
Vito



Töö hästi tehtud.
Uus Vito.



Alati valmis tegutsema? Ja uusi väljakutseid vastu võtma? Olete oma tööle pühendunud? 
Siis sobite uue Vitoga suurepäraselt kokku. Sest uus Vito viib teid edasi - nii teel kui ka 
teie töös. Tema kuluefektiivsus ja kvaliteet on niisama silmapaistvad nagu ta 
mitmekülgsus ja ohutus. Sest Vito on valmistanud ju tõeline tarbesõidukite spetsialist.

Kütusekuluga alates 5,7 l/100 km on Vito ökonoomsem kui kunagi varem ning annab 
sellega oma jätkusuutliku panuse teie edusse - iga kilomeetriga. Innovaatilised 
juhiabi- ja ohutussüsteemid aitavad tagada, et jõuad sihtkohta veelgi turvalisemalt. 
Ühtlasi on valikus unikaalne valik veoskeeme: esivedu, tagavedu ja nelikvedu - lahendus 
igaks tööks, mis tuleb ära teha. 

Pluss lai teenindusvõrk, mis pakub laia valikut teenuseid. Et teie Vito püsiks alati 
töökindlana. Vali oma hooldus- ja remondipartneriks autoriseeritud Mercedes-Benzi 
esindus. Inimesed, kes tunnevad teie autot kõige paremini. Et Vito oleks teie väärtuslik 
abimees veel väga kaua. 

Õige sõiduk peaaegu igaks ülesandeks: Vito kas kaubiku, Mixto või Tourerina.



Professionaalne kaubavedu tõelise tähega.
Vito kaubik.



Kuni 6,6 m³ kaubaruumiga Vito kaubik on teile igapäevatöös tõhusaks abiks. Iga läbitud 
kilomeetriga annavad Vito ökonoomsed mootorid oma panuse teie ettevõtte kasumisse. 
Mercedes-Benzile kohaselt on Vito ohutusvarustus ja kõrgtehnoloogilised 
juhiabisüsteemid teistele eeskujuks. Samamoodi on kõrgtehnoloogilised kolm 
lisavarustusena pakutavat helisüsteemi, mille abil toote oma Vitosse digitaalmaailma. 

• Ekstrapika versiooni kaubaruumi maht kuni 6,6 m3 ja kaubaruumi põhja pindala kuni 
4,76 m2.

• Pikas ja ekstrapikas Vitos on ruumi kuni kolmele euroalusele.
• Kolm veoskeemi: esivedu, tagavedu ja nelikvedu.
• Vaid 1910-millimeetrine kõrgus tähendab, et Vito mahub enamikesse garaažidesse, 

parkimismajadesse, maa-alustesse parklatesse ja autopesulatesse. 



Transpordi nii kaupa kui inimesi.
Vito Mixto.



Vito Mixto moto on "üks kõige jaoks" ning see on ühtmoodi muljet avaldav nii 
meeskonnabussi kui ka kaubikuna. Kõik, kel on tarvis üheaegselt transportida nii inimesi 
kui ka kaupa, avastavad, et Vito Mixto teeb seda ökonoomselt, usaldusväärselt ja 
professionaalselt. Lisavarustusena saab tellida kahekohalise kõrvalistme ja kolmekohalise 
tagaistme - nii mahutab Vito Mixto kuni kuus sõitjat. Teise istmerea taha jääb veel küllalt 
avarust nii materjalide kui ka varustuse jaoks - seal on kaubaruum, mida saad tänu 
suurele kandevõimele julgelt ära kasutada. Sõltuvalt auto pikkusest on kaubaruumi 
pindala kuni 2,63 m2 ja kaubaruumi maht kuni 4,1 m3.

