Vito

skriňová dodávka a Mixto

Vito.

Chce, dokáže, urobí.

Chcete byť vždy pripravení plniť svoje úlohy? Nedokážete odolať novým výzvam? Robíte
cieľavedome svoju prácu? V takom prípade sa vy a Vito k sebe výborne hodíte. Pretože
s Vitom sa dostanete ďalej – na cestnej komunikácii, ako aj pri dosahovaní úspechov
v podnikaní. Ide príkladom svojou hospodárnosťou a kvalitou, ako aj flexibilitou a bezpečnosťou. Koniec koncov pochádza od skutočného špecialistu na úžitkové vozidlá.
So spotrebou paliva od 5,7 l na 100 km1 je hospodárnejšie ako kedykoľvek predtým
a s každým kilometrom trvalo prispieva k vášmu úspechu. A vďaka inovatívnym asistenčným
a bezpečnostným systémom mierite za svojimi cieľmi ešte bezpečnejšie. Jedinečná je
aj jeho ponuka druhov pohonu: pohon predných kolies, pohon zadných kolies alebo pohon
všetkých kolies – správne riešenie pre vaše úlohy.
Hustá sieť zmluvných partnerov Mercedes-Benz sa rozsiahlymi servisnými výkonmi stará
o to, aby si vaše Vito natrvalo udržiavalo svoju vysokú spoľahlivosť. Pri údržbe a oprave
sa spoľahnite na servis Mercedes-Benz. Ten vaše vozidlo pozná najlepšie. Vito tak bude
vaším cenným partnerom ešte na dlhé obdobie.
Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1

Pri skriňovej dodávke Vito a Vito Mixto 116 CDI s balíkom BlueEFFICIENCY, prevodovkou 7G-TRONIC PLUS a registráciou ako úžitkové vozidlo (N1).
Podrobné informácie o hodnotách spotreby nájdete v časti „Technické údaje“.
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Zažite

vlastný hospodársky zázrak

Ten, kto používa zdroje hospodárne, je v podniku vždy vítaným partnerom. Vito preto prináša všetko, čo potrebujete na zvýšenie úspechu vášho podniku s využitím hospodárnosti
vozidla. Na rozdiel od porovnateľných motorizácií predchádzajúceho konštrukčného radu
je výrazne úspornejší, vďaka čomu cestujete už za 5,7 l na 100 km1. To je hodnota, ktorá
môže ísť príkladom. To isté platí aj pre spoľahlivosť a dlhú životnosť, ktoré sú typické pre
značku Mercedes-Benz. Vďaka tomu je vaše Vito k dispozícii vždy, keď ho potrebujete.
Prispievajú k tomu aj dlhé servisné intervaly až do 40 000 km. Mimochodom, vynikajúca
kvalita produktu je najlepším predpokladom pre čo najnižší rozpočet nákladov na údržbu
a opravy. Aby sa dobrá kondícia vozidla Vito prejavila aj po mnohých rokoch, vybavili
sme ho vynikajúcou ochranou proti korózii a okrem iného aj plne pozinkovanou karosériou.

Balík BlueEFFICIENCY2 znižuje spotrebu a emisie CO2 nasledujúcimi opatreniami:
Funkcia ECO štart – stop; prechodne vypína motor počas státia.
Alternátor Fuel Efficiency s vylepšenou účinnosťou odbremeňuje motor.
Manažment alternátora s reguláciou v závislosti od záťaže, pri ktorej alternátor nabíja batériu primárne v deceleračnom
režime a pri brzdení.
1
2

 ri skriňovej dodávke Vito a Vito Mixto 116 CDI s balíkom BlueEFFICIENCY, prevodovkou 7G-TRONIC PLUS a registráciou ako úžitkové vozidlo (N1).
P
Sériovo pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 119 CDI, ako aj s automatickou prevodovkou v kombinácii s registráciou ako osobné motorové
vozidlo (M1). Skriňová dodávka Vito a Vito Mixto 119 CDI s balíkom BlueEFFICIENCY v kombinácii s prevodovkou 7G-TRONIC PLUS a registráciou
ako úžitkové vozidlo (N1).
Podrobné informácie o spotrebe nájdete v časti „Technické údaje“.

Hospodárnosť

Pripravený,

keď ste pripravení vy

Vito rýchlo oceníte ako svojho partnera. Robíme všetko pre dlhotrvajúci a spoľahlivý
vzťah. Pri odovzdaní dostanete vyzreté vozidlo kvality Mercedes-Benz, ktoré úspešne
zvládlo 5,5 milióna testovacích kilometrov a rozsiahle skúšky. Vito je prispôsobené vysokým nárokom na vozidlo používané na pracovné účely. A jeho rozsiahla ochrana proti
korózii s plne pozinkovanou karosériou sa postará o to, aby ešte aj po mnohých rokoch
bolo pre váš podnik dobrou vizitkou.
Môžete si byť istí: rozhodnúť sa pre Vito znamená rozhodnúť sa pre vozidlo, na ktoré sa
môžete spoľahnúť. Vďaka svojej maximálnej dostupnosti vám bude oporou nepretržite
a pri všetkých vašich úlohách. Pre nás nie je „Mercedes-Benz Vans. Born to run.“ len
motto, ale aj sľub.

Spoľahlivosť

Dosiahnite svoj cieľ.
S príkladnou bezpečnosťou.

ASISTENT PREVENCIE
KOLÍZIÍ kombinuje výstrahu pri
malom odstupe a výstrahu
pred kolíziou spolu s asistentom brzdenia BAS PRO.

Asistent udržiavania v jazdnom pruhu pomáha predísť
nehodám z dôvodu neúmyselného opustenia jazdného
pruhu.

Asistent sledovania mŕtveho
uhla pomôže predísť nehode pri zmene jazdného pruhu,
napríklad na diaľniciach.

Cúvacia kamera ukazuje fotorealistické okolie a smer jazdy
pomocou dynamických línií.

Systém inteligentného
osvetlenia s LED variabilne
prispôsobuje osvetlenie
svetelným podmienkam, pomerom na vozovke a počasiu.

Sériový asistent jazdy pri
bočnom vetre pomáha predísť
zmene jazdného pruhu
pri nárazovom bočnom vetre.

Preventívny systém na ochranu
cestujúcich PRE-SAFE® doká
že vopred identifikovať kritické
jazdné situácie a aktivovať
bezpečnostné opatrenia na
ochranu cestujúcich.

Z príkladných bezpečnostných a asistenčných systémov vo vozidle Vito profitujú všetci: vy,
vaši spolucestujúci a dokonca aj iní účastníci cestnej premávky. Vito zabezpečí dokonalé
podmienky prepravy aj pre váš náklad. Už sériovo sú pre Vito Mixto na palube asistent jazdy
pri bočnom vetre, asistent sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST, airbag vodiča, airbag
spolujazdca v kombinácii s registráciou ako osobné motorové vozidlo (M1)1, ako aj najnovšia
generácia elektronického systému stabilizácie adaptívne ESP®. Posledný z uvedených
systémov počíta pri regulácii dynamiky jazdy aj so zaťažením vozidla. Záchranári môžu načítať QR kód na nálepke pre záchranárov, ktorá je umiestnená na stĺpiku B, čím priamo
získajú záchrannú kartu konkrétneho vozidla.
Zaujímavým prvkom je ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍ (na želanie), ktorý sleduje odstup
od vozidla idúceho vpredu aj mimo miest a upozorní vodiča na možnú kolíziu. Na želanie
sa dodávajú okenné airbagy a bočné airbagy na ochranu hrudníka a panvy pre vodiča
a spolujazdca, ako aj preventívny systém na ochranu cestujúcich PRE-SAFE®. Ak si želáte
ešte viac rozšíriť bezpečnostnú výbavu Vita, určite si vyberiete z ďalších prvkov bezpečnostnej výbavy2. Všetky prvky výbavy majú niečo spoločné: pomáhajú vám, aby ste bezpečne
dosahovali svoje ciele.

Asistent sledovania pozornosti
ATTENTION ASSIST rozpoznáva typické príznaky únavy
alebo nepozornosti, čím
dokáže zvýšiť bezpečnosť jazdy
a pomáha predchádzať
mikrospánku.

ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍ
Asistent udržiavania v jazdnom pruhu
Asistent sledovania mŕtveho uhla
1

Balík asistenčných
jazdných systémov

Balík na bezpečné jazdenie
v jazdných pruhoch

•
•
•

–
•
•

 a želanie pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto s registráciou ako úžitkové vozidlo (N1), sériovo pre Vito Mixto s registráciou ako osobné motorové
N
vozidlo (M1). 2 Pozri bezpečnostnú sériovú a zvláštnu výbavu, ako aj stránku www.mercedes-benz.sk.

Bezpečnosť

Rovnako rozmanitý
ako vaše úlohy

Doraziť vie každý. Vy však chcete ísť ešte ďalej. A práve preto vám Vito ako prvý transportér vo svojej triede ponúka tri druhy pohonu: pohon predných kolies, pohon zadných
kolies a pohon všetkých kolies. Záleží na tom, aké sú vaše zámery a v akých podmienkach cestujete: vyberte si vozidlo s pohonom, ktorý sa hodí k charakteru vašich úloh
a požadovanému spôsobu jazdy.
Sedemstupňová automatická prevodovka 7G-TRONIC PLUS1, 2 (na želanie) počas jazdy
udržiava vysoký komfort jazdy a nízku spotrebu. Aj sériová 6-stupňová prevodovka
s ručným radením vás presvedčí vyváženosťou medzi agilnosťou a efektívnosťou. Nech sa
už rozhodnete pre ktorýkoľvek variant pohonu: so sériovým elektromechanickým ser
voriadením, komfortným nastavením podvozka a samostatným zavesením kolies si vo
Vite budete vychutnávať efektívnosť, kultúru chodu motora a komfort jazdy na úrovni
osobného motorového vozidla.

