
Vito zárt áruszállító és Mixto



A Vito. 
Akarja, tudja, teszi.



A Vito

Mindig bevetésre kész szeretne lenni? Nem tud ellenállni az új kihívásoknak? Céltudatosan 
végzi feladatát? Akkor a Vito és Ön kitűnően összeillenek. Hiszen a Vito mindig célba  
juttatja – az országutakon és a cége sikeréhez vezető úton egyaránt. Gazdaságosság és 
minőség tekintetében éppolyan példamutató, mint a rugalmasság és biztonság terén.  
Hiszen egy valódi haszonjármű-specialistától származik. 

100 km-en 5,7 l-es1 üzemanyag-fogyasztásával gazdaságosabb, mint valaha, és minden 
megtett kilométerrel tartósan hozzájárul az Ön sikeréhez. Az innovatív asszisztens- és  
biztonsági rendszereknek köszönhetően pedig céljait még biztonságosabban érheti el.  
A meghajtási módok terén is egyedülálló választékot kínál: elsőkerék-, hátsókerék- vagy 
összkerékhajtás – kiválaszthatja feladataihoz a megfelelőt.

Mercedes-Benz partnerek sűrű hálózata gondoskodik széles körű szervizszolgáltatásokkal 
arról, hogy Vito haszongépjárműve folyamatosan megbízható legyen. A karbantartás  
és javítás terén bízzon Mercedes-Benz szervizében! Ők ismerik legjobban gépkocsiját.  
Így a Vito sokáig értékes partnere maradhat.

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  A Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 116 CDI-nél, BlueEFFICIENCY csomaggal, 7G-TRONIC PLUS-szal és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1).  
 
Részletes információk a fogyasztási adatokról a „Műszaki adatok“ alatt találhatók.
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Ismerkedjen meg 
a gazdasági csodával!



Gazdaságosság

Aki takarékosan bánik az erőforrásokkal, a vállalkozásban mindig szívesen látott partner. 
Ezért a Vito mindent tartalmaz, ami vállalkozását gazdaságosságával eredményessé teheti. 
Az elődmodell összehasonlítható motorváltozatához képest lényegesen takarékosabb, 
akár 5,7 l-es üzemanyag-fogyasztásával 100 km-re1. Egy példamutató adat. Éppúgy, mint 
a Mercedes-Benzre jellemző megbízhatóság és hosszú élettartam. Gondoskodik róla, 
hogy Vito haszongépjárműve rendelkezésére álljon, amikor szüksége van rá. Ehhez a hosszú, 
akár 40 000 km-es szervizintervallumok is hozzájárulnak. A kitűnő termékminőség a leg-
jobb előfeltétele annak, hogy a karbantartási és javítási költségeket alacsonyan tarthassuk. 
Annak érdekében, hogy még sok év múlva is látható legyen, mennyire fitt a Vito, kitűnő 
korrózióvédelemmel, többek között teljesen horganyzott karosszériával láttuk el.

A BlueEFFICIENCY csomag2 a következő intézkedésekkel csökkenti a fogyasztást és CO2-kibocsátást:

Az ECO Start-Stop funkció átmenetileg leállítja a motort álló helyzetben.

A Fuel-Efficiency generátor javított hatásfokával tehermentesíti a motort.

Generátorvezérlés teljesítményfüggő szabályozással, amelynek segítségével a generátor tolóüzemben és fékezéskor  
tölti az akkumulátort.

1  A Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 116 CDI-nél, BlueEFFICIENCY csomaggal, 7G-TRONIC PLUS-szal és haszongépjárműként forgalomba helyezve 
(N1). 2 Szériafelszereltség a Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 119 CDI esetében, valamint automata váltónál, személygépkocsiként forgalomba helyezve 
(M1). Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 119 CDI, BlueEFFICIENCY csomaggal, 7G-TRONIC PLUS-szal és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1).

Részletes információk a fogyasztási adatokról a „Műszaki adatok“ alatt találhatók.



Készen áll,
ha Ön is.



Megbízhatóság

Vito haszongépjárművét partnerként hamar nagyra fogja értékelni. Ezért mindent megteszünk 
egy hosszú és megbízható kapcsolat érdekében. Átadáskor egy kiforrott gépkocsit vehet át, 
Mercedes-Benz minőségben, amely 5,5 millió tesztkilométert és széles körű vizsgálatokat 
állt ki eredményesen. A Vito úgy lett kialakítva, hogy megfeleljen a mindennapi munkára 
használt gépkocsikkal szemben támasztott kemény követelményeknek. Teljes körű korró-
zióvédelme, a teljesen horganyzott karosszériával, gondoskodik arról, hogy évek múlva  
is jó benyomást kelthessen, cége névjegykártyájaként.

Annyi biztos: a Vitóval olyan gépkocsi mellett dönt, amelyben megbízhat. Köszönhetően 
magas fokú rendelkezésre állásának minden feladatában segítheti Önt. Mert számunkra  
a „Mercedes-Benz Vans. Born to run.“ nemcsak mottó, hanem ígéret.



A COLLISION PREVENTION 
ASSIST kombinálja a követési 
távolság- és ütközésfigyel-
meztetést a BAS PRO fékasz-
szisztenssel.

A szériafelszereltséghez tar tozó 
Oldalszélasszisztens segít 
megakadályozni a sávból való 
kitérést oldalirányú széllö-
kések esetén.

A PRE-SAFE® megelőző utas-
védelmi rendszer képes már 
bekövetkezésük előtt felismerni 
a kritikus közlekedési helyze-
teket, és megelőző intézkedé-
seket tesz az utasok védelme 
érdekében.

A Sávtartó asszisztens  
segíthet a sáv véletlen elha-
gyásából eredő balesetek  
elkerülésében.

A Holttérfigyelő asszisztens 
segíthet a balesetek elkerülé-
sében sávváltáskor, például az 
autópályán.

A LED-es Intelligens Világítási 
Rendszer a világítást a fény-, 
út- és időjárási viszonyoknak 
megfelelően állítja be.

A tolatókamera  
fotorealisztikusan, dinamikus 
segédvonalak segítségével  
jeleníti meg a környezetet és  
a menetirányt. 

Érje el célját! 
Példamutató biztonságban.



Biztonság

A példamutató biztonsági és asszisztensrendszerek a Vitóban mindenki előnyére válnak: 
Önnek, utasainak és még a közlekedés többi résztvevőjének is. Rakománya is kitűnő körül-
mények között utazhat. Már szériafelszereltségként elkíséri Önt az Oldalszélasszisztens,  
az ATTENTION ASSIST Éberségfigyelő asszisztens, a légzsák a vezető számára, az utasoldali 
légzsák a Vito Mixto-hoz személygépkocsiként forgalomba helyezve (M1)1, valamint az 
ADAPTIVE ESP® elektronikus stabilitásprogram legújabb generációja. Utóbbi a menetdinamika 
szabályozása során a gépkocsi rakományát is számításba veszi. A B-oszlopon talál ható 
QR-kódos mentési matricáról pedig a mentőszolgálatok közvetlenül beolvashatják a gépkocsi 
típusának megfelelő mentési kártyát.

Az egyik fénypont az extraként rendelhető COLLISION PREVENTION ASSIST, amely a váro-
sokon kívül is felügyeli a követési távolságot, és figyelmeztet egy lehetséges ütközésre. 
Kívánságra függöny- és felsőtest-medence oldallégzsákok a vezető és a segédvezető részére, 
valamint a PRE-SAFE® megelőző utasvédelmi rendszer is rendelhetőek. Ha pedig még  
tovább kívánja bővíteni Vito biztonsági felszereltségét, a további biztonsági felszereltségek2 
között biztosan megtalálja, amit keres. Egyvalami mindegyikben közös: segítik Önt célja 
biztonságos elérésében.

Az ATTENTION ASSIST  
Éberség figyelő rendszer 
növel heti a közlekedésbizton-
ságot, és segíthet az elbó-
biskolás  elkerülésében, mert 
felismeri a fáradtság vagy 
 figyelmetlenség tipikus jeleit. 

Érje el célját! 
Példamutató biztonságban.

Vezetői Segédrendszerek csomag Sávtartó csomag

COLLISION PREVENTION ASSIST • –
Sávtartó asszisztens • •
Holttérfigyelő asszisztens • •

1  Extraként rendelhető a Vito zárt áruszállítóhoz és a Vito Mixtóhoz haszonjárműként forgalomba helyezve (N1), a szériafelszereltséghez tartozik  
a Vito Mixtónál, személygépkocsiként forgalomba helyezve (M1). 2 Ld. Széria- és extrafelszereltség, Biztonság, valamint www.mercedes-benz.hu



Olyan sokoldalú,
mint az Ön feladatai.



Futómű és meghajtási koncepciók

Eljutni valahova nem nehéz, de Ön szeretne tovább is haladni. Ezért a Vitónál, az első transz-
porterként kategóriájában, 3 meghajtási mód közül választhat: elsőkerék-, hátsókerék-  
és összkerékhajtás. Terveinek és közlekedési igényeinek megfelelően válassza gépkocsiját 
olyan meghajtással, amely alkalmazási területének és a kívánt menettulajdonságoknak 
leginkább megfelel. 