• Ruumi kuni kuuele inimesele ja suurele hulgale kaubale.
• Ekstrapika kere puhul on kaubaruumi maht kuni 4,1 m3 ja kaubaruumi pindala kuni 

2,63 m2.
• Kolm veoskeemi: esivedu, tagavedu ja nelikvedu. 
• Vaid 1910-millimeetrine kõrgus tähendab, et Vito mahub enamikesse garaažidesse, 

parkimismajadesse, maa-alustesse parklatesse ja autopesulatesse.



Vito kaubik.

Sõiduki pikkused: 4895 mm 5140 mm 5370 mm

u. 
554 mm–563 mm

Sõiduki kõrgus: 

1905 mm–1919 mm

Sõiduki laius küljepeeglitega: 
2244 mm

Kaubaruumi pikkused: 2586 mm 2831 mm 3061 mm

Kaubaruumi maksimaalne laius: 1709 mmLiuguste laius: 822 mm

Tagaukse laius: 1391 mm

Sisekõrgus: 1391 mm–1392 mm

Maksimaalne kandevõime vastavalt 
täismassile: 1346 kg

Maksimaalne haagise mass 
piduritega/piduriteta: 2000/750 kg 

Maksimaalne autorongi mass:
 5200 kg

Maksimaalne kaubaruumi 
maht: 6.6 m3



Vito Mixto.

u.
553 mm–561 mm

Sõiduki pikkused: 4859 mm 5140 mm 5370 mm

Sõiduki kõrgus: 

1907 mm - 1911 mm

Tagaukse laius: 1391 mm

Sisekõrgus: 1332 mm - 1337 mm

Kaubaruumi pikkused: 2433 mm 2908 mm

Sõiduki laius küljepeeglitega: 
2244 mm

Kaubaruumi maksimaalne laius: 1709 mmLiuguste laius: 904 mm

2678 mm

Maksimaalne kandevõime vastavalt 
täismassile: 1271 kg

Maksimaalne haagise mass 
piduritega/piduriteta: 2000/750 kg 

Maksimaalne autorongi mass:
 5200 kg

Maksimaalne kaubaruumi 
maht: 4,1 m3



Vito kaubiku ja Vito Mixto eelised.

Topelthingedega tagauksi saab pöörata vastu külgseinu ning need seina külge kinnitada. See muudab laadimise ja 
mahalaadimise lihtsamaks. 

LED-valgusriba katuse tagaservas valgustab kaubaruumi ja minimeerib varjud, muutes nii laadimise ja mahalaadimise 
mugavamaks.

Kahe relsiga ankurdussüsteem muudab kaupade kinnitamise paindlikumaks. Vasakpoolne liuguks pakub lisaligipääsu, muutes laadimise ja mahalaadimise ning kaubikusse sisenemise ja väljumise 
kiiremaks ja paindlikumaks.



Tänu kaubaruumi külgedel, seinte poolel kõrgusel asuvatele relssidele saab turvaliselt kinnitada ka suuremat kaupa, et see 
ei libiseks ega kukuks ümber. See kaitseb vigastuste eest nii kaupa kui ka kaubaruumi.

Tugev puidust põrandakate talub suuri koormusi, kaitseb kaubaruumi põrandat vigastuste eest, on libisemiskindel, lihtne 
puhastada ja tõhustab nii müra- kui ka soojusisolatsiooni.

Massioptimeeritud musta värvi plastikust põrandakate on kulumiskindel, veekindel ja lihtsasti puhastatav. Tänu kahekohalisele kõrvalistmele mahutab sõitjateruum rohkem: sel on kolmepunkti-turvavöö ja reguleeritava peatoega 
lisakoht. 



Vito Tourer.
reisijateveo spetsialist.Professionaalse reisijateveo spetsialist.



Vito Toureris on kohad juhile ja kuni kaheksale reisijale. Kõikide Vito Toureri versioonide 
standardvarustuses on suur hulk funktsioone ja seadmeid, mis tagavad Mercedes-Benzi 
kaubikutele iseloomuliku töökindluse, ohutuse ja ökonoomsuse. Reisijad naudivad sõitu 
mugavatel istmetel, neid ümbritseb klassi parima viimistluse ja materjalidega interjöör. 
Naudingut pakuvad nii Vito Toureri veetlev disain, dünaamiline ja mugav sõit kui ka 
ergononoomiline siseruum. 