4x2

4x2

4x4

Vito ako prvý transportér vo svojej triede ponúka tri varianty pohonu: pohon predných kolies, pohon zadných kolies
a pohon všetkých kolies.

1

K dispozícii pre pohon zadných kolies a pohon všetkých kolies.

2

Pre 119 CDI je prevodovka 7G-TRONIC PLUS dostupná sériovo.

Podvozok a koncepcie pohonov

Tu si môžete vychutnávať
svoju prácu

Blížime sa k najpríjemnejším stránkam vašej práce: svojím priestranným interiérom vo
vás Vito vzbudí tú najlepšiu pracovnú náladu. Sedadlá presviedčajú robustným látkovým
poťahom a vďaka ergonomickému čalúneniu vám poskytujú pohodlné sedenie aj počas
dlhých jázd. V chladnom ročnom období je vyhrievanie sedadla pre vodiča a spolujazdca
(na želanie) cenným doplnkom. Ak vpredu potrebujete miesto pre dvoch spolucestujúcich,
môžete si objednať lavicu pre spolujazdcov (na želanie).
Vďaka elektromechanickému servoriadeniu a voliteľným prvkom, akými sú napríklad
TEMPOMAT, multifunkčný volant s nastaviteľným stĺpikom riadenia a cestovný počítač,
s ľahkosťou smerujete k splneniu svojich úloh. Aj klimatizácia (na želanie), resp. auto
matická klimatizácia vám pomáha zachovať chladnú hlavu.
Audiosystémy, ktoré sa dodávajú na želanie, sa na cestách postarajú o najlepšie spojenie
a dobrú zábavu a s navigačným systémom Becker® MAP PILOT1 aj o to, aby ste sa do cieľa
cesty dostali rýchlejšie. Ak chcete ešte viac zvýšiť hodnotu Vita, objednajte si interiérový
balík pochrómovaných doplnkov (na želanie). A keďže sa každé úspešné podnikanie začína dobrým odkladacím priestorom, vybavili sme Vito množstvom praktických úložných
priečinkov.

Všestranné prvky výbavy2:
Trojramenný multifunkčný volant s cestovným počítačom
Funkčné odkladacie a úložné priestory
Držadlá v priestore nástupu pre vodiča a spolujazdca
Klimatizácia TEMPMATIC
Informačné a komunikačné systémy ako na želanie dodávané rádiá Audio 10, Audio 15 a navigačný systém
Becker® MAP PILOT1
Vyhrievanie sedadla vodiča/spolujazdca
Nastaviteľný stĺpik riadenia
1

Navigačný systém Becker® MAP PILOT dostupný len v kombinácii s rádiom Audio 15.

2

Čiastočne zvláštna výbava.

Interiér

Váš benefit:

až o 120 kg1 vyššie zaťaženie

Vo Vite je miesto na všetko, čo treba naložiť. Vyjadrené v číslach: až o 120 kg1 vyššie užitočné zaťaženie oproti predchádzajúcemu konštrukčnému radu, rozložené až na 3-metrovej
dĺžke ložného priestoru2. A vďaka maximálnemu zaťaženiu 1 374 kg unesie vozidlo s hmotnosťou 3 200 kg každý náklad. Ale nielen to: s tromi dĺžkami vozidla, dvomi rázvormi kolies,
flexibilným zabezpečovacím systémom a praktickými deliacimi stenami vám ponúka
mnohostrannú individualizáciu a špecializáciu pre vaše profesionálne prepravné riešenia.
Lebo nie je úloha ako úloha. Predovšetkým vtedy, keď popri náklade chcete prevážať aj
osoby. Na to je správnou voľbou Vito Mixto. Vďaka čiastočnému preskleniu, pohodlnému
nástupu a flexibilnému osadeniu sedadiel až pre šesť osôb sa v ňom spája funkčnosť
s komfortom. V prípade potreby môžete voliteľnú zadnú lavicu jednoducho demontovať
niekoľkými pohybmi rúk.
Mimochodom, s veľkými dvernými otvormi a nízkou hranou ložnej plochy zvládnete
vo Vite ľavou zadnou aj ťažké úlohy – pre ešte vyšší komfort, účinnosť a bezpečnosť pri
nakladaní a vykladaní.

1

Platí pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 109 CDI, ako aj skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 111 CDI s najväčšou prípustnou celkovou
hmotnosťou 3 050 kg. 2 Platí pre Vito s extra dlhou karosériou.

Funkcionalita a nakladanie

Jej ložný objem zaváži: skriňová dodávka Vito
Skriňová dodávka Vito unesie veľa a nič ju len tak ľahko neprekvapí. Náročné úlohy zvláda ako
profesionál a vynikajúco sa hodí na reprezentáciu podniku. Jej špecializácia je objem nákladu:
pri dĺžke ložného priestoru až 3 061 mm a maximálnom ložnom objeme 6,6 m3 prijme skriňová
dodávka Vito do svojho nákladného priestoru od 829 kg až po 1 294 kg, so zvýšením zaťaženia
na 3 200 kg najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti odvezie dokonca 1 219 kg až 1 324 kg
(s pohonom zadných kolies).
Ale hmotnosť nie je všetko: vďaka veľkým otvorom ložného priestoru a nízkej hrane ložnej plochy
sa dá do skriňovej dodávky Vito aj veľmi dobre nakladať. S voliteľnými posuvnými dverami
vľavo máte k dispozícii tri prístupy do ložného priestoru, cez ktoré sa dajú naložiť napríklad až
tri europalety. Koľajničky na ukotvenie nákladu na podlahe ložného priestoru a upevňovacie
koľajnice na bočnej stene ponúkajú flexibilné možnosti zaistenia naloženého tovaru.

● Cez veľké sériové posuvné dvere na pravej strane možno nakladať aj palety.

● Sériová výbava

Ložný priestor | Skriňová dodávka

○ Zvláštna výbava

○ V závislosti od požiadaviek na priestor je Vito dostupné v troch dĺžkach:
kompaktnej, dlhej a extra dlhej.

● Na mimoriadne dlhé predmety sa ponúka možnosť využitia priestoru pod
sedadlom vodiča a spolujazdca.

○ Robustná drevená podlaha je veľmi odolná a uľahčuje nakladanie a čistenie
ložného priestoru.

○ Pomocou upevňovacích koľajníc na bočných stenách ložného priestoru
možno zabrániť posúvaniu alebo preklopeniu nákladu.

○ Vďaka množstvu zabezpečovacích systémov sa dá náklad spoľahlivo upevniť.

○ Na želanie dodávané dvojkrídlové zadné dvere sa dajú otvárať a aretovať
až po bočné steny a uľahčujú nakladanie a vykladanie.

Ložný priestor | Skriňová dodávka

Varianty uloženia nákladu v skriňovej dodávke Vito

Skriňová dodávka Vito, kompaktný variant.

Ilustračný obrázok, k dispozícii sú ďalšie varianty.

Varianty uloženia nákladu | Skriňové vozidlo

Skriňová dodávka Vito, kompaktný variant s lavicou pre spolujazdcov.

Skriňová dodávka Vito, dlhý variant s lavicou pre spolujazdcov.

Skriňová dodávka Vito, extra dlhý variant s lavicou pre spolujazdcov.

Skriňová dodávka Vito, dlhý variant.

Skriňová dodávka Vito, extra dlhý variant.

Varianty uloženia nákladu | Skriňové vozidlo

Sedí, hodí sa a každý má miesto: Vito Mixto
Vito Mixto pracuje podľa hesla „jeden za všetkých“ a presviedča ako Tourer aj ako skriňová
dodávka. Kto chce prepravovať osoby aj tovar súčasne, nájde vo Vite Mixto hospodárneho,
všestranného a spoľahlivého profesionála.
Pri voliteľnej výbave s lavicou pre spolujazdcov a trojmiestnou lavicou v priestore pre cestujúcich
prepraví na miesto určenia až šesť osôb. Bočné okná prinášajú do priestoru pre cestujúcich
svetlo aj výhľad a výduch vzduchu v priestore na nohy sa stará o príjemné temperovanie tak,
aby sa aj cestujúci v prvom rade vzadu mohli prepravovať pohodlne.
Za lavicou zostáva ešte vždy dostatok priestoru na materiál a výbavu, ktorý môžete vďaka
vysokému zaťaženiu vynikajúco využiť. Plocha ložného priestoru meria do 2,63 m2 v závislosti
od dĺžky vozidla a predstavuje ložný objem do 4,1 m3. Voliteľná deliaca stena s oknom pri
stĺpiku C chráni priestor pre cestujúcich pred nečistotami a prachom z ložného priestoru
a okrem toho vás chráni pred nákladom.

