    €-    €-   

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar

Meeruitrusting
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Zitplaatsen

Bestelwagen met dubbele cabine "aannemers uitvoering":  
3-persoons zitbank met scheidingswand achter de 2e zitrij 
• Alleen i.c.m. schuifdeur rechts met tussenstop (635TB/635TD)  
• Alleen i.c.m. zijruit in schuifdeur rechts (637KC/637KD) 
• Alleen i.c.m. zijruit in laadruimte links (637JC/637JD)  
• Alleen i.c.m. zonder scheidingswand (639HY)  
• Niet i.c.m. diefstalalarm (631EC)  
• Niet i.c.m. universele laadvloer (639EK/639EP)  
• Niet i.c.m. dakventilator (639EG/639EI/639EJ)  
•  Niet i.c.m. bindrails (630ZB, 630ZG, 630ZH, 630ZI, 630ZJ, 630ZC, 630ZE)
• Niet i.c.m. LED interieurverlichting (632DD)  
• Niet i.c.m. 12V aansluitingen in laadruimte (635FL)  
• Niet i.c.m. Opbergschaal aan cabinehemel (630FB)  
• Niet i.c.m. Superhoog dak H4 (639JL/631AQ)  
• Alleen i.c.m 3,5t GVW modellen met FWD of 4x4  
• Niet i.c.m. L5H3 4x4 
• Niet i.c.m. schuifdeur links (635RB/635RC/635RD/635RE)

639IX O  €3.480  €731  €1.312  €5.523 

Bestelwagen met dubbele cabine "aannemers uitvoering":  
4-persoons zitbank met scheidingswand achter de 2e zitrij 
• Alleen i.c.m. schuifdeur rechts met tussenstop (635TB/635TD)  
• Alleen i.c.m. zijruit in schuifdeur rechts (637KC/637KD) 
• Alleen i.c.m. zijruit in laadruimte links (637JC/637JD)  
• Alleen i.c.m. zonder scheidingswand (639HY)  
• Niet i.c.m. diefstalalarm (631EC)  
• Niet i.c.m. universele laadvloer (639EK/639EP)  
• Niet i.c.m. dakventilator (639EG/639EI/639EJ)  
•  Niet i.c.m. bindrails (630ZB, 630ZG, 630ZH, 630ZI, 630ZJ, 630ZC, 630ZE)
• Niet i.c.m. LED interieurverlichting (632DD)  
• Niet i.c.m. 12V aansluitingen in laadruimte (635FL)  
• Niet i.c.m. Opbergschaal aan cabinehemel (630FB)  
• Niet i.c.m. Superhoog dak H4 (639JL/631AQ)  
• Alleen i.c.m 3,5t GVW modellen met FWD of 4x4  
• Niet i.c.m. L5H3 4x4 
• Niet i.c.m. schuifdeur links (635RB/635RC/635RD/635RE)

639IY O  €3.635  €763  €1.370  €5.769 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar

Meeruitrusting
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Instrumenten  
en weergaven

Multifunctie-indicatie Plus 632RC S

Dashboard met extra aanbouwdelen 632FB O  €65  €14  €25  €103 

Voorbereiding tachograaf met voorbereiding ongevalgegevensgeheugen
Alleen met dashboard met extra aanbouwdelen (632FB)

631HB O  €365  €77  €138  €579 

Voorbeiding Smart tachograaf inclusief DSRC 631HE O  €380  €80  €143  €603 

Smart tachograaf 
Standaard op > 3,5t GVW versies
Alleen met dashboard met extra aanbouwdelen (632FB)

631HF O  €710  €149  €268  €1.127 

Smart tachograaf voor toepassing met zwaailicht en sirene 
Alleen met dashboard met extra aanbouwdelen (632FB)

631HG O  €710  €149  €268  €1.127 

Bandenspanningscontrolesysteem
Niet i.c.m. TGE 5,0t GVW versies

633RK O  €385  €81  €145  €611 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar

Meeruitrusting
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Audio en
navigatie

MAN Media Van pakket
• MAN Media Van 
•  4 luidsprekers (2 hogetonenluidsprekers, 2 lagetonenluidsprekers) voorin
• Mobiele-telefooninterface 
•  Onboard Communication Unit (zonder programmering van online diensten)
• Externe USB data-socket 
• MAN SmartLink 
• Afsluitbare handschoenenkastje met verlichting 
•  3-button module in dakconsole, inclusief: 