• Erinevad istmekombinatsioonid 2- ja 3-kohaliste istmetega kuni kolmes reas.
• Maksimaalselt 9 kohta 3 reas ekstrapikal versioonil või kahekohalise kõrvalistme puhul 

kohtade paigutusega 3-3-2. 
• Kolm varustustaset vastavalt kliendi vajadustele: Vito Tourer BASE, PRO ja SELECT.



Vito Tourer.

Sõiduki pikkused: 4859 mm 5140 mm 5370 mm

u.
570 mm–579 mm

Sõiduki kõrgus: 

1902 - 1906 mm
Sisekõrgus: 1297 - 1327 mm

Sõiduki laius küljepeeglitega: 
2244 mm

Sõitjateruumi pikkused: 2408 mm 2653 mm 2883 mm

Sõitjateruumi maksimaalne laius: 1665 mmLiuguste laius: 837 mm

Tagukse laius: 1337 mm

Max istekohtade arv: 
11

Maksimaalne kandevõime vastavalt 
täismassile: 1210 kg

Maksimaalne haagise mass 
piduritega/piduriteta: 2000/750 kg

Maksimaalne autorongi mass: 
5200 kg



Vito Toureri istmete variandid.

3-kohaline iste teises reas, välimine iste kokkuklapitav (U71), 3-kohaline iste 
kolmandas reas (U63)

2-kohaline iste teises reas (U60), 2-kohaline iste kolmandas reas (U61) 3-kohaline iste teises reas, välimine iste kokkuklapitav (U71), vis-à-vis 
istmekinnitus (UR0), 3-kohaline iste kolmandas reas (U63)

3-kohaline iste kolmandas reas (U63), 2-kohaline iste teises reas (U60) 3-kohaline iste neljandas reas (U64), 2-kohaline iste teises reas (U60),  2-
kohaline iste kolmandas reas (U61) 



Vito Toureri eelised.

Lisaks kokkuklapitavale lauale pakub lauapakett Table Package mitmeid funktsionaalseid lisasid, mis teevad sõidu 
meeldivamaks.

Liugukse elektriline avamine ja sulgemine nupuvajutusega: juht ei pea selleks oma kohalt lahkuma ja sõitjad ise ust 
liigutama.

Tumedaks toonitud tagumised aknad varjavad siseruumi uudishimulike pilkude eest ning kaitsevad sõitjaid ning kaupa 
intensiivse päikesevalguse ja kuumuse eest.

Vahesein jagab kaubaruumi kaheks, võimaldades paindlikumat kasutamist ning mugavamat laadimist ja mahalaadimist.



Avatav klaasist panoraamkatuseluuk laseb sõitjateruumi palju õhku ja valgust, muutes selle kutsuvalt heledaks ja avaraks. Kiirkinnitustega relsisüsteem võimaldab istmeid paindlikumalt paigutada ning ühtlasi pagasit/veetavat kaupa. 

Voodipakett Bunk Package pakub mugavat magamisvõimalust - varjates magajat ka uudishimulike pilkude eest. Juhi komfortistmel on käetugi ja mugavam peatugi ning seda saab kaheksas suunas reguleerida. See võimaldab istet 
seadistada täpselt vastavalt oma maitsele ja tagab lõõgastava sõidu ka pikkadel teekondadel.



Naudi siin töötamist.



Räägime teie töö meeldivamast küljest: tänu ruumikusele sõidate Vitoga tööle alati hea 
tujuga. Toekatel ja mugavatel istmetel mööduvad meeldivalt ka pikad sõidud. Tänu 
roolivõimendile ja mugavust lisavatele seadmetele nagu näiteks kiirushoidikule läheb 
teekond ka pingevabalt. Kui soovite sõitjateruumi atraktiivsemaks muuta, saate tellida 
Sõitjateruumi Kroomipaketi1. Ja kuna iga edukas ettevõtmine saab alguse korralikust 
planeerimisest, oleme Vito varustanud paljude praktiliste panipaikadega.