Chcete prepraviť viac osôb? Potom si prezrite Vito Tourer. Či už variant BASE, PRO alebo
SELECT – tu si komfortné miesto nájde až 9 cestujúcich vrátane vodiča.
○ Balík komfortnej výbavy, dostupný pre Vito Mixto na želanie, vylepší priestor pre cestujúcich kvalitným obložením
interiéru a stropu, ako aj interiérovým svietidlom a držadlami.
● Sériová výbava

Ložný priestor | Mixto

○ Zvláštna výbava

○ Extra dlhý variant ponúka ložný priestor s objemom až 4,1 m3.

○ Vnútorné obloženie v kvalitnom vyhotovení robí priestor pre cestujúcich
atraktívnejší a ponúka prídavné odkladacie priestory.

● Okná medzi stĺpikom B a C vnášajú svetlo do priestoru pre cestujúcich
a umožňujú výhľad dozadu.

● Kanál na teplý vzduch do priestoru pre cestujúcich privedie teplý
temperovaný vzduch pre cestujúcich vzadu.

○ Súvislá deliaca stena s oknom na stĺpiku C chráni priestor pre cestujúcich
pred nečistotami a prachom a navyše zabezpečí náklad.

○ Lavica pre spolujazdcov s nastaviteľnými opierkami hlavy a trojbodovými
bezpečnostnými pásmi ponúka miesto pre dvoch spolujazdcov.

Ložný priestor | Mixto

Varianty uloženia nákladu vo vozidle Vito Mixto

Mixto, kompaktný variant, osadenie sedadiel v priestore pre cestujúcich s trojmiestnou lavicou v 1. rade vzadu.

Ilustračný obrázok, k dispozícii sú ďalšie varianty.

Varianty uloženia nákladu | Mixto

Vito Mixto, kompaktný variant, s lavicou pre spolujazdcov, osadenie sedadiel v priestore pre cestujúcich s trojmiestnou
lavicou v 1. rade vzadu.

Vito Mixto, dlhý variant, s lavicou pre spolujazdcov a s trojmiestnou lavicou v 1. rade vzadu, so sklopným krajným sedadlom.

Vito Mixto, extra dlhý variant, s lavicou pre spolujazdcov, osadenie sedadiel v priestore pre cestujúcich s trojmiestnou
lavicou v 1. rade vzadu.

Vito Mixto, dlhý variant, osadenie sedadiel v priestore pre cestujúcich s trojmiestnou lavicou v 1. rade vzadu.

Vito Mixto, extra dlhý variant, osadenie sedadiel v priestore pre cestujúcich s trojmiestnou lavicou v 1. rade vzadu.

Varianty uloženia nákladu | Mixto

Existuje veľa možností ako napredovať
Pohon predných kolies, pohon zadných kolies alebo pohon všetkých kolies – Vito je jediný
transportér v segmente stredne veľkých transportérov, pre ktorý sú k dispozícii tri varianty
pohonu.
Pohon predných kolies sa dodáva pre základné motorizácie s výkonom 65 kW1 (88 k) a 84 kW2
(114 k). Ďalšou výhodou vozidiel s pohonom predných kolies je nízka prevádzková hmotnosť.
V závislosti od výbavy vozidla to v porovnaní s predchádzajúcim konštrukčným radom prináša
vyššie užitočné zaťaženie až o 120 kg3. Tento variant pohonu vás okrem toho presvedčí veľmi
dobrou trakciou vozidla bez zaťaženia.
Pohon zadných kolies je vhodným riešením, ak hľadáte vyšší výkon a krútiaci moment,
napríklad pri vyšších užitočných zaťaženiach alebo prevádzke s prívesom. Tento variant
pohonu ponúka vysoký komfort jazdy najmä v kombinácii s automatickou prevodovkou
7G-TRONIC PLUS.

1

Vito – pohon predných kolies

 ostupné pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 109 CDI v kombinácii so 6-stupňovou prevodovkou s ručným radením ECO Gear a registráciou ako úžitkové
D
vozidlo (N1). 2 Pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 111 CDI v kombinácii so 6-stupňovou prevodovkou s ručným radením ECO Gear a registráciou ako
úžitkové vozidlo (N1). 3 Platí pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 109 CDI, ako aj pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 111 CDI s najväčšou prípustnou
celkovou hmotnosťou 3 050 kg.
Podrobné informácie o spotrebe nájdete v časti „Technické údaje“.

Varianty pohonu | Pohon predných kolies a pohon zadných kolies

Suverénne. Nezáleží kde. Vito 4 x 4.
So stálym pohonom všetkých kolies 4 x 41 si Vito lepšie poradí aj v náročných podmienkach
na vozovke. Vďaka veľmi dobrej trakcii zvyšuje dynamiku jazdy a zlepšuje jazdné vlastnosti.
Sila sa medzi prednú a zadnú nápravu rozdeľuje v pomere 45 : 55. Na klzkých povrchoch a pri
nedostatočnej trakcii dokáže systém elektronického riadenia trakcie 4ETS zabrzdiť kolesá.
Zároveň sa hnací moment prenesie na kolesá s dobrou trakciou.
Vďaka optimalizovanej kontrole trakcie a veľmi dobrej jazdnej stabilite Vito 4 x 4 pomôže vodičovi, aby cestujúcich a náklad priviezol do cieľa bezpečne a komfortne takmer na každom
type terénu. Aj v ostatných aspektoch je Vito 4 x 4 dokonale pripravené na svoje pracovné
prostredie – dokazuje to napríklad aj nízka hrana ložnej plochy na jednoduché nakladanie
a vykladanie.

Vito – pohon všetkých kolies
1

Dodáva sa len v kombinácii s automatickou prevodovkou 7G-TRONIC PLUS pre motorizácie s výkonom 100, 120 a 140 kW.

Varianty pohonu | Pohon všetkých kolies

Výhra pre rozpočet aj životné prostredie
Obidva štvorvalcové dieselové motory s priamym vstrekovaním s centrálnym rozvodným
potrubím a s preplňovaním turbodúchadlom tvoria základ na hospodárnu a trvalo udržateľnú
prevádzku Vita. Motor s objemom 1 598 cm3 sa dodáva v dvoch výkonových stupňoch, motor
s objemom 2 143 cm3 sa dodáva v troch výkonových stupňoch. Podľa motorizácie máte na
výber pohon predných kolies, zadných kolies alebo všetkých kolies. Pri variante s výkonom
120 kW a balíkom BlueEFFICIENCY (na želanie) je možná spotreba od 5,7 l/100 km1.
Motorizácia s najvyšším výkonom 140 kW spotrebuje pri rovnakom krútiacom momente menej
ako porovnateľná motorizácia predchádzajúceho konštrukčného radu. Vďaka technológii
BlueTEC navyše spĺňa emisnú normu Euro 6. Škodlivé oxidy dusíka vo výfukových plynoch
sa pritom vďaka aditívu AdBlue® menia pomocou selektívnej katalytickej redukcie na vodu
a dusík.

Prehľad motorizácií pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto:
65 kW2 (88 k), 1 598 cm3, 230 Nm, 6-stupňová prevodovka s ručným radením, pohon predných kolies
84 kW3 (114 k), 1 598 cm3, 270 Nm, 6-stupňová prevodovka s ručným radením, pohon predných kolies
100 kW4 (136 k), 2 143 cm3, 330 Nm, 6-stupňová prevodovka s ručným radením, na želanie prevodovka 7G-TRONIC PLUS,
pohon zadných kolies
120 kW5 (163 k), 2 143 cm3, 380 Nm, 6-stupňová prevodovka s ručným radením, na želanie prevodovka 7G-TRONIC PLUS,
pohon zadných kolies
140 kW6 (190 k), 2 143 cm3, 440 Nm, 7G-TRONIC PLUS, pohon zadných kolies

m

ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ
Všetky technické údaje o Vite nájdete od strany 44.

Pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 116 CDI s balíkom BlueEFFICIENCY, prevodovkou 7G-TRONIC PLUS a registráciou ako úžitkové vozidlo (N1).
Pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 109 CDI so 6-stupňovou prevodovkou s ručným radením ECO Gear a registráciou ako úžitkové vozidlo (N1).
3
Pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 111 CDI so 6-stupňovou prevodovkou s ručným radením ECO Gear a registráciou ako úžitkové vozidlo (N1).
4
Pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 114 CDI s balíkom BlueEFFICIENCY, prevodovkou 7G-TRONIC PLUS a registráciou ako úžitkové vozidlo (N1).
5
Pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 116 CDI s balíkom BlueEFFICIENCY, prevodovkou 7G-TRONIC PLUS a registráciou ako úžitkové vozidlo (N1).
6
Pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 119 CDI s balíkom BlueEFFICIENCY, prevodovkou 7G-TRONIC PLUS a registráciou ako úžitkové vozidlo (N1).
1
2

Štvorvalcový dieselový motor OM651 s výkonom 140 kW (190 k) spája agilný jazdný výkon s vysokou šetrnosťou
k životnému prostrediu.

Podrobné informácie o spotrebe nájdete v časti „Technické údaje“.

Varianty pohonu | Motory

Laky a poťahy sedadiel
Sériové laky

Metalické laky1

Poťah sedadiel Tunja čierny

arktická biela

kremenná sivá

horská krištáľová biela metalíza2

briliantová strieborná metalíza

námornícka modrá

jupiterová červená

rohovcová sivá metalíza

indiová sivá metalíza

Atraktívny poťah sedadiel z čiernej látky Tunja je
priedušný a mimoriadne odolný proti oderu.