- Pan-European-eCall 
- MAN Breakdown-Call 
- MAN Info-Call

639H5 S  €-    €-   €-   €-  

MAN Media Van pakket Business
• MAN Media Van Business 
•  4 luidsprekers (2 hogetonenluidsprekers, 2 lagetonenluidsprekers) voorin
•  Mobiele-telefooninterface
•  Onboard Communication Unit (Gebruik van In-Vehicle-Apps mogelijk) 
•  Externe USB data-socket
•  Voice control
•  MAN SmartLink Wired & Wireless
•  Afsluitbare handschoenenkastje met verlichting
•  3-button module in dakconsole, inclusief: 

- Pan-European-eCall 
- MAN Breakdown-Call 
- MAN Info-Call

639H1 O  €430  €90  €162  €682 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar

Meeruitrusting
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Audio en 
navigatie

MAN Media Van pakket Business Navigatie
•  MAN Media Van Business
•  4 luidsprekers (2 hogetonenluidsprekers, 2 lagetonenluidsprekers) voorin
•  Mobiele-telefooninterface
•  Onboard Communication Unit (inclusief 2 jaar gebruik van online diensten)
•  Externe USB data-socket
•  Voice control
•  Navigatiesysteem met media en internet pakket
•  MAN SmartLink Wired & Wireless
•  Afsluitbare handschoenenkastje met verlichting
•  3-button module in dakconsole, inclusief: 

- Pan-European-eCall 
- MAN Breakdown-Call 
- MAN Info-Call

639HP O  €1.050  €221  €396  €1.666 

Digitale radio-ontvangst (DAB+)
Alleen i.c.m. MAN Media Van Pakket, MAN Media Van Pakket  
Business of MAN Media Van Pakket Business Navigatie

637CL O  €190  €40  €72  €302 

Pan-European-eCall
•  3-button module in dakconsole, inclusief Pan-European-eCall
•  MAN Breakdown-Call
•  MAN Info-Call
 Standaard i.c.m. MAN Media Van Pakket, MAN Media Van Pakket Business  
of MAN Media Van Pakket Business Navigatie

634EB O  €-    €-    €-    €-   

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar

Meeruitrusting
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Assistentie- 
systemen

Assistentiepakket
•  Parkeerhulp voor en achter alsmede flankbeschermingsassistent
•  Achteruitrijcamera"Rear View"
•  Rijbaanwisselassistent
•  Zij-markeringsverlichting
•  Buitenspiegel, elektrisch instelbaar, verwarmbaar en inklapbaar

639II O  €1.475  €310  €556  €2.341 

Assistentiepakket
I.c.m. Distributiepakket voor gesloten bestel
Hiermee vervalt optie 8F1

639II 
i.c.m. 
639IJ

O  €1.365  €287  €515  €2.166 

Parkeerhulp voor en achter
Niet met treeplank aan achterzijde, over halve breedte (631DT)

631EK O  €620  €130  €234  €984 

Parkeerhulp voor en achter alsmede flankbeschermingsassistent
Alleen i.c.m. of:
•  MAN Media Van Pakket 
•  MAN Media Van Pakket Business of
•  MAN Media Van Pakket Business Navigatie
Niet i.c.m. treeplank aan achterzijde, over halve breedte (631DT)

631EN O  €1.000  €210  €377  €1.587 

Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter
•  Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar (630GB) 
•  Multifunctie-indicatie Plus(632RC)

639HZ O  €960  €202  €362  €1.524 

Inparkeersysteem met parkeerhulp voor en achter alsmede flankbeschermingsassistent
Alleen i.c.m. of:
•  Multifunctie-indicatie "Plus" (632RC); 
•  MAN Media Van Pakket, 
•  MAN Media Van Pakket Business of 
•  MAN Media Van Pakket Business Navigatie
Niet i.c.m.:
•  Treeplank aan achterzijde, over halve breedte (631DT)

631EO O  €1.185  €249  €447  €1.881 

Inparkeersysteem met parkeerhulp voor en achter alsmede flankbeschermingsassistent
I.c.m. veiligheidspakket actief(ZMB) Hiermee vervalt optie 9X0

631EO 
i.c.m. 
639IG

O  €185  €39  €70  €294 

Inparkeersysteem met parkeerhulp voor en achter alsmede flankbeschermingsassistent
I.c.m. veiligheidspakket actief(ZMD) Hiermee vervalt optie 9X0

631EO 
i.c.m. 
639II

O  €185  €39  €70  €294 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar

Meeruitrusting
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Assistentie- 
systemen

Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter  
alsmede flankbeschermingsassistent
Alleen i.c.m. of:
•  Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar (630GB) 
•   Buitenspiegel, elektrisch instelbaar, verwarmbaar en inklapbaar (630GC)
•  Multifunctie-indicatie "Plus" (632RC)
•  MAN Media Van Pakket
•  MAN Media Van Pakket Business of 
•  MAN Media Van Pakket Business Navigatie
•  Vaste trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisator) (630DB)
•   Trekhaak, afneembaar en afsluitbaar (incl. aanhangwagenstabilisator) (630DC)

631EP O  €1.255  €264  €473  €1.992 

Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter  
alsmede flankbeschermingsassistent
I.c.m. veiligheidspakket actief(ZMB) Hiermee vervalt optie 9X0

631EP 
i.c.m. 
639IG

O  €255  €54  €96  €405 

Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter  
alsmede flankbeschermingsassistent
I.c.m. veiligheidspakket actief(ZMD) Hiermee vervalt optie 9X0

631EP 
i.c.m. 
639II

O  €255  €54  €96  €405 

Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter  
alsmede flankbeschermingsassistent
I.c.m. Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter (ZTA) 
Hiermee vervalt optie 8A8.

631EP 
i.c.m. 
639HZ

O  €350  €74  €132  €555 

Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met inparkeersysteem, parkeerhulp voor en achter  
alsmede flankbeschermingsassistent
Alleen i.c.m. of:  
•  Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar (630GB)
•  Buitenspiegel, elektrisch instelbaar, verwarmbaar en inklapbaar (630GC)
•  Multifunctie-indicatie "Plus" (632RC)
•  MAN Media Van Pakket
•  MAN Media Van Pakket Business of
•  MAN Media Van Pakket Business Navigatie
•  Vaste trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisator) (630DB)
•  Trekhaak, afneembaar en afsluitbaar (incl. aanhangwagenstabilisator) (630DC)
Niet i.c.m: 
•  Treeplank aan achterzijde, over halve breedte (631DT)

631EQ O  €1.470  €309  €554  €2.333 

Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met inparkeersysteem, parkeerhulp voor en achter  
alsmede flankbeschermingsassistent
I.c.m. veiligheidspakket actief Hiermee vervalt optie 9X0

631EQ 
i.c.m. 
639IG

O  €470  €99  €177  €746 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar

Meeruitrusting
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Assistentie- 
systemen

Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met inparkeersysteem, parkeerhulp voor en achter  
alsmede flankbeschermingsassistent
I.c.m. assistentiepakket Hiermee vervalt optie 9X0

631EQ 
i.c.m. 
639II

O  €470  €99  €177  €746 

Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met inparkeersysteem, parkeerhulp voor en achter  
alsmede flankbeschermingsassistent
I.c.m. Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter (ZTA)
Hiermee vervalt optie 8A8.

631EQ 
i.c.m. 
639HZ

O  €565  €119  €213  €897 

Cruise control met snelheidsbegrenzing 631RB S  €-    €-    €-    €-   

Adaptive cruise control (ACC) met snelheidsbegrenzing 
Alleen i.c.m.  
•  Handgeschakelde versnellingsbak
•  Noodstopassistent (voor adaptive cruise control  

ACC t/m 160 km/h) (630LR) 3,0/3,5t versies

631RC O  €410  €86  €155  €651 

Adaptive cruise control (ACC) met snelheidsbegrenzing en stopfunctie
Alleen i.c.m.  
•  Automatische versnellingsbak
•  Noodstopassistent (voor adaptive cruise control ACC t/m 160 km/h) (630LR) 3,0/3,5t versies

631RD O  €410  €86  €155  €651 

Snelheidsbegrenzing (door bestuurder instelbaar)
Niet i.c.m. of:
•  Actieve Lane Assist (635EB) of
•  Rijstrookwisselhulp met actieve Lane Assist (635ED)

631RE O  €-    €-    €-    €-   

Snelheidswaarschuwingssysteem 631TB O  €115  €24  €43  €183 

Verkeerstekenherkenning
Alleen i.c.m. 
•  Multifunctie-indicatie "Plus" (632RC)
•  MAN Media Van Pakket Business of
•  MAN Media Van Pakket Business Navigatie
•  Ruitenwisserintervalschakeling met regensensor en automatische aansturing rijverlichting

632JB O  €305  €64  €115  €484 

Vermoeidheidsherkenning 632RL O  €30  €6  €11  €48 

Actieve Lane Assist
Standaard op > 3,5t GVW versies

635EB O  €475  €100  €179  €754 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar

Meeruitrusting
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Assistentie- 
systemen

Rijstrookwisselhulp
Alleen i.c.m. of:
•  Multifunctie-indicatie "Plus" (632RC); 
•  Parkeerhulp voor en achter alsmede flankbeschermingsassistent (631EN), inparkeersysteem  

met parkeerhulp voor en achter alsmede 
•  Flankbeschermingsassistent (631EO), 
•  Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter  

alsmede flankbeschermingsassistent (631EP)
•  Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met inparkeersysteem, parkeerhulp voor en achter  

alsmede flankbeschermingsassistent (631EQ)

635EC O  €390  €82  €147  €619 

Rijstrookwisselhulp met actieve Lane Assist
Alleen i.c.m. of:
•  Multifunctie-indicatie "Plus" (632RC)
•  Parkeerhulp voor en achter alsmede flankbeschermingsassistent (631EN), inparkeersysteem  

met parkeerhulp voor en achter alsmede 
•  Flankbeschermingsassistent (631EO)
•  Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met parkeerhulp voor en achter  

alsmede flankbeschermingsassistent (631EP)
•  Aanhangwagenmanoeuvreerhulp met inparkeersysteem, parkeerhulp voor en achter  

alsmede flankbeschermingsassistent (631EQ)

635ED O  €865  €182  €326  €1.373 

Bergwegrijhulp met bergafdaalhulp
•  Alleen voor 4x4
•  Alleen met multifunctie-indicatie Plus(632RC)

630BO O  €90  €19  €34  €143 

Grootlichtassistent Light Assist
Alleen met ruitenwisserintervalschakeling met regensensor en automatische aansturing rijverlichting

632NL O  €135  €28  €51  €214 

Voorbereiding achteruitrijcamera
Alleen i.c.m. MAN Media Van pakket, MAN Media Van Pakket Business of  
MAN Media Van Pakket Business Navigatie

632KM O  €35  €7  €13  €56 

Achteruitrijcamera Rear View
Alleen i.c.m. MAN Media Van pakket, MAN Media Van Pakket Business of  
MAN Media Van Pakket Business Navigatie

632KN O  €330  €69  €124  €524 

Akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling , dimbaar 630LI O  €175  €37  €66  €278 

Akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling , uitschakelbaar 630LJ O  €300  €63  €113  €476 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Laadruimte

Houten bodemplaat in laadruimte met laadrandbescherming achter 630NS

Standaard wielbasis O  €635  €133  €239  €1.008 

Lange wielbasis O  €700  €147  €264  €1.111 

Extra lange wielbasis O  €755  €159  €285  €1.198 

Houten bodemplaat in laadruimte met wielkuipbekleding 630NV

Standaard wielbasis O  €695  €146  €262  €1.103 

Lange wielbasis O  €750  €158  €283  €1.190 

Extra lange wielbasis O  €810  €170  €305  €1.285 

Universele bodemplaat met bevestigingsogen en bevestigingsrails in dwarsrichting
> niet icm achterwielaandrijving

639EP

standaard wielbasis O  €955  €201  €360  €1.516 

Lange wielbasis O  €1.005  €211  €379  €1.595 

Extra lange wielbasis O  €1.060  €223  €400  €1.682 

Bevestigingsogen voor vastbinden lading 637MB S  €-    €-    €-    €-   

Scheidingswand, met vaste ruit 637BD O  €75  €16  €28  €119 

Scheidingswand, met schuifruit 637BE O  €365  €77  €138  €579 

Scheidingswand, met bekleding
Bevat uitgebreide interieurgeluiddempingsmaatregelen

637BG O  €260  €55  €98  €413 

Scheidingswand, met bekleding en vaste ruit
Bevat uitgebreide interieurgeluiddempingsmaatregelen

637BF O  €370  €78  €139  €587 

Scheidingswand, met bekleding en schuifruit
Bevat uitgebreide interieurgeluiddempingsmaatregelen

637BI O  €545  €114  €205  €865 

Voorbereiding scheidingswand
•  Alleen zonder C-bevestigingsrails in laadruimte (630ZA)
•  Niet met aircocompressor (632IL)
•  Niet met 2e dynamo met 180 A (637RL)

637BH O  €-    €-    €-    €-   

Zonder scheidingswand
Handgreep aan de B-stijl valt weg

639HY O  €45  €9  €17  €71 

Scheidingswandbekleding in combinatie met airconditioning 
Accessoires af fabriek