1 Armatuurlaua läikivmust keskosa on eeldatavalt saadaval alates 10/2020.



Silmapaistev mugavus.

1 Sõltuvalt mootorist on standard- või lisavarustuses kas 6-käiguline manuaalkäigukast või 9G-TRONIC automaatkäigukast.

Tänu täpselt optimeeritud ülekannetele hoiab 9G-TRONIC1 automaatkäigukast mootori pöörded ja kütusekulu nii madalal kui 
võimalik ning tagab maksimaalselt mugavad kohaltvõtud ja käiguvahetused.

THERMOTRONIC automaatne kliimaseade hoiab teie autos meeldivat temperatuuri ning aitab juhil erksana püsida, eriti 
kuuma ilma puhul.

LED Intelligent Light System esilaternad muudavad nähtavuse paremaks ja sõidu ohutumaks, kohandades teepinna 
valgustamist automaatselt teeoludega.

Tagurduskaamera kuvab multimeediaekraanile fotorealistliku pildi otse sõiduki taha jäävast alast ning aitab nii vältida 
parkides ja manööverdades tekkida võivaid kahjustusi.



Raadio ja navigatsioon.

Audio 10 (EN6) helisüsteem (1-DIN) pakub mitmeid väärtuslikke info- ja kommunikatsioonifunktsioone, muu hulgas käed 
vabad helistamist ja striimimist nii Bluetoothi® kui ka USB C ühenduse kaudu.

Audio 10 helisüsteemiga võrreldes on Audio 30 (E3C) eeliseks kõrgresolutsioonis 17,8 cm (7 tolli) puuteekraan, nutitelefoni 
integreerimine ja teine USB C ühendus.

Audio 40 (EA4) laiendab Audio 30 funktsioone navigatsioonisüsteemiga.



Pingevaba sõidu tagavad ekspertidest abilised.



Keskmõõdus kaubikute klassis on Vito juhiabisüsteemide valik muljet avaldav. Et 
teekond oleks ohutum ja pingevabam, on juhile keerulistes sõiduoludes ning parkimisel 
ja manööverdamisel abiks kõrgtehnoloogilised abisüsteemid.

Juhiabisüsteemid ohutuma sõidu jaoks: 
• Tähelepanuassistent ATTENTION ASSIST (JW8)
• Külgtuuleassistent Crosswind Assist (JA8)
• Pikivahehoidik Active Distance Assist DISTRONIC (ET4)
• Pidurdusassistent Active Brake Assist (BA3)1

• Sõiduraja-assistent Lane Keeping Assist (JW5)2

• Pimenurgaassistent Blind Spot Assist (JA7)2

• Ennetav ohutussüsteem PRE-SAFE® (JP1)
• Nõlvalt startimise abi Hill Start Assist (E07)
• Automaatsed sõidutuled (LA2)
• Rehvirõhu monitoorimise süsteem FA ja RA, juhtmevaba (RY2), standardvarustus 

sõiduauto puhul (M1)
• Tahavaatepeegli ja juhipoolse küljepeegli pimestamisvastane funktsioon3

• Kiiruse piiramine 80, 100, 120 ja 160 km/h, valikvarustus

Standardvarustusse kuuluvad pidurdusabisüsteemid:
• Blokeerimisvastane pidurisüsteem ABS
• Elektrooniline stabiilsuskontroll ADAPTIVE ESP® (BB9) 
• ESP® haagise stabiliseerimine koos lisavarustuse veokonksuga

1 Osa lisavarustusse kuuluvast juhiabisüsteemide paketist Driving Assistance Package.
2 Osa lisavarustusse kuuluvast rajahoidikupaketist Lane Tracking Package ja juhiabisüsteemide paketist Driving 
Assistance Package.
3 Osa lisavarustusse kuuluvast Vito peeglipaketist Mirror Package.