Poťah sedadiel z koženky

žulová zelená

obsidiánová čierna metalíza

dolomitová hnedá metalíza

kavansitová modrá metalíza
Zobrazené sériové a metalické laky1 predstavujú len malú ukážku farieb, ktoré môže mať vaše Vito. Na želanie sú k dispozícii špeciálne laky v ďalších farbách (unilaky).
Na želanie zabezpečíme aj špeciálne nalakovanie vozidla, napríklad vo farbách vašej spoločnosti.
1

Metalické laky patria k zvláštnej výbave.

2

Sedadlá v čiernej koženke odpudzujú vlhkosť a ľahko
sa čistia.

Dostupné na želanie pre Vito Mixto s balíkom komfortnej výbavy.

Výbava | Laky a poťahy sedadiel

Sériová výbava a zvláštna výbava
Funkcionalita

○ Trojramenný multifunkčný volant s cestovným počítačom poteší príjemným pocitom z dotyku a vysokou
ergonómiou.

○ Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 43,2 cm (17")
s vanádiovým strieborným lakom a 20-lúčovým dizajnom
prepožičiavajú vozidlu charakteristický dizajn a podčiar
kujú jeho športovosť.

○ Balík zrkadiel obsahuje automaticky clonené zrkadlo
a elektricky sklopné vonkajšie zrkadlá.

○ Aktívny asistent parkovania uľahčuje vyhľadávanie
parkovacieho miesta, ako aj zaparkovanie a vyparkovanie.

○ TEMPOMAT umožňuje udržiavanie vopred nastavenej
rýchlosti a odbremeňuje vodiča.

○ Držiak na dva poháre ponúka vodičovi a spolujazdcovi
ľahko dostupné miesto na odkladanie nápojov.

○ Lavica pre spolujazdcov s nastaviteľnými opierkami hlavy
a trojbodovými bezpečnostnými pásmi ponúka miesto
pre dvoch spolujazdcov.

○ S teplovodným prídavným kúrením sa motor zohreje
už pred začiatkom jazdy a teplým vzduchom ohreje
interiér vozidla.

1

Dostupné pre skriňovú dodávku Vito.

2

Na želanie sú dostupné aj zadné dvere s uhlom otvárania 180 stupňov.

Výbava | Sériová výbava a zvláštna výbava

3

Pre Vito Mixto s registráciou ako osobné motorové vozidlo (M1) dostupné sériovo, na želanie pre skriňovú dodávku Vito.

● Sériová výbava

○ Zvláštna výbava

Sériová výbava a zvláštna výbava
Funkcionalita

○ Súvislá deliaca stena na stĺpiku B1 s oknom umožňuje
výhľad dozadu, okrem toho má nové tvary, aby bolo možné
flexibilne nastaviť sedadlo vodiča.

○ Pomocou upevňovacích koľajníc na bočných stenách
ložného priestoru a vhodných pomôcok – napríklad
upínacích popruhov – možno zabrániť posúvaniu alebo
preklopeniu nákladu.

○ Systém ukotvenia nákladu s dvomi koľajnicami na
podlahe ložného priestoru umožňuje zaistenie nákladu.

○ Pochrómovaná maska chladiča vizuálne zvyšuje hodnotu
prednej časti vozidla.

○ Svetelný pás s LED v ložnom priestore v zadnej časti
hore osvetľuje ložný priestor a má menšiu spotrebu prúdu.

○ Posuvné dvere vľavo vytvárajú doplnkový prístup do
ložného priestoru, ktorý je užitočný v úzkych priestoroch.

○ Dvojkrídlové zadné dvere sa dajú otvárať a aretovať
až po bočné steny a uľahčujú nakladanie a vykladanie.2

○ Systém monitorovania tlaku v pneumatikách nepretržite
sleduje tlak vzduchu v pneumatikách a vystríha vás pri
nebezpečnom poklese tlaku.3
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Sériová výbava a zvláštna výbava
Bezpečnosť

○ Systém ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍ1 kombinuje
výstrahu pri malom odstupe a výstrahu pred kolíziou
s asistentom brzdenia BAS PRO.

● Asistent jazdy pri bočnom vetre pomáha predísť zmene
jazdného pruhu pri nárazovom bočnom vetre.

● Asistent sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST
dokáže na základe množstva parametrov rozpoznať typické
príznaky únavy a vystríhať vodiča.

○ Asistent udržiavania v jazdnom pruhu2 pomáha predísť
nehodám z dôvodu neúmyselného opustenia jazdného
pruhu.

○ Asistent sledovania mŕtveho uhla2, 3 pomáha predísť
nehode pri zmene jazdného pruhu, napríklad na diaľniciach.

○ Systém inteligentného osvetlenia s LED variabilne
prispôsobuje osvetlenie svetelným podmienkam, pomerom
na vozovke a počasiu.

○ Cúvacia kamera ukazuje fotorealistické okolie
bezprostredne za vozidlom a smer jazdy pomocou
dynamických línií.

○ Airbag pre spolujazdca dokáže pri nehode znížiť riziko
vážnych zranení.4

1

Je tiež súčasťou balíka asistenčných jazdných systémov. 2 Je tiež súčasťou balíka na bezpečné jazdenie v jazdných pruhoch a balíka asistenčných jazdných systémov.
simulované iniciovanie airbagov v stave maximálneho rozvinutia. 5 Platí pre Vito Mixto. 6 Sériovo pre Vito 119 CDI.
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3

Na obrázku je Vito Tourer.

4

Ilustračný obrázok zobrazuje
● Sériová výbava

○ Zvláštna výbava

Sériová výbava a zvláštna výbava
Komfort

○ Audio 10 ponúka množstvo cenných informačných a komunikačných funkcií: režim hlasitého hovoru a kontinuálny
prenos audia cez rozhranie Bluetooth®, prípojku USB, prípojku aux-in, ako aj miesto na zasunutie pamäťových
kariet SD.

○ Audio 15 presviedča displejom s vysokým rozlíšením
s technológiou TFT s uhlopriečkou 14,7 cm (5,8")
a početnými možnosťami pripojenia.

○ Becker® MAP PILOT rozširuje Audio 15 na kvalitný,
intuitívne ovládateľný navigačný systém s farebným
displejom s uhlopriečkou 14,7 cm (5,8").

○ Otočné komfortné sedadlá poskytujú rozšírené
možnosti nastavenia pre individuálny komfort sedenia
vpredu.5

○ Systém THERMOTRONIC automaticky reguluje teplotu,
množstvo a rozdelenie vzduchu zvlášť pre vodiča a spolujazdca.

● Elektromechanické riadenie pomáha variabilným
posilňovačom riadenia pri jazde, parkovaní a manévrovaní.

○ Automatická prevodovka 7G-TRONIC PLUS6 presviedča
vynikajúcim komfortom radenia a vysokým potenciálom
úspory paliva.

○ Dažďový snímač automaticky reguluje frekvenciu stierania
stieračov, čím odbremeňuje vodiča.

Výbava | Sériová výbava a zvláštna výbava

Ďalšia sériová výbava a zvláštna výbava
Skriňová
dodávka Mixto

Interiér

Balíky

Skriňová
dodávka Mixto

Skriňová
dodávka Mixto

Dvojmiestna lavica pre osadenie v 1. rade vzadu

–

○

Balík ochrany proti krádeži

○

○

Ukazovateľ servisného intervalu ASSYST

●

●

Trojmiestna lavica pre osadenie v 1. rade vzadu

–

○

Balík asistenčných jazdných systémov

○

○

Veľká nádrž

○

○

Uzamykateľná zásuvka príručnej odkladacej skrinky

○

●

Balík komfortnej výbavy

–

○

Výstražná kontrolka náplne ostrekovača

○

●

Velúrové podlahové rohože

○

○

Parkovací balík

○

○

Drevená podlaha

○

●

Fajčiarsky balík

○

○

Bezpečnosť/podvozok

Kontrolky stavu motorového oleja, stavu chladiaceho média,
brzdovej kvapaliny, brzdových obložení, nefunkčnosti žiaroviek
a zatvorenia dverí

●

●

Balík na bezpečné jazdenie v jazdných pruhoch

○

○

●

●

Balík Topload

○

○

Adaptívne ESP® (elektronický systém stabilizácie) v kombinácii
s ABS, ASR, EBV, BAS
Adaptívne brzdové svetlo

●

●

Deliaca stena na stĺpiku C s oknom

–

○

Trojbodové bezpečnostné pásy

●

●

Plná deliaca stena, s možnosťou dolného presahu materiálu

●

–

Tretie brzdové svietidlo

●

●

Upevňovacie oká sklopné, pevne ukotvené

●

●

Poplašné zariadenie

○

○

Stabilizácia prívesu systémom ESP v kombinácii s ťažným
zariadením (zvláštna výbava)

●

●

Asistent osvetlenia vozidla

○

○

Napínač bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca

●

●

Výstraha pri nezapnutí bezpečnostných pásov vodiča a spolujazdca

●

●

Halogénové hmlové svetlomety

○

○

Svetlomety s technikou reflektora s denným osvetlením

●

●

Bočné airbagy na ochranu hrudníka a panvy pre vodiča
a spolujazdca

○

○

Preventívny systém na ochranu cestujúcich PRE-SAFE®

○

○

Okenné airbagy pre vodiča a spolujazdca

○

○

Exteriér
Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 40,6 cm (16"), s 10-lúčovým
dizajnom, vanádiový strieborný lak
Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 45,7 cm (18"), s dizajnom
desiatich zdvojených lúčov, čierny lak, leštené