639ER O  €235  €49  €89  €373 

Zonder handgreep aan B-stijl in passagiers-/laadruimte 631ZA O  €-    €-    €-    €-   

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Laadruimte

Kinderslot in passagiersruimte
Alleen zonder scheidingswand (637BA)

632HB O  €45  €9  €17  €71 

C-bevestigingsrails aan scheidingswand
Niet met scheidingswandvoorbereiding (637BH)

630ZB O  €70  €15  €26  €111 

C-bevestigingsrails aan zijpanelen in laadruimte
Niet met scheidingswandvoorbereiding (637BH)
•  Bij wb 3640 (L3) alleen i.c.m. middelhoog dak H3 (3R2)

630ZC O  €265  €56  €100  €421 

C-bevestigingsrails aan zijpanelen en aan dakframe in laadruimte
Niet met scheidingswandvoorbereiding (637BH)

630ZE O  €520  €109  €196  €825 

C-bevestigingsrail aan daktoog
Niet met scheidingswandvoorbereiding (637BH)
•  Niet i.c.m. TGE 5.0t GVW RWD DL
•  Niet i.c.m. Hoog dak H4 (ZD3/2S2)
•  Bij wb 3640 (L3) alleen i.c.m. middelhoog dak H3 (3R2)

630ZG O  €265  €56  €100  €421 

C-bevestigingsrails aan zijpanelen en scheidingswand
Niet met scheidingswandvoorbereiding (637BH) 
•  Niet i.c.m. TGE 5,0t GVW RWD DL

630ZH O  €345  €72  €130  €548 

C-bevestigingsrails aan scheidingswand en daktoog
Niet met scheidingswandvoorbereiding (637BH)
•  Niet i.c.m. Hoog dak H4 (ZD3/2S2)
•  Niet i.c.m. TGE 5,0t GVW RWD DL
•  Bij wb 3640 (L3) alleen i.c.m. middelhoog dak H3 (3R2)

630ZI O  €345  €72  €130  €548 

C-bevestigingsrails aan zijpanelen, scheidingswand en daktoog
Niet met scheidingswandvoorbereiding (637BH)
•  Niet i.c.m. Hoog dak H4 (ZD3/2S2)
•  Niet i.c.m. TGE 5,0t GVW RWD DL
•  Bij wb 3640 (L3) alleen i.c.m. middelhoog dak H3 (3R2)

630ZJ O  €590  €124  €222  €936 

Zijpaneelbekleding in passagiers-/laadruimte van de dashboardplaat, halfhoog 634YL

Standaard wielbasis O  €200  €42  €75  €317 

Lange wielbasis O  €250  €53  €94  €397 

Extra lange wielbasis O  €285  €60  €107  €452 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie V-code Bestel-
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Laadruimte

Zijpaneelbekleding in laadruimte van multiplex, tot aan dakframe
•  Niet met zijruitsponningen in laadruimte

634YM

Standaard wielbasis O  €605  €127  €228  €960 

Lange wielbasis O  €680  €143  €256  €1.079 

Extra lange wielbasis O  €745  €156  €281  €1.182 

Hemelbekleding in passagiers-/laadruimte
•  Niet met opbergvak aan hemelbekleding (630FB)
•  Alleen zonder scheidingswand (637BA)
•  Alleen i.c.m. ramen in laadruimte

631CS O  €680  €143  €256  €1.079 

Dakdrager in laadruimte, twee draagbeugels, verschuifbaar, max. draagkracht per stuk 50 kg
Accessoires af fabriek

639EO O  €350  €74  €132  €555 

2x 12V-stopcontact in passagiers-/laadruimte
(één aan de C-stijl, één aan de D-stijl)

635FL O  €60  €13  €23  €95 

2x 12V-stopcontact in passagiers-/laadruimte
•  Alleen met zijpaneelbekleding in passagiers-/laadruimte van hardboardplaten, halfhoog (634YL) of 
•  Zijpaneelbekleding in laadruimte van multiplex, tot aan dakframe (634YM)
•  Alleen met 2e accu met scheidingsrelais (cyclusvast) (637QB)
•  2e accu met scheidingsrelais (637QC)
•   2e accu met scheidingsrelais en accubewaking (AGM-accu) (637QD) of 
•  2e accu met scheidingsrelais en accubewaking (natte accu) (637QE)
•  Niet met 2 stopblokken
•  Alleen i.c.m. 230 V buitenstopcontact, 230 V binnenstopcontact in laadruimte achter links, oplader (639EU)