Näited juhiabisüsteemidest.

Active Distance Assist DISTRONIC suudab automaatselt hoida ohutut pikivahet, tehes nii juhi elu lihtsamaks - näiteks 
ummikutes.

Rajahoidiku pakett Lane Tracking Package aitab juhil oma sõidurajal püsida ja ka sõidurada vahetada.

Piduriassistent Active Brake Assist aitab vältida otsasõitmist ees liikuvale sõidukile ja teed ületavale jalakäijale otsasõitmist 
või leevendada kokkupõrke tagajärgi.

Pimenurgaassistent aitab vältida liiklusõnnetusi sõiduraja vahetamisel näiteks kiirteel. 



Parkimisassistent Active Parking Assist aitab juhti parkimiskoha leidmisel ning sinna ja sealt välja manööverdamisel. Tähelepanuassistent ATTENTION ASSIST aitab vältida roolis tukkumajäämist, tagades nii parema ohutuse, eriti, kui 
sõidetakse öösel või pikka vahemaad.

Külgtuuleassistent Crosswind Assist vähendab tuulepuhangute tõttu oma sõidurajalt kõrvalekaldumist, pidurdades 
tuulepoolse külje rattaid.

Sõidurajaassistent Lane Keeping Assist aitab vältida liiklusõnnetusi, mis on põhjustatud sõiduki oma rajalt väljakaldumisest.



Kogege omaenda 
majandusimet.



Need, kes kasutavad ressursse säästlikult, on iga ettevõtte oodatud partnerid. Vitole 
pakutava viie diiselmootori seast leiate kindlasti selle, mis vastab kuluefektiivselt just teie 
vajadustele. Mercedes-Benzile omane töökindlus ja pikaealisus tagavad, et Vito kaubik 
on alati olemas, kui seda vajate. Seejuures on oluline faktor ka pikk hooldevälp, mis 
ulatub 40 000 kilomeetrini.

Põhilised eelised, mis tagavad Vito kasumlikkuse: 
• Madalad sõidukulud tänu efektiivsetele diiselmootoritele.
• Madalad hoolduskulud tänu pikale, kuni 40 000-kilomeetrisele hooldevälbale ja 

optimeeritud ligipääsuga sõlmedele.
• Madalad remondikulud tänu kõrgele kvaliteedile ja lihtsale remonditavusele. 
• Varuosade suurepärane saadavus ja nende usaldusväärne kvaliteet tänu enam kui 5,5 

miljonile intensiivsele testikilomeetrile – see võrdub 1500 sõiduga Lissabonist 
Stockholmi – ja komponentide loendamatutele kvaliteeditestidele.  



Palju võimalusi edumaa saavutamiseks.

Väle ja ökonoomne. Tagaveoline Vito.Öknoomne A-st kuni Z-ni. Esiveoline Vito.



Sundimatult parim. Ükskõik, kus. Vito 4 x 4.

Keskmõõdus kaubikute klassis on Vito esimene, mis pakub kolme erinevat veoskeemi: 
nii esivedu, tagavedu kui ka nelikvedu. Esiveoline Vito avaldab muljet oma väikese massi 
ja suurepärase haardevõimega, kandes kerget koormat. Tagavedu on eriti soovitatav 
suure koorma ja haagise puhul. Püsiva nelikveoga Vito teeb töö lihtsamaks, kui teeolud 
on keerulised1. Neli vedavat ratast parandavad juhitavust, pöördemomenti jaotatakse 
esi- ja tagasilla vahel suhtes 45 :55. 