Útközben az extraként rendelhető 7G-TRONIC PLUS1 hétfokozatú automata váltó tartja 
magas szinten a menetkényelmet és alacsonyan a fogyasztást. A szériafelszereltséghez 
tartozó hatfokozatú kézi kapcsolású váltó is meggyőző kiegyensúlyozottságával az agilitás 
és hatékonyság között. Bármelyik meghajtásváltozat mellett döntsön is: a szériafelsze-
reltséghez tartozó elektromechanikus szervokormánnyal, a kényelmes futóműhangolással 
és a független kerékfelfüggesztéssel a Vitóban személygépkocsi-színvonalon élvezheti  
a hatékonyságot, futáskultúrát és menetkényelmet.

1 Rendelhető hátsó- és összkerékhajtáshoz.

Kategóriájának első transzportereként a Vito 3 meghajtási változatot kínál: elsőkerék-, hátsókerék- és összkerékhajtás.

4 x 2 4 x 2 4 x 4



Itt élvezheti
a munkát.



Belső tér

Nézzük munkája kellemes oldalát: a Vito tágas utasterével gondoskodik a jó munkakedvről. 
Az ülések strapabíró szövetkárpitja meggyőző, ergonomikus párnázatukon pedig hosszú 
utakon is kényelmesen utazhat. A hideg évszakban értékes extra a rendelhető ülésfűtés  
a vezető és a segédvezető részére. Ha elöl két helyre van szüksége az utasoknak, választ-
hatja az extraként rendelhető kétszemélyes segédvezető-ülést.

Köszönhetően az elektromechanikus szervokormánynak és az olyan extráknak, mint  
a TEMPOMAT, a multifunkciós kormány, állítható kormányoszloppal és fedélzeti számítógép-
pel könnyedén juthat el a bevetés helyszínére. Az extraként rendelhető klímaberendezés, 
ill. automata klímaberendezés segít, hogy mindig jó formában maradhasson.

A kívánságra rendelhető audiorendszerek gondoskodnak útközben a legjobb kapcsolattar-
tásról és a jó szórakoztatásról, a Becker® MAP PILOT1 navigációs rendszerrel pedig arról 
is, hogy gyorsabban célhoz érhessen. Ha még értékesebbé kívánja tenni a Vitót, rendelje 
meg extraként a Belső króm csomagot. Mivel pedig minden eredményes vállalkozás 
rende zett alapokon nyugszik, a Vitót számos praktikus tárolórekesszel láttuk el, amelyek 
gondoskodnak a rendről.

Sokoldalú felszereltségek2

3 küllős multifunkciós kormány, fedélzeti számítógéppel

Praktikus rakodópolcok és tárolóhelyek

Kapaszkodók a beszálláshoz a vezető és a segédvezető számára

TEMPMATIC klímaberendezés

Információs és kommunikációs rendszerek, mint az extraként rendelhető Audio 10 és Audio 15 rádiók  
és a Becker® MAP PILOT1 navigációs rendszer

Ülésfűtés a vezető és a segédvezető számára

Állítható kormányoszlop

1  A Becker® MAP PILOT navigációs rendszer csak az Audio 15-tel együtt rendelhető. 2 Részben extrafelszereltség.



Az Ön haszna: 
akár 120 kg-mal1 több rakomány.



Funkcionalitás és rakomány

A Vitóban mindennek jut hely, amit el kell szállítani. Számokban kifejezve: akár 120 kg-mal1 
nagyobb hasznos terhelés az elődmodellhez képest, az akár 3 m hosszú rakfelületen2  
elosztva. 1374 kg maximális hasznos terhelhetőségével 3200 kg-os gépkocsiként hatalmas 
mennyiségű rakományt szállíthat. De ez még nem minden: három járműhosszal, két  
tengelytávval, rugalmas rakományrögzítő rendszerrel és praktikus válaszfalakkal sokoldalú 
egyéni kialakítási lehetőségeket és különleges kialakításokat nyújt Önnek professzionális 
szállítási megoldásaihoz.

Végül is, minden feladat más és más. Mindenekelőtt akkor, amikor a rakomány mellett  
személyeket is szeretne szállítani. Erre leginkább a Vito Mixto alkalmas. A részleges üve-
gezésnek, a kényelmes fellépőnek és az akár hat személy részére is rugalmasan alakít-
ható üléselrendezésnek köszönhetően a funkcionalitás találkozik benne a kényelemmel.  
Szükség esetén pedig a hátsó üléspadot néhány mozdulattal egyszerűen kiveheti.

A nagy ajtónyílások és az alacsony rakodóperem segítenek, hogy a nehéz feladatokat is 
könnyeden leküzdhesse Vitójával – a még nagyobb kényelem, hatékonyság és biztonság 
érdekében a be- és kirakodásnál.

1  A Vito zárt áruszállító és a Vito Mixto 109 CDI, valamint a Vito zárt áruszállító és a Vito Mixto 111 CDI esetén érvényes,  
3050 kg megengedett össztömeggel. 2 Az extra hosszú változat esetén érvényes.



Raktérfogatának súlya van: a Vito zárt áruszállító.

A Vito zárt áruszállító sokat elvisz, anélkül, hogy megérezné. Tökéletes a nagy igénybevételt 
jelentő feladatokra, és kitűnően alkalmas rá, hogy vállalkozását képviselje. Specialitása a rako-
mányfelvétel: akár 3061 mm raktérhosszal és 6,6 m3 maximális csomagtértérfogattal a Vito 
zárt áruszállító akár 829 kg és 1294 kg közötti rakományt is befogad rakterébe, 3200 kg-ra 
növelt megengedett össztömeggel pedig akár 1219 kg és 1324 kg közötti rakományt is elbír 
(hátsókerék-hajtással).

De a tömeg nem minden: a Vito zárt áruszállító, nagy raktérajtajainak és az alacsony rakodó-
peremnek köszönhetően nagyon jól rakodható. Az extraként rendelhető bal oldali tolóajtóval 
három oldalról férhet hozzá a raktérhez, rajtuk keresztül például akár három Euro raklap is 
berakodható. A rakományrögzítő sínek a raktérpadlón és a rögzítősínek az oldalfalon rugalmas 
lehetőséget biztosítanak a rakomány rögzítésére.

● A nagyméretű, szériafelszereltséghez tartozó jobb oldali tolóajtón át raklapok is berakodhatók.

● szériafelszereltség   ○ extrafelszereltség

Raktér | Zárt áruszállító



Raktér | Zárt áruszállító

○  A Vito, helyigénytől függően, 3 járműhosszban, kompakt (széria), hosszú és 
extra hosszú változatban rendelhető. 

○  A raktér oldalfalain elhelyezett rögzítősínek segítségével megakadályozható 
a rakomány elcsúszása vagy eldőlése.

●  A különösen hosszú tárgyak számára az alsó rakodónyílás a vezető- és  
segédvezető-ülés alatt nagyobb raktérhosszat biztosít.

○  A számos rögzítőrendszer megbízható rakományrögzítést tesz lehetővé.

○  A masszív fapadló nagyon strapabíró, továbbá megkönnyíti a berakodást  
és a raktér tisztítását.

○  A hátsó szárnyasajtó kívánságra az oldalfalig nyitható és rögzíthető,  
megkönnyítve a be- és kirakodást.



Vito zárt áruszállító rakodási változatok.

Vito zárt áruszállító, kompakt, kettős segédvezető-üléssel.Vito zárt áruszállító kompakt.

Rakodási változatok | Zárt áruszállító

Az ábrák csak példaként szolgának, további változatok is rendelkezésre állnak.



Vito zárt áruszállító, hosszú, dupla segédvezető-üléssel. Vito zárt áruszállító, extra hosszú, dupla segédvezető-üléssel.

Vito zárt áruszállító extra hosszú.Vito zárt áruszállító hosszú.

Rakodási változatok | Zárt áruszállító



Minden és mindenki elfér: a Vito Mixto.

A Vito Mixto az „Egy mindenkiért“ elvet követi, és Tourerként éppolyan meggyőző, mint zárt 
áruszállítóként. Aki egyszerre szeretne személyeket és tárgyakat is szállítani, a Vito Mixtóban 
egy gazdaságos, sokoldalú és megbízható profira talál.

Extraként kétszemélyes segédvezető-üléssel és háromszemélyes üléspaddal az utastérben, akár 
hat személyt is elszállíthat a bevetés helyszínére. Az oldalsó ablakok fényt és jó kilátást bizto-
sítanak az utastérben, egy a lábtérben található szellőzőfúvóka pedig gondoskodik a kellemes 
temperálásról, úgy, hogy a második sorban ülők is kényelmesen utazhassanak.

Az ülések mögött még bőséges hely marad az anyagoknak és felszerelésnek, amely a nagy 
hasz nos terhelésnek köszönhetően kitűnően kihasználható. A járműhossztól függően a rakfelület 
akár 2,63 m2 és a csomagtértérfogat akár 4,1 m3 is lehet. Kívánságra egy ablakos válaszfal  
a C-oszlopnál távol tartja a raktérből származó szennyeződést és port az utastértől, és továb-
bi védelmet biztosít a rakománytól.

○  Kívánságra a Komfort csomag teszi még igényesebbé a Vito Mixto utasterét, igényes oldalfal- és tetőborítással,  
valamint belső világítással és kapaszkodókkal. 

● szériafelszereltség   ○ extrafelszereltség

Raktér | Mixto

Több személyt szeretne szállítani? Akkor nézze meg a Vito Tourert! Akár BASE, PRO vagy  
SELECT változatban – a vezetővel együtt akár 9 személynek kínál kényelmes helyet.



Raktér | Mixto

○  Az extra hosszú változat raktere akár 4,1 m3-es is lehet. 