○

○

○

○

Ťažné zariadenie s fixnou/odoberateľnou guľovou hlavicou

○

○

Komfort
Pomoc pri rozjazde na stúpaní

●

●

Elektronický imobilizér

●

●

Okno na zadných výklopných dverách/zadných dverách
s vyhrievaním zadného skla a so stieračom/ostrekovačom

○

○

Poloautomaticky regulovaná klimatizácia TEMPMATIC

○

○

Vyhrievanie ostrekovačov čelného skla

○

○

Volant s nastaviteľným sklonom a výškou

○

○

Vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca

○

○

Zadné elektrické výklopné okno v priestore pre cestujúcich

○

○

Tepelnoizolačné sklá na celom vozidle

○

○

Vonkajšie zrkadlá s možnosťou elektrického priklopenia

○

○

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

●

●

Vonkajšie zrkadlá vyhrievateľné a elektricky nastaviteľné

○

○

Pozdĺžny držiak na strešný nosič

○

○

Technika

Elektrické ovládanie posuvných dverí vľavo/vpravo

○

○

6-stupňová prevodovka s ručným radením

●

●

Elektrické zariadenie pre zásuvku na elektrické pripojenie prívesu

○

○

Zvýšenie zaťaženia 3 050 kg

○

○

®

● Sériová výbava

○ Zvláštna výbava

Posuvné dvere priestoru pre cestujúcich, vpravo

●

●

Zvýšenie zaťaženia 3 200 kg1

○

○

Zadné výklopné dvere

●

●

Balík BlueEFFICIENCY2

○

○

Pozdĺžny držiak na strešný nosič

○

○

BlueTEC s technológiou SCR

●

●

Hmotnostný variant 3 200 kg je na želanie v kombinácii s pohonom zadných kolies a pohonom
všetkých kolies. 2 Sériovo pre skriňovú dodávku Vito a Vito Mixto 119 CDI, ako aj pre automatickú
prevodovku v kombinácii s registráciou ako osobné motorové vozidlo (M1). Skriňová dodávka Vito
a Vito Mixto 119 CDI s balíkom BlueEFFICIENCY v kombinácii s prevodovkou 7G-TRONIC PLUS a registráciou ako úžitkové vozidlo (N1).

Nárazníky a montované diely lakované vo farbe karosérie

○

○

Filter pevných častíc spalín nafty

●

●

Podrobné informácie o spotrebe nájdete v časti „Technické údaje“.

Plne pozinkovaná karoséria

●

●

Stály pohon všetkých kolies

○

○
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1

Originálne príslušenstvo

Základný strešný nosič Standard, nakladacia kladka.
Na priskrutkovanie v strešnom kanáli. Zaťaženie strechy
max. 100 kg. S nakladacou kladkou z tvrdej gumy sa dá na
strešný nosič bez prílišnej námahy a poškriabania vytlačiť
aj neskladný náklad.

Súprava vysokých uholníkov. Na základných nosičoch
sa dá najrozličnejší náklad jednoducho a rýchlo zaistiť proti
skĺznutiu nabok.

Držiak rebríka. Nadstavec na bezpečnejšiu prepravu rebríkov na základných nosičoch. Jednoduchá a rýchla montáž.
Vhodný pre všetky „základné nosiče Štandard“ s priemerom priečnej rúry 20 x 30 a 30 x 30 mm.

Rohože v priestore na nohy. Rohože z robustného umývateľného plastu spĺňajú najvyššie nároky. Kompletne prekryjú
priestor na nohy. Zvýšené okraje a úprava povrchu zadržia
špinu aj vodu. Označené výrazným nápisom Mercedes-Benz.

Celoročné rohože. Sú z gumy, ktorá odpudzuje nečistotu
a vodu, šetria podlahu vozidla, sú odolné a je možné ich
jednoducho čistiť. Tvarovo a dizajnovo ideálne zapadajú do
interiéru. S vyrazeným nápisom Mercedes-Benz.

Lapače nečistôt. Chránia spodok a boky vozidla pred
nárazmi kamienkov a znečistením. Dostupné v pároch pre
prednú, resp. zadnú nápravu.

Chladiaci box. Chladiaci box z hygienického, ľahko umývateľného plastu po napojení na 12-voltovú prípojku chladí
nepretržite a spoľahlivo aj na dlhých cestách. Špeciálny systém bezpečnostných pásov slúži na bezpečné upevnenie
predmetov v ložnom priestore – nosné popruhy umožňujú
pohodlnú prepravu. Chladiaci box má objem 16,5 litra.

Na obrázkoch môže byť aj originálne príslušenstvo, ktoré nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

Výbava | Originálne príslušenstvo

Mercedes PRO

Mercedes PRO
connect

Mercedes PRO
solutions

Inteligentne spája
vozidlá a osoby.

Poskytuje individuálne
riešenia, ktoré sú prispôsobené
konkrétnym potrebám.

Mercedes PRO
service

Mercedes PRO
inspire

Predvídateľným a efektívnym
spôsobom udržiava
prevádzku vozidiel v pohybe.

Poskytuje podnety
a informuje o nových
výsledkoch vývoja.

Mercedes PRO
finance

Mercedes PRO
mobility

Umožňuje dokonale
prispôsobené riešenia
financovania.

Poskytuje individuálne
a flexibilné riešenia mobility.

Mercedes PRO: zjednodušuje a zrýchľuje vaše podnikanie
Mercedes PRO otvára ponukou optimálne zosieťovaných a na mieru šitých služieb, ako aj digitálnymi službami nové možnosti a pomáha pri
zjednodušovaní a urýchľovaní podnikania s vyššou produktivitou. Ponuka prostredníctvom individuálne prispôsobiteľných a komplexných prepravných
riešení zvyšuje efektívnosť podnikov a vy sa môžete sústrediť na jadro vášho podnikania.
Mercedes PRO zahŕňa služby Mercedes PRO connect, riešenie konektivity pre autoparky, ktoré inteligentne prepája manažéra autoparku s vozidlami
a pracovníkmi, ako aj služby Mercedes PRO solutions, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám v oblasti prepravy. Služba Mercedes PRO
service pomáha zákazníkom pri zabezpečovaní efektívnej a predvídateľnej prevádzky vozidiel, Mercedes PRO inspire zase informuje o nových výsledkoch
vývoja a poskytuje podnety na ešte výraznejšie zefektívnenie podnikania. Ak zákazník hľadá dokonale prispôsobené riešenia financovania a lebo
flexibilné a individuálne možnosti mobility, nájde vhodné riešenie v podobe Mercedes PRO finance, ako aj Mercedes PRO mobility.

Mercedes PRO príde na trh v roku 2017 vo vybraných európskych krajinách. Ďalšie informácie získate u svojho obchodníka Mercedes‑Benz.

Mercedes PRO

Servis a finančné služby

Jeden partner. Všetky služby.
Mercedes-Benz.
Vďaka hospodárnosti a spoľahlivosti transportéra značky Mercedes-Benz môžete
v podnikaní len profitovať. Aby ste si tieto výhody mohli vychutnávať počas celého
obdobia používania vozidla, ponúkame vám rozsiahly servis a prvotriedne finančné
služby značky Mercedes-Benz.

Ako sa stanem mobilným?

Lízing

Ako si udržím
mobilitu?
Originálne diely
Mercedes-Benz

Financovanie

Vyberte si z atraktívnych ponúk lízingu, financovania alebo prenájmu. Služby
dopĺňajú naše férové ponuky poistenia, ako aj individuálne prispôsobené servisné
výkony v rámci údržby a opravy.

Rental

Aké mám
možnosti
zabezpečenia?
Mercedes-Benz
ServiceCare

MobiloVan so
službou Servis24h
Servis
Mercedes-Benz

Uprednostňujete riešenie, s ktorým máte všetko pod kontrolou? V takom prípade si
vyberte niektorý z našich produktových balíkov. Ponúkame vám spoľahlivú kalkuláciu nákladov – bude o vás dokonale postarané a vy sa môžete plne sústrediť na
úspechy vo vašom podnikaní.
Viac informácií o našich ponukách získate priamo u zmluvného partnera
Mercedes-Benz, ktorý vám rád poskytne podrobné a individuálne poradenstvo.
Je to len jedna z početných možností:
servis a lízing Mercedes-Benz

Poistenie

+
Lízing

www.mercedes-benz.sk

Mercedes-Benz
ServiceCare

Servis a lízing
Mercedes-Benz

Ktorýkoľvek z množstva našich kompletných balíkov vám umožní spoľahlivú kalkuláciu nákladov počas celého zmluvného obdobia.
Od zmluvného partnera Mercedes-Benz dostanete ponuku šitú na mieru.

Servis a finančné služby

Mobilita – po celú dobu životnosti vozidla

Financovanie

Lízing

Vďaka financovaniu prostredníctvom Mercedes-Benz Financial
Services zaplatíte za svoje vysnívané vozidlo formou nemenných
splátok za atraktívnych podmienok.

Vďaka lízingu prostredníctvom Mercedes-Benz Financial Services
získate nové vozidlo, ktoré je nakonfigurované podľa vašich
želaní, a zaplatíte len za používanie vozidla.

