
Vito Tourer 



Vito Tourer. 
Chce, dokáže, urobí.



Vito Tourer

Chcete byť vždy pripravení plniť svoje úlohy? Nedokážete odolať novým výzvam? Robíte 
cieľavedome svoju prácu? V takom prípade je Vito Tourer ako stvorené pre vás. S vozidlom 
Vito Tourer sa dostanete ďalej – na cestnej komunikácii aj pri dosahovaní úspechov vo 
vašom podnikaní. Ide príkladom svojou hospodárnosťou a kvalitou, ako aj variabilitou a bez-
pečnosťou. Koniec koncov je odborníkom na profesionálnu prepravu osôb – pochádza  
od skutočného odborníka na úžitkové vozidlá.

So spotrebou paliva od 5,8 l na 100 km1 je hospodárnejší ako kedykoľvek predtým. A vďaka 
inovatívnym asistenčným a bezpečnostným systémom mierite za svojimi cieľmi ešte bez-
pečnejšie. Bez ohľadu na to, či má pohon prednej nápravy, zadnej nápravy alebo všetkých 
kolies, ako Vito Tourer BASE, PRO alebo SELECT – jednoducho si zvolíte vozidlo presne 
podľa svojich predstáv.

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 spo-
ľahnite na servis Mercedes-Benz. Ten vaše vozidlo pozná najlepšie. Vito Tourer tak bude 
vaším cenným partnerom ešte na dlhé obdobie.

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  Pri Vito Tourer 116 CDI s balíkom BlueEFFICIENCY, s prevodovkou 7G-TRONIC PLUS a registráciou ako osobné motorové vozidlo (M1). Podrobné 
informácie o hodnotách spotreby nájdete v časti „Technické údaje“.
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Váš smer: 
priama cesta k úspechu



Flexibilita

Nech si už stanovíte akékoľvek ciele: Vito Tourer vám bude pomáhať, aby ste sa k nim 
úspešne dostali. Pretože 3 modely BASE, PRO a SELECT si môžete prispôsobiť presne 
podľa svojich potrieb a potrieb vašich cestujúcich. Ak potrebujete veľmi komfortné vozidlo, 
ktoré budete používať na turistickú prepravu alebo hotelovú kyvadlovú dopravu, Vito Tourer 
SELECT s dvomi nastaviteľnými lavicami s tromi miestami na sedenie je tou najlepšou voľbou. 
Možno chcete rozmaznávať svojich cestujúcich záplavou svetla a vzduchu a objednáte si 
na želanie dostupnú panoramatickú posuvnú strechu. Želáte si vyslovene všestranný taxík 
alebo služobné vozidlo? Potom by ste sa mali oboznámiť s modelom Vito Tourer PRO.  
Ak chcete prepraviť svojich pracovníkov na miesto výkonu práce, ponúka sa vám model 
Vito Tourer BASE, ktorý je orientovaný na funkčnosť.

V závislosti od dĺžky vozidla môžete priestor pre cestujúcich vybaviť dvomi a v extra dlhom 
variante dokonca tromi radmi sedadiel s lavicami, ktoré ponúkajú dve a tri miesta na sede-
nie. Aby ste získali najvyšší možný počet miest na sedenie (9 miest), vybavte priestor pre 
cestujúcich tromi radmi sedadiel (osadenie sedadiel 2-2-3), prípadne si môžete vybrať  
lavicu pre dvoch spolujazdcov vpredu a dve lavice pre spolujazdcov s tromi miestami na 
sedenie vzadu. A to najlepšie: aj na súkromných výletoch profitujete zo všestrannosti 
Vita Tourer.



Zažite 
vlastný hospodársky zázrak



Spoľahlivosť a hospodárnosť

Balík BlueEFFICIENCY2 redukuje spotrebu a emisie CO2 nasledujúcimi opatreniami:

Funkcia ECO štart – stop prechodne vypína motor počas státia.

Alternátor Fuel Efficiency s vylepšenou účinnosťou odbremeňuje motor.

1  Pri Vito Tourer 116 CDI s balíkom BlueEFFICIENCY, s prevodovkou 7G-TRONIC PLUS a registráciou ako osobné motorové vozidlo (M1). Podrobné  
informácie o hodnotách spotreby nájdete v časti „Technické údaje“. 2 Sériovo pri Vito Tourer 119 CDI, ako aj pri automatickej prevodovke 
v kombinácii s registráciou ako osobné motorové vozidlo (M1). Podrobné informácie o hodnotách spotreby nájdete v časti „Technické údaje“.