●  Az utastéri meleglevegő-csatorna meleg levegőt vezet a hátsó utasokhoz. 

○   Az igényesebb belső burkolat vonzóbbá teszi az utasteret, és további  
tárolóhelyeket biztosít.

○  A teljes, ablakkal ellátott válaszfal a C-oszlopnál védi az utasteret  
a szennyeződésektől és további védelmet biztosít a rakománytól.

●  Az ablakok a B- és C-oszlop között fényt engednek az utastérbe  
és jó kilátást biztosítanak. 

○  A kettős segédvezető-ülés állítható fejtámlákkal és hárompontos biztonsági 
övvel, két utasnak kínál helyet.



Vito Mixto rakodási változatok.

Vito Mixto kompakt, ülések az utastérben: háromszemélyes üléspad az 1. hátsó üléssorban Vito Mixto kompakt, kétszemélyes segédvezető-üléssel és ülésekkel az utastérben: háromszemélyes üléspad  
az 1. hátsó üléssorban

Az ábrák csak példaként szolgálnak, további változatok is rendelkezésre állnak.

Rakodási változatok | Mixto



Vito Mixto extra hosszú, kettős segédvezető-ülés, ülések az utastérben: 3-as ülőpad az 1. hátsó üléssorban

Vito Mixto extra hosszú, ülések az utastérben: 3-as ülőpad az 1. hátsó üléssorban

Vito Mixto, hosszú, kettős segédvezető-ülés és 3-as ülőpad az 1. hátsó üléssorban, lehajtható külső üléssel.

Vito Mixto hosszú, ülések az utastérben: 3-as ülőpad az 1. hátsó üléssorban

Rakodási változatok | Mixto



Vito, elsőkerék-hajtással

Meghajtási változatok | Elsőkerék- és hátsókerék-hajtás

Sokféle lehetőség az előrehaladásra.
Elsőkerék-, hátsókerék- vagy összkerékhajtás – a Vito az egyetlen transzporter a közepes méretű 
van szegmensben, amely 3 meghajtásváltozatban áll rendelkezésre.

Az elsőkerék-hajtás az alapmotorokkal, 65 kW1 (88 LE) és 84 kW2 (114 LE) teljesítménnyel 
rendelhető. Az elsőkerék-hajtású gépkocsik egyik további előnye az alacsony saját tömeg.  
Felszereltségtől függően az elődmodellhez képest ez akár 120 kg-mal nagyobb hasznos  
terhelést3 eredményezhet. Ezen túlmenően ez a meghajtási változat kitűnő vonóerejével  
is meggyőzi terheletlen gépkocsinál.

A hátsókerék-hajtás akkor ajánlott, ha nagyobb teljesítményre és forgatónyomatékra van 
szükség, például nagy hasznos terhelés vagy utánfutós üzemeltetés esetén. Különösen  
a 7G-TRONIC PLUS automata váltóval együtt nyújt ez a meghajtási változat magas szintű  
menetkényelmet.

1  A Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 109 CDI esetén, hatfokozatú ECO Gear kézi kapcsolású váltóval és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1). 
2 A Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 111 CDI esetén, hatfokozatú ECO Gear kézi kapcsolású váltóval és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1). 
3 A Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 109 CDI, valamint a Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 111 CDI esetén érvényes, 3050 kg megengedett össztömeggel.

Részletes információk a fogyasztási adatokról a „Műszaki adatok“ alatt találhatók.



Vito, összkerékhajtással

Meghajtási változatok | Összkerékhajtás

Magabiztos. Bárhol. A Vito 4 x 4.
A 4 x 41 állandó összkerékhajtással a Vito nehéz útviszonyok között is könnyebben jut előre. 
A kitűnő vonóerő-átadásnak köszönhetően növeli a menetdinamikát és javítja a menettulajdon-
ságokat. A vonóerő az első és hátsó tengelyen 45 : 55 arányban oszlik meg. Csúszós talajon  
az elégtelen tapadással rendelkező kerekek a 4ETS elektronikus vonóerő-szabályzó rendszer 
segítségével lefékezhetők. Ekkor a meghajtó nyomatékot a rendszer a jól tapadó kerekekre 
irányítja át.

Az optimalizált vonóerő-szabályozással és kitűnő menetstabilitásával a Vito Tourer 4 x 4 segíti 
a vezetőt abban, hogy az utasokat és a rakományt szinte minden terepen biztonságosan és 
kényelmesen célba juttassa. A Vito 4 x 4 minden más téren is a lehető legjobban alkalmazko-
dik a környezetéhez – például az alacsony rakodóperemmel az egyszerű be- és kirakodás 
 érdekében.

1  Csak a 7G-TRONIC PLUS automata váltóval, a 100, 120 és 140 kW-os motorváltozatokhoz rendelhető.



Nyereség a költségvetés és a környezet számára is.
A két 4 hengeres dízelmotor, Common-Rail közvetlen befecskendezéssel és turbófeltöltéssel, 
képezi a Vito gazdaságos és fenntartható üzemeltetésének alapját. Az 1598 cm3-es motor két, 
a 2143 cm3-es motor három teljesítményfokozatban rendelhető. Motorizáltságtól függően  
elsőkerék-, hátsókerék-vagy összkerékhajtás közül választhat. A 120 kW-os változattal és az 
extraként rendelhető BlueEFFICIENCY csomaggal 5,7 l/100 km1 fogyasztás érhető el.

A legnagyobb teljesítményű motorizáltság, 140 kW teljesítménnyel, azonos forgatónyomaték 
mellett kevesebbet fogyaszt, mint az előző típuscsalád összehasonlítható motorja. Ezen  
túlmenően a BlueTEC technológiának köszönhetően az Euro-6-os kipufogógáz-szabvány köve-
telményeit is teljesíti. Ennek során az AdBlue® adalék segítségével egy szelektív katalitikus  
redukció során a kipufogógázban található káros nitrogén-oxidot vízzé és nitrogénné alakítja.

A Vito zárt áruszállító és a Vito Mixto motorjainak áttekintése:

65 kW2 (88 LE), 1598 cm3, 230 Nm, hatfokozatú kézi kapcsolású váltó, elsőkerék-hajtás

84 kW3 (114 LE), 1598 cm3, 270 Nm, hatfokozatú kézi kapcsolású váltó, elsőkerék-hajtás

100 kW4 (136 LE), 2143 cm3, 330 Nm, hatfokozatú kézi kapcsolású váltó, extraként 7G-TRONIC PLUS, hátsókerék-hajtás

120 kW5 (163 LE), 2143 cm3, 380 Nm, hatfokozatú kézi kapcsolású váltó, extraként 7G-TRONIC PLUS, hátsókerék-hajtás

140 kW6 (190 LE), 2143 cm3, 440 Nm, 7G-TRONIC PLUS, hátsókerék-hajtás

1  A Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 116 CDI-nél, BlueEFFICIENCY csomaggal, 7G-TRONIC PLUS-szal és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1). 
2 A Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 109 CDI-nél, ECO Gear hatfokozatú kézi kapcsolású váltó és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1). 
3 A Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 111 CDI-nél ECO Gear hatfokozatú kézi kapcsolású váltóval és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1). 
4 A Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 114 CDI-nél, BlueEFFICIENCY csomaggal, 7G-TRONIC PLUS-szal és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1). 
5 A Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 116 CDI-nél, BlueEFFICIENCY csomaggal, 7G-TRONIC PLUS-szal és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1). 
6 A Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 119 CDI-nél, BlueEFFICIENCY csomaggal, 7G-TRONIC PLUS-szal és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1). 

Részletes információk a fogyasztási adatokról a „Műszaki adatok“ alatt találhatók.

Az OM651 4 hengeres dízelmotor, 140 kW (190 LE) teljesítménnyel az élénk menetteljesítményeket magas szintű  
környezeti fenntarthatósággal kapcsolja össze.

Meghajtási változatok | Motorok

m TUDJON MEG TÖBBET!

A Vito valamennyi műszaki adatát megtalálja a 44. oldaltól.



Fényezések és üléskárpitok.

Az itt bemutatott, alapfelszereltségként választható és metálfényezések1 csak kis válogatást nyújtanak a lehetséges színekből, amelyekben Ön Vito haszongépjárművét 
megrendelheti. Kívánságra további színek (Uni-fényezések) állnak rendelkezésére különleges fényezésekhez. Kívánságra különleges fényezések lehetségesek, pl. az  
Ön vállalkozásának színeiben is.

1  A metálfényezések extrafelszereltségek. 2  A Vito Mixtóhoz extraként, a Komfort csomaggal rendelhető.

Tunja fekete szövet üléskárpit

Műbőr üléskárpit

Alapfényezések

sarki fehér kavicsszürke hegyikristály-fehér metál2

kovaszürke metál 

obszidiánfekete metál

brillantezüst metál

dolomitbarna metál

Metálfényezések1

A vonzó fekete Tunja üléskárpit különösen  
kopásálló és légáteresztő.

A fekete műbőr ülések nedvességtaszítók és  
könnyen tisztíthatók.

tengerészkék

gránitzöld

Jupiter-vörös

kavanszitkék metál

indiumszürke metál

Felszereltségek | Fényezések és üléskárpitok



Felszereltségek | Széria- és extrafelszereltségek

○  A kettős pohártartó a vezető és a segédvezető részére  
kényelmesen elérhető tárolóhelyet kínál az italok számára.