635FN O  €-    €-    €-    €-   

Op- en 
aanbouwdelen

Ergonomisch laddersteunsysteem met automatische fixeervoorziening Accessoires af fabriek 639IR O  €1.265  €266  €477  €2.008 

Imperiaal van aluminium L/B/H: 2800x1500x260 mm Accessoires af fabriek 639IS O  €535  €112  €202  €849 

Schuifrol voor imperiaal Accessoires af fabriek 639IW O  €155  €33  €58  €246 

Dakventilator, elektrisch met afsluiting Accessoires af fabriek 639EJ O  €525  €110  €198  €833 

Dakventilator, mechanisch met afsluiting Accessoires af fabriek 639EI O  €245  €51  €92  €389 

Dakventilator, mechanisch zonder afsluiting, voor gasflessentransport Accessoires af fabriek 639EG O  €210  €44  €79  €333 

Laadruimteventilatie voor gasflessentransport (schacht in wagenbodem) Accessoires af fabriek 639EN O  €300  €63  €113  €476 

Veiligheidsrooster aan de achterruiten, binnenzijde Accessoires af fabriek 639EQ O  €205  €43  €77  €325 

Opbergbox boven linkerwielkuip Accessoires af fabriek 639ES O  €185  €39  €70  €294 

Opbergbox boven rechterwielkuip Accessoires af fabriek 639ET O  €185  €39  €70  €294 

Opbergbox boven linker- en rechterwielkuip Accessoires af fabriek 639EL O  €365  €77  €138  €579 

Opbergtassen aan achterdeuren, 2 stuks Accessoires af fabriek 639EM O  €190  €40  €72  €302 

Waarschuwingsfolie (rood / wit) Accessoires af fabriek 639FC O  €510  €107  €192  €809 

Meeruitrusting

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Kleuren

Categorie RAL-
nummers

Kleur-nr. Bestel- 
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Kleuren  
zonder  
meerprijs

Candy-wit - B4B4 O  €-  €-  €-  €- 

Kersenrood - 4B4B O  €-  €-  €-  €- 

Lichtgevend oranje - E3E3 O  €-  €-  €-  €- 

Ontario groen - V7V7 O  €-  €-  €-  €- 

Deep Ocean Blue - 0P0P O  €-  €-  €-  €- 

Metallic

Reflecterend zilver metallic - 8E8E O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Indiumgrey metallic - X3X3 O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Deep Black pareleffect - 2T2T O  €1.435  €301  €541  €2.277 

Starlight blue metallic 9589 O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Speciale kleuren

Zwart - 9000 O  €650  €137  €245  €1.032 

Sneeuw wit (Fiat 210 bianco) - 9006 O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Zwavelgeel RAL: 1016 9105 O  €845  €177  €319  €1.341 

Bremgeel RAL: 1032 9106 O  €650  €137  €245  €1.032 

Zinkgeel RAL: 1018 9107 O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Licht ivoorkleurig RAL: 1015 9110 O  €650  €137  €245  €1.032 

Shellgeel - 9114 O  €845  €177  €319  €1.341 

Koolzaadgeel - 9115 O  €650  €137  €245  €1.032 

Verkeersgeel RAL: 1023 9118 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Inca geel - 9121 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Zandbeige - 9122 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Geel - 9129 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Ivoorkleurig RAL: 1014 9135 O  €650  €137  €245  €1.032 

Maïsgeel RAL: 1006 9137 O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Chroomgeel - 9141 O  €650  €137  €245  €1.032 

Signaalgeel RAL: 1003 9144 O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Geel - 9158 O  €845  €177  €319  €1.341 

Goudgeel RAL: 1004 9159 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Bremgeel (alleen voor DHL voertuigen) RAL: 1032 9161 O  €845  €177  €319  €1.341 

AA-Yellow - 9163 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Koolzaadgeel RAL: 1021 9165 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Kleuren

Categorie RAL-
nummers

Kleur-nr. Bestel- 
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Speciale kleuren

Sunnyyellow - 9167 O  €650  €137  €245  €1.032 

Honinggeel RAL: 1005 9173 O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Meloengeel RAL: 1028 9177 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Currygeel RAL: 1027 9199 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Rood/oranje RAL: 2001 9201 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Oranje - 9205 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Bloedoranje RAL: 2002 9207 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Oranje - 9209 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Puur oranje RAL: 2004 9211 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Geeloranje RAL: 2000 9220 O  €650  €137  €245  €1.032 