Ten, kto používa zdroje hospodárne, je v podniku vždy vítaným partnerom. Vito Tourer preto 
prináša všetko, čo potrebujete na zvýšenie úspechu vášho podniku s využitím hospodár-
nosti vozidla. Na rozdiel od porovnateľných motorizácií predchádzajúcich konštrukčných 
radov ušetríte v priemere 20 % paliva, vďaka čomu cestujete za 5,8 l na 100 km1. To je 
hodnota, ktorá stanovuje štandardy. To isté platí aj pre spoľahlivosť a dlhú životnosť, ktoré 
sú typické pre značku Mercedes-Benz. Vďaka tomu je vaše Vito Tourer k dispozícii vždy, 
keď ho potrebujete. Prispievajú k tomu aj dlhé servisné intervaly až do 40 000 km. Mimo-
chodom, vynikajúca kvalita produktu je najlepším predpokladom pre čo najnižší rozpočet 
nákladov na údržbu a opravy. Aby sa dobrá kondícia Vita Tourer prejavovala aj po mnohých 
rokoch, vybavili sme ho vynikajúcou ochranou proti korózii a okrem iného aj plne pozinko-
vanou karosériou.



ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍ 
kombinuje varovanie pri 
zmenšení odstupu a pred hro-
ziacou kolíziou s asistentom 
brzdenia BAS PRO.

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.

Asistent udržiavania v jazd-
nom pruhu pomáha predísť 
nehodám z dôvodu neúmysel-
ného opustenia jazdného  
pruhu.

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

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

Cúvacia kamera ukazuje foto-
realistické okolie a smer jazdy 
pomocou dynamických línií. 

Dosiahnite svoj cieľ.
S príkladnou bezpečnosťou.



Bezpečnosť

Z príkladných bezpečnostných a asistenčných systémov vo vozidle Vito Tourer profitujú 
všetci: vaši cestujúci, vy a dokonca aj ostatní účastníci cestnej premávky. Patria tu napríklad 
sérioví asistenti ako asistent jazdy pri bočnom vetre a asistent sledovania pozornosti  
ATTENTION ASSIST, najnovšia generácia adaptívneho elektronického systému stabilizácie 
ADAPTIVE ESP®, ako aj ochrana v podobe až šiestich airbagov1. Záchranári môžu načítať 
QR kód na nálepke pre záchranárov, ktorá je umiestnená na stĺpiku B, čím 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 dodáva cúvacia kamera a preventívny systém na ochranu cestujúcich PRE-SAFE®. 
Ak si želáte ešte viac rozšíriť bezpečnostnú výbavu Vita Tourer, určite si vyberiete z ďalších 
prvkov bezpečnostnej výbavy2. Všetky prvky výbavy majú niečo spoločné: pomáhajú  
vám, aby ste bezpečne dosahovali svoje ciele.

Balík asistenčných jazdných  
systémov

Balík na jazdenie  
v jazdných pruhoch

ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍ • –
Asistent udržiavania v jazdnom pruhu • •
Asistent sledovania mŕtveho uhla • •

1  Airbag vodiča a spolujazdca, ako aj bočné airbagy na ochranu hrudníka a panvy a okenné airbagy vpredu sú súčasťou sériovej výbavy modelov  
Vito Tourer PRO a Vito Tourer SELECT. 2 Pozri Bezpečnostné prvky sériovej a zvláštnej výbavy, ako aj stránku www.mercedes-benz.sk. 

Asistent sledovania pozor-
nosti ATTENTION ASSIST roz-
poznáva typické znaky  
únavy alebo nepozornosti, čím 
dokáže zvýšiť bezpečnosť  
jazdy a pomáha predchádzať 
mikrospánku.



Vždy pripravení pomôcť



Bezpečnosť

Len ten, kto koná predvídavo, si dokáže aj trvalo udržať úspech. Preto vám Vito Tourer 
poskytuje jedinečnú ponuku asistenčných systémov. Presne tak, ako by ste to čakali  
od transportéra značky Mercedes-Benz. ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍ (na želanie) naprí-
klad nepretržite sleduje odstup od vozidla idúceho vpredu, v prípade potreby vás upo-
zorní na možnú kolíziu vizuálnym aj zvukovým signálom a pri brzdení automaticky zosilňuje 
brzdnú silu. Týmto spôsobom vám dokáže pomôcť predchádzať nehodám v dôsledku  
nabehnutia – na diaľnici, pri medzimestskej jazde alebo v meste. Pretože súčasťou mnohých 
výletov je aj parkovanie, aktívny asistent parkovania (na želanie) vám v prípade potreby 
pomôže zaparkovať. Okrem toho vás upozorní, keď počas parkovania a manévrovania zistí, 
že na dokončenie manévru nemáte k dispozícii dostatok priestoru.

Systém ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍ kombinuje varovanie pri zmenšení odstupu a pred hroziacou kolíziou s asistentom 
brzdenia BAS PRO.