1 Saadaval ainult koos automaatkäigukastiga. 



e-mobiilsuse täislahendus.Sinu



Tehniline areng ja majanduslikud eelised muudavad elektrisõidukid finantsilises mõttes 
üha ahvatlevamaks. Elektriline kaubik võimaldab siseneda ka sisepõlemismootoriga 
sõidukitele keelatud piirkondadesse. 
Kui valite Mercedes-Benzi elektrilise kaubiku, avanevad teile meie eVAN ökosüsteemi 
eelised. Esmalt teeme kindlaks ja tõestame ära, kas elektrisõiduk sobib teie 
kasutusmustriga. Lisaks oleme teile abiks oma teenuste ning intelligentsete 
laadimisinfrastruktuuri- ja energiakasutuslahendustega.

• Tehniline areng, majanduslikud eelised ja maksusoodustused muudavad 
elektrisõidukid finantsilises mõttes üha ahvatlevamaks. 

• Elektrisõidukid võimaldavad ligipääsu ka nende linnade südamesse ja aladele, kus 
kehtivad piirangud diiselmootoriga sõidukitele.

• Mercedes-Benzi elektriline kaubik toetab teie innovaatilist ja keskkonnasõbralikku 
kuvandit.



Nad muudavad teid liikuvaks - elektriliselt: 
eVito kaubik ja eVito Tourer PRO1.

1 Saadaval alates 2021.
2 Aku laadimisaeg sõltub laadimisinfrastruktuurist.

eVito on täpselt nii funktsionaalne, ohutu ja mugav, nagu Mercedes-Benz Vitolt ootate. 
eVito on saadaval kaubiku ja Tourerina ning ka pika (A2) ja eriti pika (A3) versioonina. 
eVito jõuallikaks on eriti efektiivne, peaaegu hääletu ja kohalike heitmeteta 
elektrimootor. Kõrgepingeakud on paigutatud auto põhja alla. Tänu sellele on siseruum 
täielikult ja piiranguteta kasutatav. Kaubikuversiooni kaubaruumi maht on kuni 6,6 m³ 
ning eVito Tourer PRO mahutab kuni kaheksa reisijat ja juhi.

eVito kõrgepingeakude kasutatav mahutavus on 35 kWh ja selle saab laadimisjaamas või 
nn seinalaadijaga (wallbox) 0 kuni 100% laadida u kuue tunniga2. Vahelduvvoolu-
laadimisinfrastruktuuriga on Mode 3 laadimiskaabli ja type 2 ühendusega 
laadimisvõimsus kuni 7,4 kW (2 faasi x 16 A või 1 faas x 32 A). Nii kahe- kui ka 
ühefaasilise laadimise jaoks on saadaval ka 4- ja 8-meetrised laadimiskaablid.

Kui seinalaadijat või laadimisjaama võtta pole, saab akut laadida ka kodusest pistikust. 
Selle jaoks on laadimiskaablid saadaval nii tehasest kui ka Mercedes-Benzi partneritelt.



1 Wallboxiga laadides.
2 Aku laadimise kestus sõltub laadimisinfrastuktuurist
3  Vahelduvvooluga saab laadida seinalaadijaga (wallbox) võimsusega kuni 11 kW, juhul kui on olemas 3-faasiline ühendus. Laadides ühefaasilise ühenduse ja 32 A vooluga, on laadimisvõimsus 7,4 kW. Mõnes riigis on ühefaasiline ühendus standard. Vahelduvvooluga on võimalik laadida ka tavapistikust. CCS 
laadimispistik on nutikalt paigutatud esimesse kaitserauda.

4 Tegelik sõiduulatus sõltub sõidustiilist, tee- ja liiklusoludest, välistemperatuurist, kütte-kliimasüsteemi kasutamisest ja paljust muust.
5 Sõiduulatus vastavalt Direktiivile 692/2008/EC. Sõiduulatus sõltub sõiduki konfiguratsioonist ja eriti valitud maksimaalsest sõidukiirusest. 
  Sõiduulatus vastavalt Direktiivile 2017/1151/EU. Sõiduulatus sõltub sõiduki konfiguratsioonist ja eriti valitud maksimaalsest sõidukiirusest..