Dieporanje RAL: 2011 9234 O  €845  €177  €319  €1.341 

Traffic oranje RAL: 2009 9265 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Tomaatrood - 9302 O  €650  €137  €245  €1.032 

Colarood - 9306 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Karmijnrood RAL: 3002 9307 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Flash rood - 9308 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Tornadorood - 9310 O  €650  €137  €245  €1.032 

Paprikarood - 9313 O  €650  €137  €245  €1.032 

Verkeersrood RAL: 3020 9323 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Vuurrood RAL: 3000 9362 O  €650  €137  €245  €1.032 

Sapgroen - 9489 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Signaalblauw RAL: 5005 9500 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

KLM blauw 9522 O  €650  €137  €245  €1.032 

Hemelsblauw RAL: 5015 9503 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

IJsblauw - 9504 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Deens blauw - 9506 O  €650  €137  €245  €1.032 

Nachtblauw - 9509 O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Violet blauw RAL: 5000 9513 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Indisch blauw - 9515 O  €650  €137  €245  €1.032 

Lichtblauw RAL: 5012 9521 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Ultramarijn blauw RAL: 5002 9526 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Categorie RAL-
nummers

Kleur-nr. Bestel- 
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Speciale kleuren

Turquoiseblauw - 9528 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Azuurblauw RAL: 5009 9533 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Saffierblauw RAL: 5003 9543 O  €650  €137  €245  €1.032 

Zwartblauw - 9549 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Staalblauw - 9550 O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Gentiaanblauw RAL: 5010 9552 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Blauwgroen - 9555 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

France Express blauw - 9557 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Mediumblauw - 9561 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Verkeersblauw RAL: 5017 9563 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Nordic Postal Service blauw - 9571 O  €845  €177  €319  €1.341 

Kobaltblauw RAL: 5013 9572 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Verre blauw RAL: 5023 9574 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Blauw - 9584 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Opaalgroen - 9605 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Lemon groen 9607 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Loofgroen RAL: 6002 9608 O  €650  €137  €245  €1.032 

Emerald groen RAL: 6001 9613 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Olijfgeel (alleen voor aanbestedingen!) RAL: 6014 9616 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Geelgroen RAL: 6018 9618 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Traffic groen RAL: 6024 9619 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Brons groen (alleen voor aanbestedingen!) RAL: 6031 9620 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Eikgroen - 9636 O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Friesen groen - 9644 O  €650  €137  €245  €1.032 

Escorial groen - 9653 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Limoen - 9654 O  €650  €137  €245  €1.032 

Lichtgroen - 9656 O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Mosgroen RAL: 6005 9659 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Pepermuntgroen - 9671 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Industriegroen - 9676 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Kleuren

S = standaarduitrusting O = Optie – = niet beschikbaar
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Kleuren

Let op: speciale kleuren hebben een extra levertijd van 6 tot 8 weken, boven op de normale levertijd 
        

Categorie RAL-
nummers

Kleur-nr. Bestel- 
wagen

Netto  
Catalogusprijs 
excl. BTW/BPM

BTW BPM Fiscale 
waarde incl. 
BTW/BPM

Speciale kleuren

Mintgroen RAL: 6029 9680 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Donkergroen - 9682 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Meigroen RAL: 6017 9691 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Turquoisegroen - 9699 O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Leigrijs RAL: 7015 9700 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Puur grijs - 9701 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Lichtgrijs 9703 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Lichtgrijs RAL: 7035 9704 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Bazaltgrijs RAL: 7021 9706 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Zilvergrijs RAL: 7001 9708 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Antraciet grijs RAL: 7016 9717 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Flanelgrijs - 9728 O  €650  €137  €245  €1.032 

Zuiver wit RAL: 9010 9775 O  €650  €137  €245  €1.032 

UPS bruin - 9801 O  €1.045  €219  €394  €1.658 

Bruin-beige RAL: 1011 9803 O  €1.335  €280  €503  €2.119 

Grijswit RAL: 9002 9904 O  €650  €137  €245  €1.032 

Verkeerswit RAL: 9016 9911 O  €650  €137  €245  €1.032 

Arctic wit 9925 O  €845  €177  €319  €1.341 
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Opmerkingen

De vermelde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen van MAN Truck & Bus.    