Rovnako rozmanitý
ako vaše výlety



Podvozok a koncepcie pohonov

Doraziť vie každý. Vy však chcete ísť ešte ďalej. A práve preto vám Vito Tourer 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 požado-
vanému spôsobu jazdy. Vito Tourer vás dostane aj tam, kam sa iní nedostanú.

Sedemstupňová automatická prevodovka 7G-TRONIC PLUS1 (na želanie) počas jazdy udržiava 
vysoký komfort jazdy a nízku spotrebu. Aj sériová 6-stupňová manuálna prevodovka  
vás presvedčí vyváženosťou medzi agilnosťou a efektívnosťou. Nech sa už rozhodnete pre 
ktorýkoľvek variant pohonu: so sériovým elektromechanickým servoriadením, komfort-
ným nastavením podvozka a samostatným zavesením kolies si vo vozidle Vito Tourer budete 
vychutnávať efektívnosť, kultúru chodu motora a komfort jazdy na úrovni osobného  
motorového vozidla.

1  K dispozícii pre pohon zadných kolies a pohon všetkých kolies.

Prejsť na online  
video s tromi variantmi 
pohonu.

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

4 x 2 4 x 2 4 x 4



Tu si môžete vychutnávať
svoju prácu



Interiér

Blížime sa k najpríjemnejším stránkam vašej práce: Vito Tourer vo vás vzbudí svojím 
priestranným interiérom 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 vodiča a spolu-
jazdca cenným doplnkom. Lavica pre spolujazdcov (na želanie) vpredu ponúka miesto  
na sedenie pre dvoch spolucestujúcich.

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. automa-
tická 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 sa postarajú aj o to,  
aby ste sa do cieľa cesty dostali rýchlejšie. Ak chcete ešte viac zvýšiť hodnotu Vita Tourer, 
objednajte si interiérový balík pochrómovaných doplnkov (na želanie)2. A keďže začiat-
kom každého úspešného podnikania je dobrý odkladací priestor, vybavili sme Vito Tourer 
množstvom praktických úložných priečinkov.

Všestranné prvky3

Trojramenný multifunkčný volant s cestovným počítačom4

Interiérový balík pochrómovaných doplnkov4: pochrómované aplikácie na prístrojovej doske a obložení dverí

Klimatizácia TEMPMATIC4

Informačné a komunikačné systémy, ako napríklad na želanie dodávané rádiá Audio 10, Audio 15 a navigačný systém 
Becker® MAP PILOT (dostupný len v kombinácii s rádiom Audio 15)

Komfortné sedadlá vodiča a spolujazdca4

Vyhrievanie sedadla vodiča/spolujazdca

1  Navigačný systém Becker® MAP PILOT sa dodáva len v kombinácii so systémom Audio 15. 2 Interiérový balík pochrómovaných doplnkov patrí do 
rozsahu výbavy modelu Vito Tourer SELECT. 3 Čiastočne zvláštna výbava. 4 Pri modeli Vito Tourer SELECT sériovo.



Modely | Vito Tourer BASE

Model orientovaný na funkčnosť: Vito Tourer BASE
Vito Tourer BASE je robustný a spoľahlivý partner na mimoriadne hospodárnu prepravu osôb. 
Pomáha šetriť, ale sám je veľmi veľkorysý. Platí to predovšetkým pre jeho ponuku priestoru, 
pretože poskytuje maximálny počet sedadiel až pre deväť osôb. Príkladom sú aj asistenčné 
systémy, napríklad asistent sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST, asistent jazdy pri  
bočnom vetre, pomoc pri rozjazde na stúpaní, bezpečnostná výbava s monitorovaním tlaku 
v pneumatikách1, ako aj airbagy pre vodiča a spolujazdca, a to už v sériovej výbave. 

Mimoriadne robustná je drevená podlaha, ako aj obloženie bočných stien a stropu s doskami 
z tvrdého vlákna, ktoré dobre odolajú aj nešetrnému zaobchádzaniu. Vito Tourer BASE  
má vôbec najlepšie predpoklady na to, aby bol vaším dlhoročným spoľahlivým partnerom.