○  A kettős segédvezető-ülés állítható fejtámlákkal és  
hárompontos biztonsági övvel, két utasnak kínál helyet.

○  A melegvizes kiegészítő fűtés már elindulás előtt  
meleg levegővel felmelegítheti a motort és az utasteret.

Széria- és extrafelszereltségek.
Funkcionalitás.

● szériafelszereltség   ○ extrafelszereltség

○  A TEMPOMAT lehetővé teszi egy előre beállított sebesség 
tartását, és tehermentesíti a vezetőt.

○  A 3 küllős multifunkciós kormány, fedélzeti számítógép-
pel, kellemes tapintásával és magas szintű ergonómiájával 
győzi meg.

○  A vanádiumezüstre fényezett 43,2 cm-es (17") 20 küllős 
könnyűfém keréktárcsák karakteres megjelenést köl-
csönöznek a gépkocsinak és hangsúlyozzák sportosságát.

○  A Tükör csomag automatikusan sötétedő tükröket és 
elektromosan behajtható külső visszapillantó tükröket 
tartalmaz.

○  Az Aktív parkolásasszisztens megkönnyíti a parkolóhely- 
keresést, valamint a be- és kiállást.

1  A Vito zárt áruszállítóhoz rendelhető. 2 Extraként 180°-ban nyíló hátsó ajtók is rendelhetők. 3 Széria a Vito Mixtónál személygépkocsiként forgalomba helyezve (M1), extraként rendelhető a Vito zárt áruszállítóhoz.



Felszereltségek | Széria- és extrafelszereltségek

○  A LED-es fénycsík a raktérben felül a hátfalon jól  
megvilágítja a rakteret és kevés áramot fogyaszt.

○  Az ablakkal ellátott teljes válaszfal a B-oszlopnál1  
biztosítja a hátralátást, ezen kívül új formája lehetővé  
teszi a vezetőülés rugalmas beállítását.

○  A bal oldali tolóajtó egy további hozzáférést biztosít  
a raktérhez, ami szűk helyen rendkívül hasznos lehet.

○  A raktér oldalfalain elhelyezett rögzítősínek és 
 meg felelő segédeszközök – pl. rögzítő hevederek – 
 segít ségével megakadályozható a rakomány elcsúszása 
vagy eldőlése.

○  A hátsó szárnyasajtók egészen az oldalfalra nyithatók 
és ott reteszelődnek, megkönnyítve a be- és kirakodást.2

○  A raktérpadlón két sínnel rendelkező rakományrögzítő 
rendszer lehetővé teszi a rakomány biztonságos rögzítését.

○  A guminyomás-ellenőrzés folyamatosan ellenőrzi  
a  guminyomást és veszélyes nyomásveszteségnél  
figyelmeztet.3

○  A krómozott hűtőrács még értékesebbé teszi a gépkocsi 
megjelenését.

Széria- és extrafelszereltségek.
Funkcionalitás.



Felszereltségek | Széria- és extrafelszereltségek

Széria- és extrafelszereltségek.
Biztonság.

● szériafelszereltség   ○ extrafelszereltség

○  A Holttérfigyelő asszisztens2, 3 segíthet a balesetek  
elkerülésében sávváltáskor, például az autópályán.

○  A LED-es Intelligens Világítási Rendszer a világítást  
a fény-, út- és időjárási viszonyoknak megfelelően állítja be.

○  A tolatókamera fotorealisztikusan, dinamikus segédvo-
nalak segítségével jeleníti meg a közvetlenül a gépkocsi 
mögötti területet és a menetirányt.

○  A COLLISION PREVENTION ASSIST1 kombinálja  
a követésitávolság- és ütközésfigyelmeztetést a BAS PRO 
fékasszisztenssel.

●  Az Oldalszélasszisztens segít elkerülni a sávból  
való kitérést oldalirányú széllökések esetén.

●  Az ATTENTION ASSIST számos paraméter segítségével 
 képes felismerni a fáradás tipikus jeleit és figyelmeztetni 
a vezetőt.

○  A Sávtartó asszisztens2 segíthet a sáv véletlen  
elhagyásából eredő balesetek elkerülésében.

○  Az utasoldali légzsák csökkentheti a súlyos sérülések 
kockázatát baleset esetén.4

1  A Vezetői Segédrendszerek csomag része is. 2 A Sávtartó és Vezetői Segédrendszerek csomag része is. 3 Az ábrán egy Vito Tourer látható. 4 Az ábra – csak illusztráció céljából – egy szimulált légzsákkioldást mutat, teljesen  
felfúvódott állapotban. 5 A Vito Mixtóra érvényes. 6 Szériafelszereltség a Vito 119 CDI-nél. 



Felszereltségek | Széria- és extrafelszereltségek

Széria- és extrafelszereltségek.
Komfort.

○  Az esőérzékelő automatikusan szabályozza az ablaktörlő 
törlési gyakoriságát és ezáltal tehermentesít a vezetőt.

○  A THERMOTRONIC automatikusan szabályozza a kívánt 
hőmérsékletet a vezető és a segédvezető részére.

●   Az elektromechanikus kormánymű változó kormány-
rásegítéssel segíti Önt út közben, parkoláskor és 
 manőverezéskor.

○  A 7G-TRONIC PLUS automata váltó6 kitűnő kapcsolási 
kényelemmel és nagy üzemanyag-megtakarítási 
 potenciállal győzi meg.

○  Az elfordítható komfortülések kibővített beállítási  
lehetőségeikkel lehetővé teszik az ülések egyénileg 
 kényelmes beállítását elöl.5

○  A Becker® MAP PILOT az Audio 15-öt igényes, intuitívan 
kezelhető navigációs rendszerré egészíti ki, 14,7 cm-es 
(5,8") színes kijelzővel.

○  Az Audio 10 számos értékes információs és kommuni-
kációs funkciót kínál: kihangosító és audiostreaming 
Bluetooth®-szal, USB- és Aux-in csatlakozó, valamint egy 
SD-memóriakártya hely.

○  Az Audio 15 nagy felbontású 14,7 cm-es (5,8") TFT-kijel-
zővel és számos csatlakozási lehetőséggel győzi meg.



További széria- és extrafelszereltségek.

Belső tér
Zárt 

áruszállító Mixto

Kétszemélyes üléspad az 1. hátsó üléssorban – ○

Háromszemélyes üléspad az 1. hátsó üléssorban – ○

Zárható kesztyűtartó ○ ●

Velúrszőnyegek ○ ○

Fapadló ○ ●

Ellenőrző lámpák az olajszint, hűtőfolyadékszint, fékfolyadék-
szint, fékbetétek, kiégett izzó és ajtózárás számára

● ●

Válaszfal a C-oszlopnál, ablakkal – ○

Teljes szélességű válaszfal, alárakodható ● –

Behajtható, szilárdan rögzített rögzítőszemek ● ●

Külső megjelenés

40,6 cm-es (16") vanádiumezüstre fényezett 10 küllős  
könnyűfém keréktárcsák

○ ○

45,7 cm-es (18"), feketére fényezett és polírozott,  
10 küllős könnyűfém keréktárcsák

○ ○

Gömbfejes vonóhorog, rögzített/levehető ○ ○

Oldalra nyitható ablak az utastérben hátul, elektromos ○ ○

Elektromosan behajtható külső visszapillantó tükör ○ ○

Fűthető és elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök ○ ○

Hosszanti tetőrudak ○ ○

Elektromosan működtethető tolóajtó jobb/bal oldalon ○ ○

Elektronika az utánfutó-csatlakozóaljzathoz ○ ○

Jobb oldali utastéri tolóajtó ● ●

Csomagtérajtó ● ●

Kereszttartó tetősínre ○ ○

Lökhárítók, valamint további elemek a gépkocsi színére  
fényezve

○ ○

Teljesen horganyzott karosszéria ● ●

Csomagok
Zárt 

áruszállító Mixto

Lopásvédelmi csomag ○ ○

Vezetői Segédrendszerek csomag ○ ○

Komfort csomag – ○

Parkoló csomag ○ ○

Dohányzó csomag ○ ○

Sávtartó csomag ○ ○

Topload csomag ○ ○

Komfort

Hegymeneti elindulási asszisztens ● ●

Elektronikus indításgátló ● ●

Ablak a csomagtérajtóban/hátsó szárnyas ajtóban, hátsóablak- 
fűtéssel és ablakmosó/-törlő berendezéssel

○ ○

Félautomatikusan szabályozott TEMPMATIC klímaberendezés ○ ○

Fűtés az ablakmosó berendezéshez ○ ○

Állítható dőlésű és magasságú kormány ○ ○

Ülésfűtés a vezető és a segédvezető számára ○ ○

Hővédő üvegezés körben ○ ○

Központi zár távirányítóval ● ●

Műszaki tartalom

6 fokozatú kézi kapcsolású váltó ● ●

3050 kg-ra növelt hasznos terhelés ○ ○

3200 kg-ra növelt hasznos terhelés1 ○ ○

BlueEFFICIENCY csomag2 ○ ○

BlueTEC, SCR-technológiával ● ●

Dízel-részecskeszűrő ● ●

Állandó összkerékhajtás ○ ○

Zárt 
áruszállító Mixto

ASSYST szervizintervallum-kijelző ● ●

Nagyméretű üzemanyagtartály ○ ○

Figyelmeztető lámpa az ablakmosó folyadékhoz ○ ●

Biztonság/Futómű

ADAPTIVE ESP® (elektronikus stabilitás-program) ABS-szel, 
ASR-rel, EBV-vel és BAS-szel

● ●

Adaptív féklámpa ● ●

Hárompontos biztonsági övek ● ●

Harmadik féklámpa ● ●

Riasztóberendezés ○ ○

ESP® vontatmánystabilizálás, vonóhorog extrafelszereltséggel ● ●

Menetfényasszisztens ○ ○

Övfeszítő a vezető és a segédvezető számára ● ●

Övbecsatolásra figyelmeztetés a vezető- és segédvezető-ülésen ● ●

Halogén ködlámpa ○ ○

Reflexiós fényszóró nappali menetfénnyel ● ●

Vezető- és utasoldali első felsőtest-medence oldallégzsákok ○ ○

PRE-SAFE® megelőző utasvédelmi rendszer ○ ○

Vezető- és utasoldali első oldallégzsákok ○ ○

● szériafelszereltség   ○ extrafelszereltség
 
1  A 3200 kg-os össztömegváltozat extraként hátsókerék- és összkerékhajtással rendelhető. 2 Széria 

a Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 119 CDI-nél, valamint automata váltó esetén, személygépko-
csiként forgalomba helyezve (M1). Vito zárt áruszállító és Vito Mixto 119 CDI, BlueEFFICIENCY 
csomaggal, 7G-TRONIC PLUS-szal és haszongépjárműként forgalomba helyezve (N1).