Täismass [kg]

Mootor

Püsivõimsus kW

Veoskeem

Kasutatav mahutavus [kWh]

Laadimisaeg vahelduvvooluga 0%-100% max laadimisvõimsusega [h]1,2

Kere pikkused

Maksimaalne võimsus kW (hj) / p/min

Maksimaalne pöördemoment Nm / p/min

Aku tüüp

Maksimaalne laadimisvõimsus vahelduvvoluga [kW]1

Kombineeritud sõiduulatus [km]4,5

2800, 3200

Asünkroonne elektrimootor

70

Esirattavedu

35

u. 6

pikk (A2), ekstrapikk (A3)

eVito kaubik

85 (116) | 11 500

295 | 343

Kõrgepingeaku

7,4

150-184

3500

Asünkroonne elektrimootor

70

Esirattavedu

90

u. 10

pikk (A2), ekstrapikk (A3)

eVito Tourer

150 (204) | 4500

367 | 300 

Kõrgepingeaku

11³

156-186



Kerevärvid.

Siin loetletud standard- ja metallikvärvid1 on vaid osa Vitole pakutavatest värvidest. Lisavarustusena on saadaval veel erivärve (mittemetallikud). Lisavarustusena saab tellida ka erilahendusi, näiteks teie 
ettevõtte värvides Vito.

1 Metallikvärvid on lisavarustus.

Standardvärvid

Valge Arctic White Hall Pebble Grey Valge Rock Crystal White metallik

Hall Graphite Grey metallik

Must Obsidian Black metallik

Hõbe Brilliant Silver metallik

Metallivärvid1

Sinine Steel Blue 

Roheline Granite Green

Punane Jupiter Red

Sinine Cavansite Blue metallik 

Punane Hyacinth Red metallikHall Selenite Grey metallik



1 Saadaval Vito Tourer PRO ja Vito Tourer SELECTiga ainult koos voodipaketiga Bunk Package. 

Musta värvi tekstiil Caluma

Musta värvi kunstnahk.

Musta värvi tekstiil Santos1

Eriti vastupidav musta tooni mustriga kangas annab 
istmetele ilusa ja modernse välimuse ja tagab meeldiva 
istumistemperatuuri.

Musta värvi kunstnahk väljendab mugavust ja avaldab 
muljet lihtsa hooldatavusega.

Musta värvi Santos tekstiilkate annab istmetele meeldiva ja 
modernse välimuse. Tekstiil on hingav ja seda iseloomustab 
vastupidavus.

Istmekatted.



Info mootori ja varustuse kohta.

Lubatud täismass (kg)

Esivedu

Tagavedu

Nelikvedu

OM622 DE17LA | 75 kW (102 hj) 3800 p/min | 4 silindrit | diisel
Euro 6d-TEMP N1 | 1,749 cm3 | 230 Nm 1500–2000 p/min

OM654 DE20LA | 100 kW (136 hj) 4200 p/min | 4 silindrit | diisel
Euro 6d-TEMP N1 | 1950 cm3 | 330 Nm 1100–2400 p/min

OM654 DE20LA | 100 kW (136 hj) 4200 p/min | 4 silindrit | diisel
Euro 6d-TEMP N1 | 1950 cm3 | 330 Nm 1100–2400 p/min

OM622 DE17LA | 100 kW (136 hj) 3800 p/min | 4 silindrit | diisel
Euro 6d-TEMP N1 | 1598 cm3 | 330 Nm 1500–2500 p/min

OM654 DE20LA | 120 kW (163 hj) 4200 p/min | 4 silindrit | diisel
Euro 6d-TEMP N1 | 1950 cm3 | 380 Nm 1200–2400 p/min

OM654 DE20LA | 120 kW (163 hj) 4200 p/min | 4 silindrit | diisel
Euro 6d-TEMP N1 | 1950 cm3 | 380 Nm 1200–2400 p/min

Lubatud autorongi täismass (kg)