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

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

K sériovej výbave variantu výbavy Vito Tourer BASE patrí napríklad:

Exteriér

Oceľové disky s priemerom 40,6 cm (16 palcov), s pneumatikami 195/65 R16 na 6,5 J x 16 ET 52 

6-stupňová manuálna prevodovka

Elektromechanické riadenie 

Základný podvozok plus, resp. komfortný podvozok v kombinácii s pohonom zadných kolies

Interiér

Uzamykateľná a osvetlená príručná odkladacia skrinka

Airbagy pre vodiča a spolujazdca

Sedadlo vodiča a spolujazdca s manuálnym nastavovaním a atraktívnym látkovým poťahom

Výstraha pri nezapnutí bezpečnostných pásov vodiča a spolujazdca

Zadné výklopné dvere s oknom, stieračom a ostrekovačom

Drevená podlaha v priestore pre cestujúcich

Obloženie bočných stien a dverí v priestore pre cestujúcich doskami z tvrdých vlákien

Uchytenie sedadiel s rýchloupínaním pre dva rady sedadiel

1  Monitorovanie tlaku v pneumatikách sériovo v kombinácii s registráciou ako osobné motorové vozidlo (M1).



Modely | Vito Tourer BASE

Priestor pre cestujúcich v modeli Vito Tourer BASE sa dá zariadiť podľa potreby: napríklad dvojmiestnou lavicou v prvom a trojmiestnou lavicou v druhom rade. Dvojmiestna lavica umožňuje veľkorysý prístup do zadnej časti. Všetky sedadlá sú vybavené  
integrovanými trojbodovými bezpečnostnými pásmi a opierkami hlavy s nastaviteľnou výškou. Až na štyri miesta sa dajú upevniť detské sedačky s úchytkami detskej sedačky ISOFIX.



Modely | Vito Tourer PRO

Všestranný talent: Vito Tourer PRO

Vito Tourer PRO má vzadu sériovo miesto pre šesť cestujúcich. Vonkajšie sedadlo s funkciou EASY-ENTRY umožňuje pohodlný nástup do druhého radu sedadiel. V prípade potreby sa dá vonkajšie sedadlo aj kompletne demontovať. Všetky sedadlá sú vybavené 
integrovanými trojbodovými bezpečnostnými pásmi, ako aj opierkami hlavy s nastaviteľnou výškou. Na štyroch miestach sa dajú upevniť detské sedačky s úchytkami detskej sedačky ISOFIX.



Modely | Vito Tourer PRO

Volant s nastaviteľným sklonom a výškou umožňuje individuálne ergonomické držanie tela pri sedení aj pre vodičov  
s rôznou výškou.

Vnútorné obloženie s náročnejším vyhotovením robí interiér atraktívnejší a ponúka prídavné odkladacie priestory.

Vito Tourer PRO ponúka už sériovo miesta na sedenie pre osem cestujúcich. Vďaka variabil-
nému osadeniu sedadiel sa však dá premeniť aj na 5-, 4- alebo 2-miestne. Za túto flexibilitu 
vďačí uchyteniu sedadiel s rýchloupínaním v priestore pre cestujúcich. Ak očakávate prepravu 
neskladných predmetov, priestor pre cestujúcich sa demontážou lavíc obratom ruky zmení 
na veľký ložný priestor. Volant s nastaviteľným sklonom a výškou a elektrické nastavovanie 
vyhrievaných vonkajších zrkadiel zvyšujú komfort obsluhy pre vodiča. Cestujúcim v zadnej 
časti spríjemňujú jazdu tepelnoizolačné sklá (na celom vozidle) a praktické odkladacie priestory 
v obložení bočných stien.

Rozšírená sériová výbava modelu Vito Tourer PRO, príp. Vito Tourer BASE (výber):

Exteriér

Vonkajšie zrkadlá vyhrievateľné a elektricky nastaviteľné

Tepelnoizolačné sklá na celom vozidle

Interiér

3-miestna lavica v 1. rade priestoru pre cestujúcich so sklopným a demontovateľným vonkajším sedadlom

3-miestna lavica v 2. rade priestoru pre cestujúcich

Osvetlené zrkadlá na slnečných clonách

Stropná ovládacia jednotka s vnútorným svietidlom

Látkové obloženie stropu

Plastová podlaha v priestore pre cestujúcich, odolná proti znečisteniu a ľahko udržiavateľná

Volant s nastaviteľným sklonom a výškou

Príprava na rádio s dvojpásmovými reproduktormi vpredu

Obloženie bočných stien a dverí v priestore pre cestujúcich vstrekovaným plastom s praktickými odkladacími priestormi

Bočné airbagy na ochranu hrudníka a panvy a okenné airbagy vpredu



Modely | Vito Tourer SELECT

Transportér, ktorý rozmaznáva: Vito Tourer SELECT
Vito Tourer SELECT je špecialista na mimoriadne pohodlnú prepravu osôb. Jeho príťažlivý 
zovňajšok s diskami z ľahkej zliatiny s priemerom 40,6 cm (16") a s nárazníkmi lakovanými  
vo farbe karosérie pozýva nastúpiť. Komfortné lavice vzadu potešia cestujúcich lakťovými 
opierkami a nastaviteľnými operadlami a opierkami hlavy.