Részletes információk a fogyasztási adatokról a „Műszaki adatok“ alatt találhatók.

Felszereltségek | Széria- és extrafelszereltségek



Felszereltségek | Eredeti Tartozékok

Eredeti Tartozékok.

Peremes gumiszőnyeg. Strapabíró, lemosható műanyagból, 
a legnagyobb igénybevételre. Teljesen lefedi a lábteret.  
A magasított szegély és a felület kiképzése távol tartják a 
szennyeződést és a vizet. Kiemelkedő „Mercedes-Benz“ 
 felirattal.

Időjárásálló szőnyegek. A szennyeződés- és víztaszító  
gumiból készült szőnyegek védik a jármű padlóját, strapa-
bíróak és egyszerűen tisztíthatók. Magától értetődően  
ideálisan illeszkednek a belső tér formájához és designjához. 
Dombornyomott „Mercedes-Benz“ felirattal.

A képeken olyan tartozékok is láthatók lehetnek, amelyek nem rendelhetők valamennyi országban.

Létratartó. Létrák biztonságos szállításához az alaptartókon. Egyszerűen és gyorsan felszerelhető. Alkalmas minden  
„standard alaptartóhoz“, 20 x 30 és 30 x 30 mm keresztrúdátmérővel.

Hűtődoboz. A higiénikus, könnyen tisztítható műanyagból 
készült hűtődoboz, amely 12 V-os csatlakozóval rendel-
kezik, a hosszú utakon is folyamatosan és megbízhatóan hűt. 
A különleges hevederrendszer lehetővé teszi a biztonságos 
rögzítést a raktérben – a tartóhevederek kényelmes szállítást 
tesznek lehetővé. A hűtődoboz térfogata 16,5 l.

Sárfogók. Védik a gépkocsi alját és oldalait a kőfelverő-
déstől és a szennyeződéstől. Párban rendelhetők az első, 
ill. hátsó tengelyre.

Standard alaptartó, rakodógörgő. A tetőcsatornába csa-
varozható. Max. 100 kg tetőterhelésig. A keménygumi  
rakodógörgővel nehezen kezelhető tárgyak is különösebb 
erőráfordítás nélkül feltolhatók a tetőcsomagtartóra.

Rögzítőelem-készlet. A legkülönbözőbb rakományok  
egyszerűen és gyorsan rögzíthetők oldalirányú elcsúszás  
ellen az alaptartón.



Mercedes PRO

Mercedes PRO
solutions

Igény szerinti és egyéni  
megoldásokat kínál.

Mercedes PRO 
inspire 

Ötleteket ad és tájékoztat  
az új fejlesztésekről.

Mercedes PRO
mobility

Egyéni és rugalmas mobilitási  
lehetőségeket kínál.

Mercedes PRO
finance

Pontosan illeszkedő  
finanszírozási megoldásokat 

tesz lehetővé.

Mercedes PRO
service

Biztosítja a gépkocsik  
előrelátó és  

hatékony üzemeltetését.

Mercedes PRO
connect

Intelligensen összekapcsolja  
egymással a gépkocsikat és az 

embereket.



Mercedes PRO

A Mercedes PRO optimálisan összekapcsolt, testre szabott és digitális szolgáltatásaival új lehetőségeket kínál, és segíti Önt abban, hogy vállalkozását 
egyszerűbben, gyorsabban és nagy hatékonysággal vezethesse. Kínálata egyéni igényekhez igazítható, teljes körű szállítási megoldásokkal javítja  
a vállalkozás hatékonyságát és lehetővé teszi Önnek, hogy fő feladataira koncentrálhasson.

A Mercedes PRO-hoz tartozik a Mercedes PRO connect kapcsolattartási- és flottamegoldás, amely a flottamenedzsert kapcsolja össze gépkocsijaival 
és munkatársaival, és a Mercedes PRO solutions, az igény szerinti szállítási megoldásokhoz. Miközben a Mercedes PRO service segít az ügyfélnek  
a hatékony és előrelátó gépjármű-üzemeltetésben, a Mercedes PRO inspire tájékoztatást nyújt az új fejlesztésekről és ötleteket ad, hogyan alakíthatja 
ki még hatékonyabban vállalkozását. Ha az ügyfél testre szabott finanszírozási megoldásokat vagy rugalmas és egyéni mobilitási lehe tőségeket  
keres, a Mercedes PRO finance-nál, valamint a Mercedes PRO mobility-nél megtalálja a megfelelő megoldást.

Mercedes PRO: leegyszerűsíti és felgyorsítja üzleti ügyeit.

A Mercedes PRO-t 2017-ben, kiválasztott európai országokban indítjuk útjára. További információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz márkakereskedőjéhez!



Szerviz- és pénzügyi szolgáltatások



Szerviz- és pénzügyi szolgáltatások

Mercedes-Benz 
ServiceCare

Biztosítás

Hogyan lehetek mobil?

Mercedes-Benz
Eredeti  
Alkatrészek

MobiloVan,  
Service24h-val

Mercedes-Benz 
Szerviz

Lízing Finanszírozás Rental

www.mercedes-benz.hu

Egy partner. Minden szolgáltatás. 
Mercedes-Benz.

Egy Mercedes-Benz Van gazdaságosságából és megbízhatóságából vállalkozása 
csak profitálhat. Annak érdekében, hogy ezeket az előnyöket a gépkocsi haszná-
latának teljes időtartalma alatt élvezhesse, átfogó szolgáltatásokat és pénzügyi 
megoldásokat kínálunk Önnek, kitűnő Mercedes-Benz minőségben.

Válasszon a vonzó lízing-, finanszírozási vagy bérleti ajánlatokból! Korrekt biztosítási 
ajánlataink, valamint testre szabott karbantartási és javítási szervizszolgáltatásaink 
teszik ajánlatunkat teljessé.

Olyan megoldást szeretne, amely mindenben segít? Akkor döntsön valamelyik 
csomagajánlatunk mellett. Ezáltal megbízhatóan kiszámítható költségek mellett 
teljes körű kiszolgálást kaphat, és teljes mértékben vállalkozása eredményes-
ségére koncentrálhat.

További információkat ajánlatainkról közvetlenül Mercedes-Benz partnerétől kaphat, 
aki szívesen áll rendelkezésére részletes és egyéni tanácsadással.

Mercedes-Benz 
ServiceLeasing

Lízing Mercedes-Benz 
ServiceCare

Számos komplett csomagunk egyikével a költségek a szerződés teljes futamideje alatt megbízhatóan kiszámíthatók. Az igényeinek  
megfelelő ajánlattal Mercedes-Benz partnere áll rendelkezésére.

Csak egy a számos lehetőség közül:
Mercedes-Benz ServiceLeasing

Hogyan  
maradhatok mobil?

Hogyan biztosít-
hatom be magam?



Szerviz- és pénzügyi szolgáltatások

Mobilitás – a gépkocsi teljes életén át. 

A Mercedes-Benz Financial Services lízinggel az Ön kívánságai 
szerint konfigurált új gépkocsihoz juthat, és csak a gépkocsi 
használatáért kell fizetnie.

A Mercedes-Benz Financial Services jármű-finanszírozásával  
a kívánt gépkocsit egyenlő részletekben fizetheti ki, vonzó  
kondíciókkal. 

Finanszírozás Lízing

A Mercedes-Benz Van Rental gyors és testre szabott mobilitási 
megoldásokat kínál Önnek, tőkelekötés nélkül. Ezáltal a hirtelen 
megrendelési csúcsokat gazdaságosan és rugalmasan küzdheti le.

Egy részlet, amely mindent magában foglal: a Mercedes-Benz 
ServiceLeasing testre szabott komplett csomagot kínál, és  
ennek során kombinálja lízingünk előnyeit, vonzó Mercedes-Benz  
szervizszolgáltatásainkkal.

Mercedes-Benz Van RentalMercedes-Benz ServiceLeasing



Szerviz- és pénzügyi szolgáltatások

Vonzó biztosítási szolgáltatásaink, korrekt kondí-
ciókkal, biztonságot nyújtanak Önnek, a megszokott 
Mercedes-Benz minőségben.