Servis a lízing Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Van Rental

Jedna splátka, v ktorej je zahrnuté všetko: servis a lízing
Mercedes-Benz vám ponúka na mieru šitý kompletný balík,
ktorý je kombináciou výhod nášho lízingu a našich atrak
tívnych servisných služieb Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Van Rental vám ponúka rýchle a individuálne
riešenia mobility, a to bez akéhokoľvek viazania kapitálu. Obdobia
s vysokým počtom zákaziek tak môžete zvládnuť hospodárne
a flexibilne.

Servis a finančné služby

1

Poistenie

Mercedes‑Benz MobiloVan so službou Servis24h

Servis Mercedes-Benz

Naše atraktívne poistné služby vám poskytnú
bezpečnosť za férových podmienok a vo zvyčajnej
kvalite značky Mercedes-Benz.

Vďaka sériovej záruke mobility MobiloVan1 získate
rýchlu pomoc v osvedčenej kvalite značky
Mercedes-Benz kdekoľvek v Európe – bezplatne
a až na 30 rokov2.

Prostredníctvom individuálne prispôsobených
servisných výkonov v rámci údržby a opravy sa
postaráme o spoľahlivosť a zachovanie hodnoty
vášho Mercedesu.

Mercedes-Benz ServiceCare

Originálne diely Mercedes‑Benz

Kompletné zabezpečenie vďaka individuálnym
servisným balíkom: od údržbárskych a opravárskych
výkonov cez rozšírenie záruky až po celkové
zabezpečenie vrátane opráv opotrebovaných dielov.

Originálne diely Mercedes-Benz sú presne
prispôsobené vozidlu a symbolizujú veľmi vysokú
kvalitu, dôsledne overenú bezpečnosť a vysokú
spoľahlivosť.

MobiloVan platí pre vozidlá s prvou registráciou od 1. 10. 2012.

2

V prípade pravidelnej údržby u vášho zmluvného partnera Mercedes-Benz.

Servis a finančné služby

Kompletné riešenia priamo z výrobného závodu
Značka Mercedes-Benz stavia na úzkej spolupráci s výrobcami nadstavieb a ponúka vám
rozmanité odvetvové riešenia pre všetky konštrukčné rady transportérov. Spojením nášho
know-how so skúsenosťami a odbornou spôsobilosťou výrobcov nadstavieb dokážeme
realizovať najrôznejšie druhy nadstavieb na veľmi vysokej úrovni kvality – počnúc vozidlami
na stavebné a remeselné práce cez skriňové nadstavby, chladiarenské vozidlá až po slu
žobné autá polície a záchranných služieb. Predajca transportérov značky Mercedes-Benz
vám ochotne pomôže nájsť správnu nadstavbu alebo zástavbu.
Mercedes-Benz VanSolution zahŕňa predovšetkým žiadané produktové riešenia pre viaceré
odvetvia spoločne, v osvedčenej kvalite značky Mercedes-Benz. Neprofitujete pritom len
z množstva inteligentných riešení a dlhoročných skúseností, ale aj z priamej dodávky z výroby:
počínajúc poradenstvom o celkovej konfigurácii vozidla až po expedíciu ste v kontakte s tou
istou osobou – a máte maximálny prehľad o nákladoch.
Priamo z výrobného závodu získate tri kompletné riešenia vychádzajúce
z vozidiel Mercedes-Benz Vito:
Vito s chladiacou nadstavbou Kerstner
Vito s policovým systémom Sortimo
Vito s pomôckami na ovládanie vozidla Mercedes-Benz

Vito ponúka optimálne predpoklady na individuálne odvetvové riešenia.

Celú ponuku programu Mercedes-Benz VanSolution
nájdete na internetovej stránke www.vansolution.de.
Kompletné riešenia nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách.
Ďalšie informácie získate u svojho predajcu transportérov značky Mercedes-Benz.

www.vansolution.de
Odvetvové riešenia

Individuálne odvetvové riešenia od
certifikovaných partnerov
Nad rámec ponuky programu Mercedes-Benz VanSolution ponúka značka
Mercedes-Benz v spolupráci s viac ako 280 certifikovanými partnermi realizujúcimi
prestavby v rámci partnerského programu „Mercedes-Benz VanPartner“ ďalšie
riešenia nadstavby a prestavby formou duálnej fakturácie. Na informačnej platforme
www.vanpartner.com si môžete vybrať z viac ako 420 produktových riešení pre
najrozmanitejšie odvetvia.
Profitujte z modelu spolupráce „Mercedes-Benz VanPartner“ ako náš zákazník.
Prehľad vašich výhod:

Program „Mercedes-Benz VanPartner“ ponúka
individuálne riešenia pre tieto odvetvia:
Vozidlá na voľný čas a obytné automobily
Preprava osôb
Zásahové a mestské služby
Preprava chladeného a tepelne izolovaného tovaru

Vyhľadanie špecifických riešení pre dané odvetvie. Rýchly a podrobný prehľad
riešení nadstavby a prestavby od certifikovaných výrobcov nadstavieb odvodených
od základných vozidiel značky Mercedes-Benz. Podrobné opisy vozidiel vrátane
obrázkov a zoznamu kontaktných osôb u našich partnerských výrobcov nadstavieb.

Zásielkové služby a logistika
Stavebníctvo

Technicky preskúšané nadstavby a prestavby. Všetky riešenia nadstavby
a prestavby sú zhotovené podľa smernice o nadstavbách, prípadne sa k nim vydáva
Osvedčenie o spôsobilosti.

Služby a remeslá

Certifikované vyhľadávanie partnerov. Partneri platformy Mercedes-Benz
VanPartner spĺňajú najvyššie nároky na kvalitu, odbyt a popredajné služby.

Ďalšie odvetvia a príslušenstvo

Preprava osôb s obmedzenou mobilitou

Výber jazyka. Informácie sú dostupné v 11 jazykoch a cez Google Maps ľahko
nájdete prevádzku príslušného výrobcu nadstavieb.
„Mercedes-Benz VanPartner“ ešte nie je dostupný vo všetkých krajinách.
Ďalšie informácie získate u svojho predajcu transportérov značky Mercedes-Benz.

www.vanpartner.com
Odvetvové riešenia

Technické údaje
Prípustná celková hmotnosť v kg

d)
1 685

1 252

1 391

c)

v

1 391

1 261

b)

1 910

a)

Legenda k rozmerom:
Všetky údaje sú v milimetroch. Uvedené rozmery sú priemerné hodnoty. Platia pre vozidlá v základnej výbave a v nezaťaženom stave. a) Výška vozidla v kombinácii s pozdĺžnym držiakom na strešný nosič (zvláštna výbava) zväčšená
o 48 mm. b) Vnútorná výška. c) Svetlý rozmer medzi skriňami kolies. d) Maximálna šírka priestoru pre cestujúcich
(merané na podlahe). e) Rozmer odmeraný na podlahe vozidla.

1 270

Kompaktná skriňová dodávka s rázvorom 3 200 mm

1 928
2 244

v do cca 558

961
3 200

895

4 895

e)

2 586
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Pohon predných kolies 4 x 2
65 kW (88 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III | 1 598 cm3 | 230 Nm pri 1 500 – 2 000 1/min
84 kW (114 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III | 1 598 cm3 | 270 Nm pri 1 500 – 2 500 1/min
Pohon zadných kolies 4 x 2
100 kW (136 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III | 2 143 cm3 | 330 Nm pri 1 200 – 2 400 1/min
120 kW (163 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III | 2 143 cm3 | 380 Nm pri 1 400 – 2 400 1/min
140 kW (190 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III | 2 143 cm3 | 440 Nm pri 1 400 – 2 400 1/min
Pohon všetkých kolies 4 x 4
100 kW (136 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III | 2 143 cm3 | 330 Nm pri 1 200 – 2 400 1/min
120 kW (163 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III | 2 143 cm3 | 380 Nm pri 1 400 – 2 400 1/min
140 kW (190 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III | 2 143 cm3 | 440 Nm pri 1 400 – 2 400 1/min
Prevádzková hmotnosť2, 3 v kg pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti

1 756 – 1 881 pohon všetkých kolies: 1 921 – 1 931

Prípustné zaťaženie v kg pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti

929 – 1 374 pohon všetkých kolies: 879 – 1 269

3

Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy v kg
Maximálne zaťaženie strechy v kg | Hmotnosť prívesu brzdeného /nebrzdeného v kg
5

Max. plocha ložného priestoru v m | Max. ložný objem v m | Max. dĺžka ložného
priestoru v mm
2

Priemer otáčania Ø v m | Stopový priemer otáčania Ø v m

3

4 000/4 8004

4 050/4 800/5 0504

5 100/5 2004

150 | 1 200, 2 000 /750

150 | 1 200, 2 000 /750

150 | 2 0006/750

6

6

3,97 | 5,5 | 2 586
pohon predných kolies: 12,9 | 12,2/pohon zadných kolies: 11,8 | 11,1/pohon všetkých kolies: 13,1 | 12,2

Legenda k tabuľke: údaje k prevádzkovej hmotnosti a prípustnému zaťaženiu sa vzťahujú na sériovo dodávanú prevodovku.
1
Filter pevných častíc spalín nafty je súčasťou sériovej výbavy všetkých dieselových motorov. 2 Údaje podľa smernice 97/27/ES v aktuálnom platnom znení. (S vodičom 75 kg, so všetkými prevádzkovými kvapalinami a s palivovou nádržou naplnenou na 90 %.)