Vďaka systému koľajničiek na ukotvenie sedadiel s rýchloupínaním je poloha lavíc variabilná. 
Aj vodič má veľa dôvodov na to, aby sa cítil dobre: komfortné sedadlo pre vodiča sa dá indivi-
duálne nastaviť. Multifunkčný volant s cestovným počítačom a združený prístroj s kvalitnými 
ukazovateľmi umožňujú pohodlné vyvolávanie informácií a ovládanie funkcií vozidla. Klimatizácia 
TEMPMATIC pomáha vodičovi zachovať chladnú hlavu.

Systém TEMPMATIC automaticky reguluje požadovanú teplotu pre vodiča a spolujazdca.

Pozýva pridať sa: Vito Tourer SELECT s diskami z ľahkej zliatiny s priemerom 40,6 cm (16"), nárazníkmi a montovanými dielmi 
lakovanými vo farbe karosérie. 

Rozšírená sériová výbava modelu Vito Tourer SELECT, príp. Vito Tourer PRO (výber):

Exteriér

Nárazníky vpredu a vzadu lakované vo farbe karosérie

Disky z ľahkej zliatiny s 10-lúčovým dizajnom a priemerom 40,6 cm (16 palcov), s pneumatikami 205/65 R16 na 6,5 J x 16 ET 52

Interiér

3-miestna lavica Komfort v 1. a 2. rade priestoru pre cestujúcich so sklopným a demontovateľným vonkajším sedadlom

Asistent osvetlenia vozidla pre automatické zapnutie a vypnutie osvetlenia vozidla

Klimatizácia TEMPMATIC

Združený prístroj s pixelovým maticovým displejom 

Komfortné sedadlo vodiča a komfortné sedadlo spolujazdca

Balík osvetlenia s osvetlením interiéru a okolia

Multifunkčný volant s cestovným počítačom

Dažďový snímač na automatické prispôsobenie frekvencie stieračov

Koľajničkový systém na uchytenie sedadiel v priestore pre cestujúcich s rýchloupínaním 

Koberec (Dilours) v priestore pre cestujúcich 

Interiérový balík pochrómovaných doplnkov: pochrómované aplikácie na prístrojovej doske a obložení dverí
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Na pohodlných a flexibilne nastaviteľných komfortných laviciach v prvom a druhom rade sedadiel vo Vite Tourer SELECT sa nájde miesto až pre šesť osôb.



Možnosti usporiadania sedadiel

Možnosti usporiadania sedadiel vo vozidle Vito Tourer

Vito Tourer, kompaktný variant, predná lavica pre dvoch spolujazdcov, osadenie sedadiel 3-miestnej lavice v priestore pre 
cestujúcich v 1. rade sedadiel so sklopným vonkajším sedadlom, 3-miestna lavica v 2. rade.

Vito Tourer, dlhý variant, osadenie sedadiel 3-miestnej lavice Komfort v priestore pre cestujúcich v 1. rade, sklopné vonkajšie 
sedadlo, 3-miestna lavica Komfort v 2. rade, sklopné vonkajšie sedadlo.

Vito Tourer, dlhý variant, demontované sedadlá v priestore pre cestujúcich.

Vito Tourer, dlhý variant, osadenie sedadiel 2-miestnej lavice v priestore pre cestujúcich v 1. rade, 3-miestna lavica v 2. rade.



Možnosti usporiadania sedadiel

Vito Tourer, dlhý variant, predná lavica pre dvoch spolujazdcov, osadenie sedadiel 3-miestnej lavice v priestore pre cestujúcich 
v 1. rade so sklopným vonkajším sedadlom, 3-miestna lavica v 2. rade.

Vito Tourer, extra dlhý variant, osadenie sedadiel 3-miestnej lavice v priestore pre cestujúcich v 1. rade so sklopným vonkajším 
sedadlom, 3-miestna lavica v 2. rade.

Vito Tourer, extra dlhý variant, osadenie sedadiel 2-miestnej lavice v priestore pre cestujúcich v 1. rade, 3-miestna lavica 
v 2. rade, systém vodiacich koľajničiek v priestore pre cestujúcich s rýchloupínaním.

Vito Tourer, extra dlhý variant, osadenie sedadiel 2-miestnej lavice v priestore pre cestujúcich v 1. rade, 2-miestna lavica 
v 2. rade, 3-miestna lavica v 3. rade.



Varianty pohonu | Pohon predných kolies a pohon zadných kolies

Vito – pohon predných kolies

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 3 varianty 
pohonu.