Biztosítás

Teljes körű biztonság, egyéni szolgáltatás-csoma-
gokkal: a karbantartási és javítási szolgáltatásoktól 
a garancia-meghosszabbításon át a teljes körű 
biztosításig, a kopó-fogyó alkatrészek javítását is 
beleértve.

Testre szabott szervizszolgáltatások a karbantartá-
sokhoz és javításokhoz gondoskodnak Mercedese 
megbízhatóságáról és értékmegőrzéséről.

Mercedes-Benz Szerviz

A Mercedes-Benz Eredeti Alkatrészek tökéletesen 
illeszkednek a gépkocsihoz és egyet jelentenek  
a kiváló minőséggel, a széles körűen ellenőrzött 
biztonsággal és magas fokú megbízhatósággal.

Mercedes-Benz MobiloVan, Service24h-val

A szériafelszereltséghez tartozó MobiloVan1 
mobilitásgaranciával egész Európában gyors  
segítséget kaphat, Mercedes-Benz minőségben – 
ingyenesen és akár 30 évig2.

Mercedes-Benz ServiceCare Mercedes-Benz Eredeti Alkatrészek

1 A MobiloVan 2012.10.01 után forgalomba helyezett gépkocsikra érvényes. 2 Rendszeres karbantartás esetén Mercedes-Benz partnerénél. 



Komplett megoldások gyárilag.

A Mercedes-Benz a felépítménygyártó partnerekkel való szoros együttműködésre épít, és 
sokszínű üzletági megoldásokat kínál valamennyi transzporter típuscsaládjához. Hozzáértésünk 
és a felépítménygyártók tapasztalatának és szakértelmének egyesítésével a legkülönfélébb  
felépítménytípusokat is magas színvonalon valósíthatjuk meg – kezdve az építő- és szolgáltató-
ipari járművektől a dobozos- és hűtőfelépítményeken át a rendőrségi és mentő gépkocsikig. 
Mercedes-Benz transzporterértékesítője szívesen áll rendelkezésére az Ön számára megfe-
lelő felépítmény kiválasztásához.

A Mercedes-Benz VanSolution magában foglalja a különösen népszerű megoldásokat, több 
ágazat számára egy kézből, jól bevált Mercedes-Benz minőségben. Ennek során nemcsak  
a számos intelligens megoldásból és hosszú évek tapasztalatából származik előnye, hanem  
a közvetlen gyári szállításból is: kezdve a teljes jármű-konfigurációval kapcsolatos tanács-
adástól az átadásig egy és ugyanaz a kapcsolattartó – és a költségek is teljes mértékben  
áttekinthetők.

Gyárilag 3 komplett megoldást kínálunk a Mercedes-Benz Vito alapján:

 Vito, hűtőkivitelben a Kerstner-től

 Vito, Sortimo polcrendszerrel

 Vito, Mercedes-Benz vezetési segédrendszerekkel

A Mercedes-Benz VanSolution teljes kínálatát megtalálja  
a www.vansolution.de oldalon.

www.vansolution.de

A komplett megoldások nem állnak rendelkezésre minden országban.
További információkkal helyi Mercedes-Benz transzporterértékesítője áll rendelkezésére.

A Vito optimális feltételeket kínál az egyéni üzletági megoldásokhoz.

Üzletági megoldások



www.vanpartner.com

Egyéni üzletág-specifikus megoldások, 
tanúsított partnerektől.
A Mercedes-Benz VanSolution kínálatán túl a Mercedes-Benz, több mint 280 tanú-
sított felépítménygyártóval együttműködve, a „Mercedes-Benz VanPartner“ partner-
program keretében, további felépítmény- és átépítési megoldásokat kínál, külön 
számlázva. A www.vanpartner.com információs platformon több mint 420 megoldás 
közül válogathat a legkülönbözőbb ágazatok számára.

Profitáljon ügyfélként „Mercedes-Benz VanPartner“ együttműködési modellünkből! 
Előnyeinek áttekintése: 

Iparág-specifikus megoldások. Gyorsabb és részletesebb áttekintés tanúsított 
felépítménygyártók felépítmény- és átépítési megoldásairól, a Mercedes-Benz  
járművek alapján. Részletes járműleírások, ábrákkal és kapcsolattartókkal felépít-
ménygyártó partnereinknél.

Műszakilag ellenőrzött felépítmények és átépítések. Minden felépítmény- és 
 átépítési megoldás a felépítményezési irányelvek szerint készül, ill. felelősségvállalási 
bizonyítvánnyal rendelkezik.

Tanúsított partnerkeresés. A Mercedes-Benz VanPartner teljesíti a minőséggel, 
értékesítéssel és After-Sales szolgáltatásokkal szemben támasztott magas  
követelményeket.

Nyelvválasztás. Az információk 11 nyelven hívhatók le, a Google Maps segítségével 
pedig könnyen megtalálhatja a mindenkori felépítménygyártó telephelyét.

A „Mercedes-Benz VanPartner“ még nem áll rendelkezésre minden országban.
További információkkal helyi Mercedes-Benz transzporterértékesítője áll rendelkezésére.

Üzletági megoldások

Ezekhez az ágazatokhoz kínálunk „Mercedes-Benz VanPartner“ egyéni megoldásokat:

 
Szabadidő- és lakóautók

 Személyszállítás

 Bevetési és kommunális járművek

 Hűtő- és hőszigetelt gépkocsik

 Futárszolgálat, gyorsposta, csomagszállítás és logisztika

 Építőipar

 Szerviz és szolgáltatóipar

 Korlátozott mobilitás

 További ágazatok és tartozékok
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Zárt áruszállító, kompakt, 3200 mm tengelytáv
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Műszaki adatok | Zárt áruszállító

Műszaki adatok.

Megengedett össztömeg, kg 2800 3050 3200

elsőkerék-hajtás, 4 x 2

65 kW (88 LE) 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok. | 1598 cm3 | 230 Nm, 1500–2000 f/percnél

109 CDI 109 CDI –

84 kW (114 LE), 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok. | 1598 cm3 | 270 Nm, 1500–2500 f/percnél

111 CDI 111 CDI –

hátsókerék-hajtás, 4 x 2

100 kW (136 LE), 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok. | 2143 cm3 | 330 Nm, 1200–2400 f/percnél

114 CDI 114 CDI 114 CDI

120 kW (163 LE), 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok. | 2143 cm3 | 380 Nm, 1400–2400 f/percnél

116 CDI 116 CDI 116 CDI

140 kW (190 LE), 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok. | 2143 cm3 | 440 Nm, 1400–2400 f/percnél

119 CDI 119 CDI 119 CDI

4 x 4 összkerékhajtás

100 kW (136 LE), 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok. | 2143 cm3 | 330 Nm, 1200–2400 f/percnél

114 CDI 114 CDI 114 CDI

120 kW (163 LE), 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok. | 2143 cm3 | 380 Nm, 1400–2400 f/percnél

116 CDI 116 CDI 116 CDI

140 kW (190 LE), 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok. | 2143 cm3 | 440 Nm, 1400–2400 f/percnél

119 CDI 119 CDI 119 CDI

Saját tömeg2, 3, kg meg. össztömegnél 1756–1881 Összkerékhajtás: 1921–1931

Hasznos terhelés3, kg meg. össztömegnél 929–1374 Összkerékhajtás: 879–1269

Megengedett vontatmánytömeg, kg 4000/48004 4050/4800/50504 5100/52004

Maximális tetőterhelés, kg | Utánfutó tömege, fékezett5/fékezetlen, kg 150 | 1200, 20006/750 150 | 1200, 20006/750 150 | 20006/750

Max. rakfelület, m2 | Max. csomagtértérfogat, m3 | Max. raktér hossz, mm 3,97 | 5,5 | 2586

Fordulókör Ø, m | Fordulókör járdaszegélyek között Ø, m Elsőkerék-hajtás: 12,9 | 12,2/Hátsókerék-hajtás: 11,8 | 11,1/Összkerékhajtás: 13,1 | 12,2

Megjegyzések a táblázathoz: a saját tömeg és hasznos terhelés adatok a szériafelszereltséghez tartozó váltóra vonatkoznak.
1  A dízel-részecskeszűrő minden dízelmotornál a szériafelszereltséghez tartozik. 2 Adatok a 97/27/EK irányelv nyomdába adáskor érvényes kiadása szerint. (Vezetővel [75 kg], minden üzemi folyadékkal feltöltve és 90%-ban feltöltött üzemanyagtartállyal). 3 A felszereltségek, ill. kivitelváltozatok a saját tömeg  

Magyarázatok a méretekhez:
Minden adat mm-ben. A megadott méretek középértékek. Szériafelszereltségű gépkocsikra vonatkoznak,  
terhe letlen állapotban. a) A gépkocsi magassága hosszanti tetősínek extrafelszereltséggel 48 mm-rel növekszik.  
b) Belső magasság. c) Szabad távolság a kerékjárati ívek között. d) Az utastér maximális szélessége (a padlón  
mérve). e) A méret a padlón mérve.
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Zárt áruszállító, hosszú, 2200 mm tengelytáv Zárt áruszállító, extra hosszú, 2430 mm tengelytáv

Műszaki adatok | Zárt áruszállító 
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növelésével/csökkentésével befolyásolhatják a hasznos terhelést. További információkkal Mercedes-Benz értékesítője áll rendelkezésére. 4 Emelt megengedett vontatmány össztömeg erősített vonóhoroggal extrafelszereltségként rendelhető, a hajtáslánc kivitelétől függően. 5 A hajtáslánc kivitelétől függően. 
6 Növelt vontatható tömeg erősített vonóhoroggal együtt extrafelszereltségként rendelhető, a hajtáslánc kivitelétől függően.