Technické údaje | Skriňová dodávka

3

Výbava, resp. línie výbavy môžu pri zvýšení/znížení

1 928
2 244

v do cca 558

961
3 200
5 140

895

e)

1 928
2 244

2 831

v do cca 558

d)
1 685

1 270

961
3 430

895

5 370

e)
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1 781 – 1 906 pohon všetkých kolies: 1 946 – 1 956

1 806 – 1 931 pohon všetkých kolies: 1 971 – 1 981

904 – 1 349 pohon všetkých kolies: 854 – 1 244

879 – 1 324 pohon všetkých kolies: 829 – 1 219

4 000/4 8004

4 050/4 800/5 0504

5 100/5 2004

4 000/4 8004

4 050/4 800/5 0504

5 100/5 2004

150 | 1 200, 2 000 /750

150 | 1 200, 2 000 /750

150 | 2 000 /750

150 | 1 200, 2 000 /750

150 | 1 200, 2 000 /750

150 | 2 0006/750

6

5

c)
1 252

1 391

1 391

1 910

b)
1 261

a)

v

d)
1 685

1 252

c)

v

1 391

1 392

1 261

b)

1 910

a)

Extra dlhá skriňová dodávka s rázvorom 3 430 mm

1 270

Dlhá skriňová dodávka s rázvorom 3 200 mm

6

6

6

6

4,38 | 6,0 | 2 831

4,76 | 6,6 | 3 061

pohon predných kolies: 12,9 | 12,2/pohon zadných kolies: 11,8 | 11,1/pohon všetkých kolies: 13,1 | 12,2

pohon predných kolies: 13,7 | 13,0/pohon zadných kolies: 12,5 | 11,8/pohon všetkých kolies: 14,0 | 13,0

prevádzkovej hmotnosti ovplyvniť zaťaženie vozidla. Ďalšie informácie získate u predajcu značky Mercedes-Benz. 4 Vyššia celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy v kombinácii so zosilneným ťažným zariadením je dostupná ako zvláštna výbava a závisí od vyhotovenia hnacieho ústrojenstva.
V závislosti od vyhotovenia hnacieho ústrojenstva. 6 Vyššia hmotnosť prívesu v kombinácii so zosilneným ťažným zariadením je dostupná ako zvláštna výbava a závisí od vyhotovenia hnacieho ústrojenstva.

Technické údaje | Skriňová dodávka

Technické údaje
Prípustná celková hmotnosť v kg

d)
1 667

1 258

1 258

c)

v

1 391

1 332

b)

1 910

a)

Legenda k rozmerom:
Všetky údaje sú v milimetroch. Uvedené rozmery sú priemerné hodnoty. Platia pre vozidlá v základnej výbave a v nezaťaženom stave. a) Výška vozidla v kombinácii s pozdĺžnym držiakom na strešný nosič (zvláštna výbava) zväčšená o 48 mm.
b) Vnútorná výška. c) Svetlý rozmer medzi skriňami kolies. d) Maximálna šírka priestoru pre cestujúcich (merané na
podlahe). e) Rozmer odmeraný na podlahe vozidla.

1 270

Mixto, kompaktný variant s rázvorom 3 200 mm

1 928
2 244

901
3 200

v do cca 558

895

4 895

e)
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Pohon predných kolies 4 x 2
65 kW (88 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III2 | 1 598 cm3 | 230 Nm pri 1 500 – 2 000 1/min
84 kW (114 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III2 | 1 598 cm3 | 270 Nm pri 1 500 – 2 500 1/min
Pohon zadných kolies 4 x 2
100 kW (136 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III2 | 2 143 cm3 | 330 Nm pri 1 200 – 2 400 1/min
120 kW (163 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III2 | 2 143 cm3 | 380 Nm pri 1 400 – 2 400 1/min
140 kW (190 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III2 | 2 143 cm3 | 440 Nm pri 1 400 – 2 400 1/min
Pohon všetkých kolies 4 x 4
100 kW (136 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III2 | 2 143 cm3 | 330 Nm pri 1 200 – 2 400 1/min
120 kW (163 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III2 | 2 143 cm3 | 380 Nm pri 1 400 – 2 400 1/min
140 kW (190 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | dieselový motor1
Euro 6 sk. III2 | 2 143 cm3 | 440 Nm pri 1 400 – 2 400 1/min
Prevádzková hmotnosť3, 4 v kg pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti

1 820 – 1 945 pohon všetkých kolies: 1 985 – 1 995

Prípustné zaťaženie v kg pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti

865 – 1 310 pohon všetkých kolies: 815 – 1 205

4

Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy v kg
Maximálne zaťaženie strechy v kg | Hmotnosť prívesu brzdeného /nebrzdeného v kg
6

4 000/4 8005

4 050/4 800/5 0505

5 100/5 2005

150 | 1 200, 2 000 /750

150 | 1 200, 2 000 /750

150 | 2 0007/750

7

7

Max. plocha ložného priestoru v m | Max. ložný objem v m | Max. dĺžka ložného
priestoru v mm
2

Priemer otáčania Ø v m | Stopový priemer otáčania Ø v m

3

1,86 | 3,1 | 2 433
pohon predných kolies: 12,9 | 12,2/pohon zadných kolies: 11,8 | 11,1/pohon všetkých kolies: 13,1 | 12,2

Legenda k tabuľke: údaje k prevádzkovej hmotnosti a prípustnému zaťaženiu sa vzťahujú na sériovo dodávanú prevodovku.
1
Filter pevných častíc spalín nafty je sériovou výbavou všetkých dieselových motorov. 2 Vito Mixto je dostupné aj s registráciou ako osobné motorové vozidlo (M1) v emisnej norme Euro 6 sk. I.
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3

Údaje podľa smernice 97/27/ES v aktuálnom platnom znení. (S vodičom 75 kg, so všetkými prevádzkovými kvapalinami

1 928
2 244

v do cca 558

c)

d)
1 667

1 270

1 258

1 391

1 332

b)
1 258

a)

v

d)

1 910

1 258

c)

v

1 391

1 337

1 258

1 910

b)

1 667

a)

Mixto, extra dlhý variant s rázvorom 3 430 mm

1 270

Mixto, dlhý variant s rázvorom 3 200 mm

901
3 200
5 140

895

e)

1 928
2 244

2 678

v do cca 558

901
3 430
5 370

e)

895

2 908

2 800

3 050

3 200

2 800

3 050

3 200

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

1 845 – 1 970 pohon všetkých kolies: 2 010 – 2 020

1 870 – 1 995 pohon všetkých kolies: 2 035 – 2 045

840 – 1 285 pohon všetkých kolies: 790 – 1 180

815 – 1 260 pohon všetkých kolies: 765 – 1 155

4 000/4 8005

4 050/4 800/5 0505

5 100/5 2005

4 000/4 8005

4 050/4 800/5 0505

5 100/5 2005

150 | 1 200, 2 000 /750

150 | 1 200, 2 000 /750

150 | 2 000 /750

150 | 1 200, 2 000 /750

150 | 1 200, 2 000 /750

150 | 2 0007/750

7

7

7

7

7

2,26 | 3,6 | 2 678

2,63 | 4,1 | 2 908

pohon predných kolies: 12,9 | 12,2/pohon zadných kolies: 11,8 | 11,1/pohon všetkých kolies: 13,1 | 12,2

pohon predných kolies: 13,7 | 13,0/pohon zadných kolies: 12,5 | 11,8/pohon všetkých kolies: 14,0 | 13,0

a s palivovou nádržou naplnenou na 90 %.) 4 Výbava, resp. línie výbavy môžu pri zvýšení/znížení prevádzkovej hmotnosti ovplyvniť zaťaženie vozidla. Ďalšie informácie získate u predajcu značky Mercedes-Benz. 5 Vyššia celková povolená hmotnosť jazdnej súpravy v kombinácii so zosilneným ťažným zariadením
je dostupná ako zvláštna výbava a závisí od vyhotovenia hnacieho ústrojenstva. 6 V závislosti od vyhotovenia hnacieho ústrojenstva. 7 Vyššia hmotnosť prívesu v kombinácii so zosilneným ťažným zariadením je dostupná ako zvláštna výbava a závisí od vyhotovenia hnacieho ústrojenstva.
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Spotreba paliva a emisie CO2
Pre skriňovú dodávku Vito a Mixto s emisnou normou Euro 6 sk. III
a pohonom predných kolies 4 x 2

Hodnoty pri registrácii ako úžitkové vozidlo
Spotreba paliva v l/100 km1, 2, 3

Prevodovka

Stály prevod
nápravy

Emisné hodnoty CO2
v g/km1

v meste

mimo mesta

kombinovaná

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

Motor

Pre skriňovú dodávku Vito a Mixto s emisnou normou Euro 6 sk. III
a pohonom zadných kolies 4 x 2 bez balíka BlueEFFICIENCY
114 CDI
116 CDI

M6

174

8,6

5,3

6,6

A7

3,267

177 – 174

8,7 – 8,6

5,6 – 5,5

6,7 – 6,6

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

Pre skriňovú dodávku Vito a Mixto s emisnou normou Euro 6 sk. III
a pohonom zadných kolies 4 x 2 s balíkom BlueEFFICIENCY
114 CDI
116 CDI
119 CDI