Pohon predných kolies sa dodáva pre základné motorizácie1 s výkonom 65 kW (88 k) 
a 84 kW (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 kg2. 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, naprí-
klad pri vysokých užitočných zaťaženiach alebo prevádzke s prívesom. Tento variant pohonu 
ponúka vysoký komfort jazdy najmä v kombinácii s automatickou prevodovkou 7G-TRONIC PLUS3.

1  Podrobné informácie o hodnotách spotreby nájdete v časti „Technické údaje“. 2 Platí pre Vito 109 CDI a Vito 111 CDI s najväčšou prípustnou celkovou 
hmotnosťou 3 100 kg. 3 Automatická prevodovka 7G-TRONIC PLUS sa dodáva na želanie pre motorizácie s výkonom 100 a 120 kW. V prípade motorizácie 
s výkonom 140 kW patrí k sériovej výbave.



Varianty pohonu | Pohon všetkých kolies

Vito – pohon všetkých kolies

Suverénne. Nezáleží kde. Vito 4 x 4.
So stálym pohonom všetkých kolies 4 x 41 si Vito lepšie poradí aj v náročnejších podmienkach 
na vozovke. Vďaka veľmi dobrej trakcii zvyšuje dynamiku jazdy a zlepšuje spôsob jazdy.  
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 privezie Vito 4 x 4 ces-
tujúcich, vodiča aj náklad 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 nízka hrana ložnej plochy na jednoduché nakladanie a vykladanie.

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



Varianty pohonu | Motory

Ohľaduplný k rozpočtu aj životnému prostrediu
Obidva štvorvalcové dieselové motory s priamym vstrekovaním Common Rail a s preplňovaním 
turbodúchadlom tvoria základ pre hospodárnu a trvalo udržateľnú prevádzku Vita Tourer. 
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 
prednej nápravy, zadnej nápravy alebo všetkých kolies. Pri variante s výkonom 120 kW a balí-
kom BlueEFFICIENCY (na želanie) je možná spotreba od 5,8 l/100 km1.

Vďaka technológii BlueTEC navyše všetky motory spĺňajú 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 Vito Tourer:

65 kW (88 k), 1 598 cm3, 230 Nm, 6-stupňová manuálna prevodovka, pohon predných kolies

84 kW (114 k), 1 598 cm3, 270 Nm, 6-stupňová manuálna prevodovka, pohon predných kolies

100 kW (136 k), 2 143 cm3, 330 Nm, 6-stupňová manuálna prevodovka, na želanie 7G-TRONIC PLUS, pohon zadných kolies

120 kW (163 k), 2 143 cm3, 380 Nm, 6-stupňová manuálna prevodovka, na želanie 7G-TRONIC PLUS, pohon zadných kolies

140 kW (190 k), 2 143 cm3, 440 Nm, 7G-TRONIC PLUS, pohon zadných kolies

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

1  Pri Vito Tourer 116 CDI s balíkom BlueEFFICIENCY, s prevodovkou 7G-TRONIC PLUS a registráciou ako osobné motorové vozidlo (M1).

m ZÍSKAjTE VIAC INFORMáCIÍ

Všetky technické údaje o Vite Tourer nájdete od strany 40. 



Výbava | Laky a poťahy sedadiel

Laky a poťahy sedadiel

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

1  Metalické laky patria k zvláštnej výbave. 2 Nedodáva sa pre Vito Tourer BASE bez vnútorného obloženia v kvalitnejšom vyhotovení. 3 Poťah sedadla sa pre Vito Tourer PRO a SELECT dodáva v kombinácii s balíkom výbavy na ležanie. 
4 Farebný odtieň žulová zelená bude v rámci sériovej výbavy predbežne dostupný od decembra 2016.

Poťahy sedadiel

Látka Tunja čierna

Poťah sedadiel zo syntetickej kože

Látka Santiago čierna3

Sériové laky

Arktická biela

Námornícka modrá 

Žulová zelená4

Kremenná sivá

Jupiterová červená 

Horská krištáľová biela metalíza2

Rohovcová sivá metalíza 

Obsidiánová čierna metalíza

Kavansitová modrá metalíza 

Briliantová strieborná metalíza

Indiová sivá metalíza 

Dolomitová hnedá metalíza

Metalické laky1



Výbava | Sériová výbava a zvláštna výbava

○  Asistent sledovania mŕtveho uhla2 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 a smer 
jazdy pomocou dynamických línií.

Sériová výbava a zvláštna výbava
Bezpečnosť

○  Systém ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍ1 kombinuje  
varovanie pri zmenšení odstupu 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 príznaky 
únavy a vystríhať vodiča.

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

●  Airbagy3, 4 pre vodiča a spolujazdca, ako aj bočné airbagy 
na ochranu hrudníka a panvy a okenné airbagy vpredu  
sú súčasťou sériovej bezpečnostnej výbavy.