2800 3050 3200 2800 3050 3200

109 CDI 109 CDI – 109 CDI 109 CDI –

111 CDI 111 CDI – 111 CDI 111 CDI –

114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI

116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI

119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI

114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI

116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI

119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI

1781–1906 Összkerékhajtás: 1946–1956 1806–1931 Összkerékhajtás: 1971–1981

904–1349 Összkerékhajtás: 854–1244 879–1324 Összkerékhajtás: 829–1219

4000/48004 4050/4800/50504 5100/52004 4000/48004 4050/4800/50504 5100/52004

150 | 1200, 20006/750 150 | 1200, 20006/750 150 | 20006/750 150 | 1200, 20006/750 150 | 1200, 20006/750 150 | 20006/750

4,38 | 6,0 | 2831 4,76 | 6,6 | 3061

Elsőkerék-hajtás: 12,9 | 12,2/Hátsókerék-hajtás: 11,8 | 11,1/Összkerékhajtás: 13,1 | 12,2 Elsőkerék-hajtás: 13,7 | 13,0/Hátsókerék-hajtás: 12,5 | 11,8/Összkerékhajtás: 14,0 | 13,0



Mixto, kompakt, 2200 mm tengelytáv

Műszaki adatok | Mixto
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Műszaki adatok.

Megengedett össztömeg, kg 2800 3050 3200

elsőkerék-hajtás, 4 x 2

65 kW (88 LE) 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok.2 | 1598 cm3 | 230 Nm, 1500–2000 f/percnél

109 CDI 109 CDI –

84 kW (114 LE), 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok.2 | 1598 cm3 | 270 Nm, 1500–2500 f/percnél

111 CDI 111 CDI –

hátsókerék-hajtás, 4 x 2

100 kW (136 LE), 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok.2 | 2143 cm3 | 330 Nm, 1200–2400 f/percnél

114 CDI 114 CDI 114 CDI

120 kW (163 LE), 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok.2 | 2143 cm3 | 380 Nm, 1400–2400 f/percnél

116 CDI 116 CDI 116 CDI

140 kW (190 LE), 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok.2 | 2143 cm3 | 440 Nm, 1400–2400 f/percnél

119 CDI 119 CDI 119 CDI

4 x 4 összkerékhajtás

100 kW (136 LE), 3800/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok.2 | 2143 cm3 | 330 Nm, 1200–2400 f/percnél

114 CDI 114 CDI 114 CDI

120 kW (163 LE), 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok.2 | 2143 cm3 | 380 Nm, 1400–2400 f/percnél

116 CDI 116 CDI 116 CDI

140 kW (190 LE), 3800 f/percnél | 4 hengeres | dízel1 
Euro 6 III. fok.2 | 2143 cm3 | 440 Nm, 1400–2400 f/percnél

– 119 CDI 119 CDI

Saját tömeg3, 4, kg meg. össztömegnél 1820–1945 Összkerékhajtás: 1985–1995

Hasznos terhelés4, kg meg. össztömegnél 865–1310 Összkerékhajtás: 815–1205

Megengedett vontatmánytömeg, kg 4000/48005 4050/4800/50505 5100/52005

Maximális tetőterhelés, kg | Utánfutó tömege, fékezett6/fékezetlen, kg 150 | 1200, 20007/750 150 | 1200, 20007/750 150 | 20007/750

Max. rakfelület, m2 | Max. csomagtértérfogat, m3 | Max. raktér hossz, mm 1,86 | 3,1 | 2433

Fordulókör Ø, m | Fordulókör járdaszegélyek között Ø, m Elsőkerék-hajtás: 12,9 | 12,2/Hátsókerék-hajtás: 11,8 | 11,1/Összkerékhajtás: 13,1 | 12,2

Megjegyzések a táblázathoz: a saját tömeg és hasznos terhelés adatok a szériafelszereltséghez tartozó váltóra vonatkoznak.
1 A dízel-részecskeszűrő minden dízelmotornál a szériafelszereltséghez tartozik. 2 A Vito Mixto személygépkocsiként forgalomba helyezve (M1) Euro 6 I. fok. kipufogógáz-szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal is rendelhető. 3 Adatok a 97/27/EK irányelv nyomdába adáskor érvényes kiadása szerint. 

Magyarázatok a méretekhez:
Minden adat mm-ben. A megadott méretek középértékek. Szériafelszereltségű gépkocsikra vonatkoznak,  
terhe letlen állapotban. a) A gépkocsi magassága hosszanti tetősínek extrafelszereltséggel 48 mm-rel növekszik.  
b) Belső magas ság. c) Szabad távolság a kerékjárati ívek között. d) Az utastér maximális szélessége (a padlón  
mérve). e) A méret a  padlón mérve.



Mixto, hosszú, 3200 mm tengelytáv Mixto, extra hosszú, 3430 mm tengelytáv

Műszaki adatok | Mixto
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(Vezetővel [75 kg], minden üzemi folyadékkal feltöltve és 90%-ban feltöltött üzemanyagtartállyal). 4 A felszereltségek, ill. kivitelváltozatok a saját tömeg növelésével/csökkentésével befolyásolhatják a hasznos terhelést. További információkkal Mercedes-Benz értékesítője áll rendelkezésére. 
5 Emelt megengedett vontatmány össztömeg erősített vonóhoroggal extrafelszereltségként rendelhető, a hajtáslánc kivitelétől függően. 6 A hajtáslánc kivitelétől függően. 7 Növelt vontatható tömeg erősített vonóhoroggal együtt extrafelszereltségként rendelhető, a hajtáslánc kivitelétől függően.

2800 3050 3200 2800 3050 3200

109 CDI 109 CDI – 109 CDI 109 CDI –

111 CDI 111 CDI – 111 CDI 111 CDI –

114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI

116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI

119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI

114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI

116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI

– 119 CDI 119 CDI – 119 CDI 119 CDI

1845–1970 Összkerékhajtás: 2010–2020 1870–1995 Összkerékhajtás: 2035–2045

840–1285 Összkerékhajtás: 790–1180 815–1260 Összkerékhajtás: 765–1155

4000/48005 4050/4800/50505 5100/52005 4000/48005 4050/4800/50505 5100/52005

150 | 1200, 20007/750 150 | 1200, 20007/750 150 | 20007/750 150 | 1200, 20007/750 150 | 1200, 20007/750 150 | 20007/750

2,26 | 3,6 | 2678 2,63 | 4,1 | 2908

Elsőkerék-hajtás: 12,9 | 12,2/Hátsókerék-hajtás: 11,8 | 11,1/Összkerékhajtás: 13,1 | 12,2 Elsőkerék-hajtás: 13,7 | 13,0/Hátsókerék-hajtás: 12,5 | 11,8/Összkerékhajtás: 14,0 | 13,0



Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás

A Vito zárt áruszállító és Mixto esetén, Euro 6 III. fok.  
kipufogógáz-szabvány szerint, 4 x 2 elsőkerék-hajtással Az értékek haszonjárműként forgalomba helyezve érvényesek

Motor Seb. váltó Tengelyáttétel CO2-kibocsátás, g/km1
Üzemanyag-fogyasztás, l/100 km1, 2, 3

városban országúton vegyes

109 CDI M6 4,187 164–162 7,8–7,7 5,4–5,3 6,3–6,2

111 CDI M6 4,187 164–162 7,8–7,7 5,4–5,3 6,3–6,2

A Vito zárt áruszállító és Mixto esetén, Euro 6 III. fok.  
és 4 x 2 hátsókerék-hajtással, BlueEFFICIENCY csomag nélkül Az értékek haszonjárműként forgalomba helyezve érvényesek

114 CDI
M6 3,467 174 8,6 5,3 6,6

A7 3,267 177–174 8,7–8,6 5,6–5,5 6,7–6,6

116 CDI
M6 3,267 166 8,0 5,2 6,3

A7 2,933 171–168 8,5–8,4 5,5–5,4 6,5–6,4

A Vito zárt áruszállító és Mixto esetén, Euro 6 III. fok.  
és 4 x 2 hátsókerék-hajtással, BlueEFFICIENCY csomaggal Az értékek haszonjárműként forgalomba helyezve érvényesek

114 CDI
M6 3,467 164–162 8,2–8,0 5,3–5,1 6,4–6,2

A7 3,267 158–154 6,7–6,6 5,6–5,5 6,0–5,9

116 CDI
M6 3,267 158–154 7,5–7,4 5,1–5,0 6,0–5,9

A7 2,933 153–150 6,7–6,6 5,3–5,2 5,8–5,7

119 CDI A7 2,933 153–150 6,7–6,6 5,3–5,2 5,8–5,7

A Vito zárt áruszállító és Mixto esetén, Euro 6 III. fok.  
és 4 x 4 összkerékhajtással, BlueEFFICIENCY csomaggal Az értékek haszonjárműként forgalomba helyezve érvényesek

114 CDI A7 2,933 171–169 7,4–7,3 5,9–5,8 6,5–6,4

116 CDI A7 2,933 171–169 7,4–7,3 5,9–5,8 6,5–6,4

119 CDI A7 2,933 171–169 7,4–7,3 5,9–5,8 6,5–6,4

Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás.