Hodnoty pri registrácii ako úžitkové vozidlo

3,467

Hodnoty pri registrácii ako úžitkové vozidlo

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

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

A7

2,933

153 – 150

6,7 – 6,6

5,3 – 5,2

5,8 – 5,7

Pre skriňovú dodávku Vito a Mixto s emisnou normou Euro 6 sk. III
a pohonom všetkých kolies 4 x 4 s balíkom BlueEFFICIENCY

Hodnoty pri registrácii ako úžitkové vozidlo

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

Legenda k tabuľke:
M6 = 6-stupňová prevodovka s ručným radením ECO Gear;
A7 = 7-stupňová automatická prevodovka 7G-TRONIC PLUS

Spotreba paliva a emisie CO2

Pre Vito Mixto s emisnou normou Euro 6 sk. I a pohonom
predných kolies 4 x 2

Hodnoty pri registrácii ako osobné vozidlo

Priebeh krútiaceho momentu:
Nm

Spotreba paliva v l/100 km1, 2, 3

Prevodovka

Stály prevod
nápravy

Emisné hodnoty CO2
v g/km1

v meste

mimo mesta

kombinovaná

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

Motor

Pre Vito Mixto s emisnou normou Euro 6 sk. I a pohonom
zadných kolies 4 x 2 bez balíka BlueEFFICIENCY
114 CDI
116 CDI

M6

3,467

174

8,5

5,4

6,6

A7

3,267

–

–

–

–

M6

3,267

163

7,8

5,2

6,2

A7

2,933

–

–

–

–

Pre Vito Mixto s emisnou normou Euro 6 sk. I a pohonom
zadných kolies 4 x 2 s balíkom BlueEFFICIENCY
114 CDI
116 CDI
119 CDI

Hodnoty pri registrácii ako osobné vozidlo

450
400
350
300
250
200
150
100

Hodnoty pri registrácii ako osobné vozidlo

Menovitý krútiaci moment

440 Nm
380 Nm
330 Nm
230 Nm
800

1 600

270 Nm
2 400

3 200

4 000

4 800

Otáčky 1/min

Výkon

Max. krútiaci
moment

Dieselový motor OM622 DE16LA

65 kW (88 k)

230 Nm

Dieselový motor OM622 DE16LA

84 kW (114 k)

270 Nm

M6

3,467

164

8,2

5,3

6,4

Dieselový motor OM651 DE22LA

100 kW (136 k)

330 Nm

A7

3,267

158

6,7

5,6

6,0

Dieselový motor OM651 DE22LA

120 kW (163 k)

380 Nm

M6

3,267

158

7,5

5,1

6,0

Dieselový motor OM651 DE22LA

140 kW (190 k)

440 Nm

A7

2,933

153

6,7

5,3

5,8

A7

2,933

153

6,7

5,3

5,8

Pre Vito Mixto s emisnou normou Euro 6 sk. I a pohonom
všetkých kolies 4 x 4 s balíkom BlueEFFICIENCY

To najlepšie pre motor:
originálne motorové oleje Mercedes-Benz.

Hodnoty pri registrácii ako osobné vozidlo

114 CDI

A7

2,933

174 – 171

7,5 – 7,4

6,0 – 5,9

6,6 – 6,5

116 CDI

A7

2,933

174 – 171

7,5 – 7,4

6,0 – 5,9

6,6 – 6,5

119 CDI

A7

2,933

174 – 171

7,5 – 7,4

6,0 – 5,9

6,6 – 6,5

1

 vedené hodnoty boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (§ 2 č. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV,
U
resp. podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 v aktuálnom platnom znení). Upozornenie: údaje sa nevzťahujú
na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia len na porovnanie rôznych typov vozidiel. Pri
výpočte emisií CO2 podľa smernice 1999/94/ES sa nezohľadňujú emisie CO2, ktoré vznikajú pri výrobe
a príprave palív, resp. iných zdrojov energie. 2 Sériový objem palivovej nádrže pre všetky motory je
približne 57 l, na želanie približne 70 l. Objem nádrže AdBlue®: 11,5 l, na želanie cca 25 l. 3 Skutočné
hodnoty spotreby závisia okrem iného od hmotnosti vozidla a zvolenej výbavy.
Originálne príslušenstvo (napr. pozdĺžny držiak na strešný nosič, nosič bicyklov atď.) môže zmeniť relevantné vlastnosti vozidla, napr. hmotnosť, valivý odpor a odpor vzduchu, a môžu mať spolu s podmienkami
v premávke a poveternostnými podmienkami ďalší vplyv na hodnoty spotreby a jazdný výkon.

Spotreba paliva a emisie CO2

Podrobte ho skúške
Každý dobrý pracovný pomer sa začína skúšobnou dobou. Je to čas, keď sa môžete s Vitom bližšie zoznámiť a presvedčiť sa o jeho schopnostiach vo všetkých situáciách na cestách.
Zažite pravý transportér značky Mercedes-Benz a objavte vozidlo, ktoré svojou cieľavedomosťou, pohotovosťou a hospodárnosťou predstavuje zisk pre každý podnik – a to hneď od prvej jazdy.
Pomocou vyhľadávania obchodníka na adrese www.mercedes-benz.sk nájdete najbližšieho zmluvného partnera značky Mercedes-Benz celkom jednoducho. Už teraz vám prajeme príjemnú
zábavu pri vašej skúšobnej jazde.
Všetky ostatné informácie o Vite nájdete v návode na obsluhu na internete. Prejdite na stránke www.mercedes-benz.sk/vito cez položku „Servis a príslušenstvo“ na položku „Online servis“.

www.mercedes-benz.sk/vito
Skúšobná jazda

K údajom v tejto brožúre: po redakčnej uzávierke tejto tlačoviny 20. marca 2017 mohli na výrobku nastať zmeny. Počas
dodacej lehoty si výrobca vyhradzuje právo na konštrukčné alebo tvarové zmeny, odchýlky farebného odtieňa, ako aj
zmeny rozsahu dodávky za predpokladu, že sú takéto zmeny alebo odchýlky s ohľadom na záujmy predajcu únosné aj pre
kupujúceho. Ak predajca alebo výrobca používajú na označenie objednávky alebo objednaného predmetu kúpy znaky
alebo čísla, z tejto skutočnosti ako takej nemožno vyvodiť žiadne práva. Zobrazenia a popisy môžu obsahovať aj príslušenstvo
a zvláštnu výbavu, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávky. Farebné odchýlky sú podmienené technikou tlače.
Táto tlačovina môže obsahovať aj typy a sprievodné služby, ktoré nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách.
Táto tlačovina má medzinárodné určenie. Poznámky o zákonných, právnych a daňových predpisoch a ich dôsledkoch majú
platnosť len na území Nemeckej spolkovej republiky a v čase redakčnej uzávierky tejto brožúry. O platných predpisoch
iných krajín a ich dôsledkoch, ako aj o záväznom stave aktuálnych informácií sa preto informujte u predajcu transportérov
značky Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.sk
Ukladanie technických údajov vo vozidle: elektronické komponenty vozidla (napr. riadiaci prístroj airbagov, riadiaci
prístroj motora atď.) obsahujú dátovú pamäť pre technické údaje o vozidle, ako sú napríklad hlásenia pri poruchách
funkčnosti, rýchlosť vozidla, brzdná sila alebo spôsob fungovania bezpečnostných a asistenčných jazdných systémov pri
Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

VAN/VMD 4970 · 1B201 · 47-04/0917

nehode (audioúdaje a videoúdaje sa neukladajú). Údaje sa ukladajú priebežne a v konkrétnom časovom bode ako záznam
istého momentu, napr. v prípade hlásenia o poruche, vo veľmi krátkom časovom rozsahu (maximálne niekoľko sekúnd),
napr. pri nehode, alebo v súhrnnej podobe, napr. na vyhodnotenie namáhania konštrukčného dielu. Uložené údaje možno
vyvolať cez rozhrania vo vozidle a vyškolení technici ich môžu spracovať a použiť na diagnostiku a odstránenie prípadných porúch funkcií, výrobca ich zase môže spracovať a použiť na analýzu a vylepšenie funkcií vozidla. Na želanie zákazníka
môžu údaje slúžiť aj ako základ pre ďalšie voliteľné služby. Údaje z vozidla sa výrobcovi, príp. tretej strane poskytujú
v zásade len na základe zákonného povolenia (napr. núdzové volanie vo vozidle e-Call) alebo na základe zmluvnej dohody
so zákazníkom, pričom sa zohľadňuje právo na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o uložených údajoch vo
vozidle nájdete v návode na prevádzku vozidla. Tento návod je k dispozícii v tlačenej podobe vo vozidle alebo online na
internetovej stránke značky Mercedes-Benz.
Odovzdávanie starých vozidiel. Odovzdaním vášho vozidla Vito na jednom zo zberných miest zabezpečíte, aby sa vozidlo
spracovalo v súlade s príslušnými zákonnými požiadavkami – ale dovtedy uplynie ešte veľa času. Aby ste mohli odovzdať
vozidlo čo najjednoduchšie, je na území Slovenska vytvorená celoplošná sieť zberných miest autorizovaných spracovateľov
vozidiel. Vozidlo môžete odovzdať v jednej z týchto prevádzok. Tak môžete významne prispieť k uzavretiu recyklačného
cyklu a k šetreniu zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii starých vozidiel, ich zhodnocovaní aj o podmienkach ich odovzdávania sú k dispozícii na internetovej stránke značky Mercedes-Benz.