OM654 DE20LA | 140 kW (190 hj) 4200 p/min | 4 silindrit | diisel
Euro 6d-TEMP N1 | 1950 cm3 | 440 Nm 1350–2400 p/min

OM654 DE20LA | 140 kW (190 hj) 4200 p/min | 4 silindrit | diisel
Euro 6d-TEMP N1 | 1950 cm3 | 440 Nm 1350–2400 p/min
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Tähelepanu: Pärast trükise koostamise tähtaega (07/2020) võib toote juures olla tehtud muudatusi. Tootja jätab 
endale õiguse teha tarneperioodil muutusi toote disainis, vormis, värvis ja muudes omadustes, kui neid muutuseid ja 
kõrvalekaldeid, võttes arvesse müüja huve, võib pidada ostja suhtes mõistlikuks. Kui müüja või tootja kasutab tellimuse 
või tellimuse eseme tähistamiseks sümboleid või numbreid, ei saa õigusi tuletada üksnes nendest. Piltidel võib olla 
varustust ja lisasid, mis ei kuulu standardvarustusse. Trükkimisprotsessist tingituna võivad värvid pisut erineda piltidel 
nähtavast. Selles brošüüris võib olla kirjeldatud mudeleid ja teenuseid, mis pole teatud riikides saadaval. 

Antud trükist levitatakse rahvusvaheliselt. Teave õigusnormide, õigusnõuete ja maksustamise ning sellega seonduvate 
tagajärgede kohta kehtib ainult Saksamaa Liitvabariigi suhtes ja oli trükise koostamisel täpne. Täpsema info 
saamiseks teistes riikides kehtivate nõuete ja seadusandluse kohta pöörduge oma volitatud Mercedes-Benzi 
edasimüüja poole.
www.mercedes-benz.ee/vans

Tehnilise info salvestamine sõidukis: sõiduki elektroonilised komponendid (sh turvapadja juhtmoodul, mootori 
juhtmoodul jne) salvestavad sõiduki tehnilisi näitajaid nagu näiteks rikete korral veateated ning liiklusõnnetuse korral 

sõiduki kiirus, pidurdusvõimsus ja info ohutus- ja juhiabisüsteemide töö kohta (audio- ja videoinfot ei salvestata). 
Salvestatakse ainult hetkeinfot, näiteks rikke tekkimise hetkel; väga lühikese aja jooksul (maksimaalselt paar sekundit), 
näiteks liiklusõnnetuse korral; või kokkuvõtlikul kujul näiteks komponentide kulumise hindamiseks. Salvestatud infole 
pääseb ligi sõidukis olevate liideste kaudu. Seda infot saavad kasutada ja analüüsida koolitatud tehnikud, et diagnoosida 
ja kõrvaldada rikkeid, või tootja, et analüüsida ja arendada sõidukit. Kliendi soovil saab infot kasutada ka lisateenuste 
pakkumiseks. Info jagamine tootja või kolmanda osapoolega saab toimuda ainult vastavalt õigusnormidega sätestatud 
juhul (näiteks hädaabikõne puhul) või vastavalt kliendiga sõlmitud kokkuleppele, jälgides andmekaitsereegleid. Sõiduki 
salvestatava info kohta saab lisateavet kasutusjuhendist, mis on trükitud kujul autos, või kodulehelt
www.mercedes-benz.ee

Romusõiduki tagastamine. Vastavalt Euroopa Liidu (EL) romusõidukite direktiivile saate oma Vito meile 
keskkonnasõbralikuks taaskasutuseks tagastada. Kuid see päev on veel kaugel. Loodud on sõidukite vastuvõtmise ja 
lammutusettevõtete võrgustik, mis muudab selle võimalikult lihtsaks. Oma sõiduki saad tasuta jätta kõikidesse 
nendesse asutustesse, nii annad suure panuse taaskasutusse ja ressursside säästmisesse. Romusõidukite 
ümbertöötlemise ja nende vastuvõtmise kohta saad lisainfot kohalikult Mercedes-Benzi kodulehelt.