● Sériová výbava   ○ Zvláštna výbava

1  Je tiež súčasťou balíka asistenčných jazdných systémov. 2 Je tiež súčasťou balíka na bezpečné jazdenie v jazdných pruhoch a balíka asistenčných jazdných systémov. 3 Pri Vito Tourer BASE sa na želanie dodávajú bočné airbagy na 
ochranu hrudníka a panvy a okenné airbagy. 4 Ilustračný obrázok zobrazuje simulované iniciovanie airbagov v stave maximálneho rozvinutia. 5 Pri Vito Tourer SELECT sériovo. 6 Pri Vito Tourer SELECT je interiérový balík pochrómovaných 
doplnkov k dispozícii sériovo. 7 Sériovo pri Vito Tourer 119 CDI. Podrobné informácie o hodnotách spotreby nájdete v časti „Technické údaje“.
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○  Systém THERMOTRONIC automaticky reguluje teplotu, 
množstvo a rozdelenie vzduchu zvlášť pre vodiča  
a spolujazdca.

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

○  Interiérový balík pochrómovaných doplnkov.6 Pochró-
mované ozdobné prvky na ventilačných dýzach, otočných 
regulátoroch klimatizácie, ako aj na vnútornej časti dverí 
dodatočne zvyšujú hodnotu interiéru. 

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

○  Automatická prevodovka 7G-TRONIC PLUS7 presviedča 
vynikajúcim komfortom radenia a vysokým potenciálom 
úspory paliva.

○  Panoramatická posuvná strecha prepúšťa do interiéru 
veľa svetla a vzduchu a zabezpečuje svetlé a útulné  
prostredie.

○  Komfortné sedadlá5 poskytujú vďaka rozšíreným  
možnostiam nastavenia individuálny komfort sedenia 
vpredu a v priestore pre cestujúcich.

Sériová výbava a zvláštna výbava
Komfort

○  Modul Becker® MAP PILOT rozširuje systém Audio 15 
na kvalitný, intuitívne ovládateľný navigačný systém  
s farebným displejom s uhlopriečkou 14,7 cm (5,8 palca).
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Sériová výbava a zvláštna výbava
Funkcionalita

●  TEMPOMAT umožňuje udržiavanie vopred nastavenej 
rýchlosti a odbremeňuje vodiča.

○  Trojramenný multifunkčný volant1 s cestovným  
počítačom poteší príjemným pocitom z dotyku a vysokou  
ergonómiou.

○  Lavica pre dvoch spolujazdcov s nastaviteľnými opier-
kami hlavy a trojbodovými bezpečnostnými pásmi ponúka 
miesto pre dvoch spolujazdcov.

○  Disky z ľahkej zliatiny s priemerom 43,2 cm (17") 
s 20-lúčovým dizajnom prepožičiavajú vozidlu jedinečný 
dynamický dizajn.

○  Praktická stredová konzola s úložným priečinkom  
na malé predmety je príkladom premyslenej koncepcie  
odkladacích priestorov.

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

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

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

● Sériová výbava   ○ Zvláštna výbava1  Pri Vite Tourer SELECT sériovo. 2 Nedostupné pre Vito Tourer BASE.
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○  Osvetlenie interiéru a okolia1 zvyšuje komfort a navyše 
obsahuje okrem iného aj bodové svetlo na čítanie  
v držadle a svietidlá na osvetlenie výstupného priestoru.

○  S elektrickým ovládaním posuvných dverí vpravo sa 
dajú tlačidlom dvere otvárať a zatvárať. 

○  Balík výbavy na ležanie2 vytvára možnosť pohodlného 
spánku – bez toho, aby vás rušili zvedavé pohľady.

○  Pochrómovaná maska chladiča vizuálne zvyšuje hodnotu 
prednej časti vozidla.

○  Stolík s príslušenstvom2 ponúka rôzne prvky výbavy 
spríjemňujúce pobyt v priestore pre cestujúcich.

○  Elektrické výklopné okná v priestore pre cestujúcich 
zaručujú dodatočné vetranie.

○  Čierne sklá v zadnej časti chránia pred zvedavými  
pohľadmi a znižujú vyhrievanie priestoru pre cestujúcich 
v dôsledku slnečného žiarenia.