Megjegyzések a táblázathoz: 
M6 = ECO Gear hatfokozatú kézi kapcsolású váltó; A7 = 7G-TRONIC PLUS 7 fokozatú automata váltó



Fordulatszám 1/perc

Nyomatékgörbék:
Nm Névleges forgatónyomaték

450
400
350
300
250
200
150
100

800 1600 2400 3200 4000 4800

Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás

A Vito Mixtóhoz, Euro 6 I. fok. kipufogógáz-szabvánnyal 
és 4 x 2 elsőkerék-hajtással Az értékek személygépkocsiként forgalomba helyezve érvényesek

Motor Seb. váltó Tengelyáttétel CO2-kibocsátás, g/km1 Hatékonysági 
osztály

Üzemanyag-fogyasztás, l/100 km1, 2, 3

városban országúton vegyes

109 CDI M6 4,187 164–162 B 7,8–7,7 5,4–5,3 6,3–6,2

111 CDI M6 4,187 164–162 B 7,8–7,7 5,4–5,3 6,3–6,2

A Vito Mixtóhoz, Euro 6 I. fok. és 4 x 2 hátsókerék- 
hajtással, BlueEFFICIENCY csomag nélkül Az értékek személygépkocsiként forgalomba helyezve érvényesek

114 CDI
M6 3,467 174 C–B 8,5 5,4 6,6

A7 3,267 – – – – –

116 CDI
M6 3,267 163 B 7,8 5,2 6,2

A7 2,933 – – – – –

A Vito Mixtóhoz, Euro 6 I. fok. és 4 x 2 hátsókerék- 
hajtással, BlueEFFICIENCY csomaggal Az értékek személygépkocsiként forgalomba helyezve érvényesek

114 CDI
M6 3,467 164 B 8,2 5,3 6,4

A7 3,267 158 B–A 6,7 5,6 6,0

116 CDI
M6 3,267 158 B 7,5 5,1 6,0

A7 2,933 153 A 6,7 5,3 5,8

119 CDI A7 2,933 153 A 6,7 5,3 5,8

A Vito Mixtóhoz, Euro 6 I. fok. és 4 x 4 összkerék- 
hajtással, BlueEFFICIENCY csomaggal Az értékek személygépkocsiként forgalomba helyezve érvényesek

114 CDI A7 2,933 174–171 B 7,5–7,4 6,0–5,9 6,6–6,5

116 CDI A7 2,933 174–171 B 7,5–7,4 6,0–5,9 6,6–6,5

119 CDI A7 2,933 174–171 B 7,5–7,4 6,0–5,9 6,6–6,5

Teljesítmény Legn. forgató nyomaték

OM622 DE16LA dízelmotor 65 kW (88 LE) 230 Nm

OM622 DE16LA dízelmotor 84 kW (114 LE) 270 Nm

OM651 DE22LA dízelmotor 100 kW (136 LE) 330 Nm

OM651 DE22LA dízelmotor 120 kW (163 LE) 380 Nm

OM651 DE22LA dízelmotor 140 kW (190 LE) 440 Nm

1  A megadott értékek meghatározása a mindenkor előírt mérési eljárásnak (a Pkw-EnVKV § 2 55, 6, 6a 
pontok, ill. az (EK) 715/2007 rendelet mindenkor érvényes kiadása szerint) megfelelően lettek megha-
tározva. Megjegyzés: Az adatok nem egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat 
részét, hanem kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak különböző járműtípusok között. A CO2- 
kibocsátást, amely a gyártás és az üzemanyagok, ill. más energiahordozók rendelkezésre bocsátása 
során keletkezik, a CO2-kibocsátás kiszámítása során a 1999/94/EK irányelvnek megfelelően nem 
vettük figyelembe. 2 Az üzemanyagtartály térfogata valamennyi motorváltozatnál szériafelszereltségként 
kb. 57 l, extraként kb. 70 l. AdBlue® tartály térfogat: 11,5 l, extraként kb. 25 l. 3 A valós fogyasztási 
 értékek többek között a saját tömegtől és a kiválasztott felszereltségektől is függenek.

Az Eredeti Tartozékok (pl. hosszanti tetőrudak, kerékpártartó stb.) módosíthatják a gépkocsi vonat-
kozó tulajdonságait, mint pl. a tömeg, gördülési és légellenállás, és az út- és időjárási viszonyok mellett 
befolyásolhatják a fogyasztási értékeket és a menetteljesítményeket.

A legjobbat a motornak:
Mercedes-Benz eredeti motorolaj.

440 Nm

380 Nm

330 Nm

270 Nm230 Nm





Tesztvezetés

Tegye próbára!
Minden munkaviszony egy próbaidővel kezdődik. Ezalatt alaposan megismerkedhet a Vitóval, és minden helyzetben meggyőződhet képességeiről. Ismerkedjen meg egy valódi Mercedes-Benz 
transzporterrel, és fedezzen fel egy gépkocsit, amely céltudatosságával, bevetésre készségével és gazdaságosságával minden vállalkozás számára nyereséget jelent – már az első fuvartól kezdve.

A „Márkaképviseletek“ menüpont alatt a www.mercedes-benz.hu/markakepviseletek oldalon könnyen megtalálhatja az Önhöz legközelebbi Mercedes-Benz partnert. Már előre is jó  
próbautat kívánunk!

Minden további információt a Vitóról megtalál az interneten, a kezelési utasításban. Kérjük, keresse fel a www.mercedes-benz.de/vito oldalon a „Service & Zubehör“ alatt a  
„Services Online“ menüpontot!

www.mercedes-benz.hu



A prospektus adatairól: A kiadvány szerkesztésének lezárása, 2017. 03. 20. után a terméken történhettek változások.  
A konstrukciós és formai változások, a színtől való eltérés, valamint a szállítási terjedelem változtatásának jogát a gyártó 
a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások vagy eltérések az értékesítő érdekeinek figyelembevételével  
a vevő számára észszerűek. Amennyiben az értékesítő vagy a gyártó a megrendelés vagy a megrendelés tárgyának meg-
jelöléséhez írásjegyeket vagy számokat használ, önmagában ebből jogok nem vezethetők le. Az illusztrációkon olyan  
kiegészítő felszereltségek és tartozékok is láthatóak, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított termék részét. 
A színeltéréseket a nyomdatechnika okozza. Ez a kiadvány olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhat, amelyek 
egyes országokban nem elérhetők.

Ez a prospektus nemzetközi felhasználásra készült. A törvényi, jogi, ill. adóelőírásokra való utalások csak Németországban,  
a prospektus nyomdába adásakor érvényesek. Az ezekkel az előírásokkal kapcsolatos aktuális, az Ön országában érvényes 
további információkért forduljon Mercedes-Benz értékesítőjéhez.
www.mercedes-benz.hu

Műszaki adatok tárolása a gépkocsiban: A gépkocsi elektronikus részegységei (pl. a légzsák-vezérlőegység, motorve-
zérlőegység stb.) adattárolókat tartalmaznak a gépkocsi műszaki adatainak tárolására, mint pl. a jelentések működési  
zavarok esetén, a gépkocsi sebessége, a fékezési erő vagy a visszatartó és vezetői segédrendszerek működése baleset 

esetén (audio- és videoadatokat nem tárolnak). Az adatokat gyorsan, pillanatfelvétel-szerűen, pl. üzemzavar-jelentés esetén, 
egy nagyon rövid rögzítési időtartammal (legfeljebb néhány másodperc), pl. baleset esetén vagy összefoglaló formában, 
pl. az alkotóelemek igénybevételének kiértékelésére tárolja a rendszer. A tárolt adatok a gépkocsiban található csatlako-
zófelületeken keresztül, képzett technikusok által kiolvashatók, az esetleges működési zavarok elemzéséhez és elhárítá-
sához, valamint a gyártó által a járműfunkciók elemzéséhez és továbbfejlesztéséhez feldolgozhatók és használhatók.  
Az ügyfél kívánságára az adatok további opcionális szolgáltatások alapját is képezhetik. Az adatok átvitele a gépkocsiból  
a gyár vagy harmadik fél felé alapvetően csak törvényes engedély (pl. e-Call vészhívás a gépkocsiból) vagy az ügyfél szerződés 
szerinti beleegyezése alapján, az adatvédelmi törvények betartásával történik. További információk a gépkocsiban tárolt 
adatokról a gépkocsi kezelési útmutatójában találhatók. A kezelési útmutató nyomtatott formában a gépkocsiban vagy 
online a magyarországi Mercedes-Benz honlapon található meg.

Használtautó-visszavétel. Vito haszongépjárművét, hosszú élete végén, az EU Használtautó-irányelvek szerinti környezet-
barát újrahasznosítás céljából visszavesszük – addig azonban még sok idő eltelik. Annak érdekében, hogy a visszaadást  
a lehető legegyszerűbbé tegyük, visszavételi helyekből és szétszerelő üzemekből álló hálózat áll rendelkezésre. Ezekben az 
üzemekben ingyenesen leadhatja gépkocsiját. Ezzel jelentős mértékben hozzájárul az újrahasznosítási körfogás teljessé  
tételéhez és az erőforrások kíméléséhez. A használt gépkocsik újrahasznosításáról és a visszavételi feltételekről további 
adatok a magyarországi Mercedes-Benz weboldalon találhatók.

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMD 4970 · 1B201 · 21-04/0917