De motor in de TGE is voorzien van een meervoudig uitlaatgasnabehandelingssysteem  
(roetfilter en SCR-katalysator). De SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) vormt de 
uitlaatgascomponenten stikstofoxide        
         
(Nox) zonder het ontstaan van ongewenste bijproducten selectief om in stikstof (N2) en water (H2O). 
De omvorming gebeurt met behulp van een synthetisch geproduceerde vloeistof, ureum opgelost in 
water, bv. AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), dat in een afzonderlijke tank wordt meegevoerd. 
Afhankelijk van de wagen moet de klant ook tussen de servicebeurten in deze vloeistof AdBlue®  
zelf bijvullen of door de MAN Service-partner laten bijvullen.

De aangegeven leeggewichten omvatten 68 kg voor de bestuurder, 7 kg voor de bagage, alle 
bedrijfsvloeistoffen en 90% tankvulling, bepaald conform RL 92/21/EG of RL 97/27/EG in de 
momenteel geldende versie. Uitrustingen resp. uitrustingsrichtlijnen kunnen het leeggewicht 
beïnvloeden. Het daadwerkelijke laadvermogen van een wagen is het verschil tussen het maximaal 
toegestane gewicht en het leeggewicht van de wagen en kan daarom uitsluitend worden bepaald via 
weging van de betreffende wagen.

 
Let op dat voor enkele meeruitvoeringen en speciale uitvoeringen verplichte combinaties nodig zijn 
en/of dat deze niet met elkaar kunnen worden gecombineerd alsmede aan bepaalde juridische 
aspecten gebonden zijn.

MAN is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor het misbruik van deze uitvoeringen. Enkele meer-
uitvoeringen en speciale uitvoeringen kunnen voor een langere leveringstijd van de wagen zorgen. 
Uw individuele wensen kunt u met een MAN-partner bespreken. Alleen uw MAN-partner kan de 
benodigde combinatievoorwaarden alsmede de juistheid en volledigheid van de vermeldingen in het 
hem ter beschikking staande bestelsysteem controleren.

Het feit dat een merk in dit document niet is voorzien van een ®, kan niet als zodanig worden 
geïnterpreteerd dat dit merk geen geregistreerd handelsmerk is en/of dat dit merk zonder 
voorafgaande toestemming van MAN Aktiengesellschaft mag worden gebruikt. De productnaam 
AdBlue is een geregistreerd merk van het Duitse Verbandes der Automobilindustrie e.V. (VDA). 
iPod/iPhone/iPad zijn merken van Apple Computer International.     

Onze wagens zijn standaard voorzien van zomerbanden. Sinds 04-12-2010 bent u in Duitsland 
wettelijk verplicht om uw wagen bij ijs, sneeuw, sneeuwmodder, ijs- of rijpgladheid van M+S 
winterbanden of allweather-banden te voorzien. Uw MAN-partner adviseert u hier graag over. 

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op de gegevens voor Duitsland en komen overeen 
met de bij de redactiesluiting beschikbare kennis. 

Aanvullende aanwijzingen:

Deze prijslijst is geldig vanaf 1 juni 2022 voor de MAN TGE, modeljaar 2023. Wijzigingen en 
onvolkomenheden voorbehouden.        
        
Servicebeurten bij MAN onderscheiden zich in "Olieservice" of "Inspectie". De service-intervalindicatie 
in het display van het instrumentenpaneel dient als herinnering voor een aanstaande servicebeurt.

Terugname en recyclen van oude wagens:
MAN stelt aan zichzelf de eisen van een modern bedrijf en houdt hiermee rekening in alle  
nieuwe producten van het merk MAN. Dit geldt natuurlijk ook voor het beschermen van het 
milieu en bronnen. Daarom zijn alle MAN TGE milieuvriendelijk te recyclen en kunnen altijd gratis,  
onder voorbehoud van het voldoen aan wettelijke eisen, worden teruggegeven. Nadere informatie 
over terugname en recyclen van oude wagens is bij uw MAN-servicepartner verkrijgbaar.   
   
WLTP
De genoemde CO2-emissiewaarden en verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op 
dit moment geldende Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van de nieuwe 
WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- 
en inbouw en meeruitvoeringen. Ook kunnen de naderhand te plaatsen op- en inbouw en eventuele 
meeruitvoeringen leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en 
hogere CO2-uitstoot. Voorts kunnen, afhankelijk van beladingsgraad, weg-, verkeers- en 
weersomstandigheden, conditie van de auto en rijstijl, in de praktijk verbruikswaarden voorkomen 
die afwijken van de testwaarden. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) 
voor handige tips om zuiniger te rijden. Vraag uw dealer naar de CO2 emissiewaarden en 
verbruikscijfers van het door u gewenste voertuig.         
    
             
    

http://www.hetnieuwerijden.nl
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