○  Pozdĺžny držiak na strešný nosič umožňuje prepravu 
neskladného tovaru na streche a opticky zvyšuje hodnotu 
vozidla.
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Ďalšia sériová výbava a zvláštna výbava

Interiér

Trojmiestna lavica v 1. rade ○ ● –

Trojmiestna lavica v 2. rade ○ ● –

Trojmiestna lavica v 1. rade Komfort ○ ○ ●

Trojmiestna lavica v 2. rade Komfort ○ ○ ●

Trojmiestna lavica v 3. rade Standard1 ○ ○ ○

Uzamykateľná príručná odkladacia skrinka, osvetlená ● ● ●

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

● ● ●

12-voltové zásuvky pre zadné rady sedadiel vpravo a vľavo ○ ○ ○

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča/spolujazdca ○ ○ ○

Systém vod. koľajničiek s rýchloupínaním pre 2 rady sedadiel ○ ○ ●

Upevnenie sedadiel vzadu rýchloupínaním (vane sedadiel) ● ● –

Komfortná stropná ovládacia jednotka ○ ○ ●

Výstupné svietidlá ○ ○ ●

Obloženie stropu a vnút. obloženie doskami z tvrdého vlákna ● – –

Vnút. obloženie a obloženie stropu v kvalitnejšom vyhotovení ○ ● ●

Drevená podlaha ● – –

Podlaha TPO ○ ● ○

Koberec ○ ○ ●

Striedač 12 V – 230 V ○ ○ ○

Balíky

Balík asistenčných jazdných systémov ○ ○ ○

Balík na bezpečné jazdenie v jazdných pruhoch ○ ○ ○

Parkovací balík ○ ○ ○

Balík ochrany proti krádeži ○ ○ ○

Balík Topload ○ ○ ○

Exteriér

Ťažné zariadenie s fixnou/odoberateľnou guľovou hlavicou ○ ○ ○

Vonkajšie zrkadlá, s možnosťou elektrického priklopenia ○ ○ ○

Vonkajšie zrkadlá vyhrievateľné a elektricky nastaviteľné ○ ● ●

El. zariadenie pre zásuvku na el. pripojenie prívesu ○ ○ ○

Zadné výklopné dvere ● ● ●

Zadné krídlové dvere ○ ○ ○

Strešný nosič ○ ○ ○

Disky z ľahkej zliatiny, 10-lúčový dizajn, priemer 40,6 cm (16") ○ ○ ●

Disky z ľahkej zliatiny, dizajn 10 zdvojených lúčov, priemer 
45,7 cm (18")

○ ○ ○

Disky z ľahkej zliatiny, 16-lúč. dizajn, priemer 48,3 cm (19") ○ ○ ○

Posuvné dvere priestoru pre cestujúcich, vľavo ○ ○ ○

Posuvné dvere priestoru pre cestujúcich, vpravo ● ● ●

Plne pozinkovaná karoséria ● ● ●

Komfort

Asistent rozjazdu na stúpaní ● ● ●

Vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca ○ ○ ○

Poloautomaticky regulovaná klimatizácia TEMPMATIC ○ ○ ●

Kožený volant a kožená radiaca páka ○ ○ ○

Volant s nastaviteľným sklonom a výškou ○ ● ●

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním ● ● ●

Tepelnoizolačné sklá na celom vozidle ○ ● ●

Členenie ložného priestoru (s dvoma nákupnými boxmi) ○ ○ ○

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

● ● ●

Elektronický imobilizér ● ● ●

Vyhrievanie ostrekovačov skla ○ ○ ○

Technika

6-stupňová manuálna prevodovka ● ● ●

Stály pohon všetkých kolies ○ ○ ○

Ukazovateľ intervalu údržby ASSYST ● ● ●

Výstražná kontrolka náplne ostrekovača ● ● ●

Veľká nádrž ○ ○ ○

Zvýšenie zaťaženia 3 100 kg ○ ● ●

Zvýšenie zaťaženia 3 200 kg ○ ○ ○

Balík BlueEFFICIENCY2 ○ ○ ○

Filter pevných častíc ● ● ●

Bezpečnosť/podvozok

Asistent osvetlenia vozidla ○ ○ ●

Halogénové hmlové svetlomety ○ ○ ○

Adaptívne brzdové svetlo ● ● ●

ADAPTIVE ESP® (elektronický systém stabilizácie)  
v kombinácii s ABS, ASR, EBV, BAS

● ● ●

Výstraha pri nezapnutí bezpečnostných pásov vodiča 
a spolujazdca

● ● ●

Dažďový snímač ○ ○ ●

Systém na ochranu cestujúcich PRE-SAFE® ○ ○ ○

● Sériová výbava   ○ Zvláštna výbava

1 Len pre Vito Tourer, extra dlhý variant.
2  Sériovo pri Vito 119 CDI a pri automatickej prevodovke v kombinácii s registráciou ako osobné  

motorové vozidlo (M1).

BASE BASE BASEPRO PRO PROSELECT SELECT SELECT



Výbava | Originálne príslušenstvo

Originálne príslušenstvo

Integrácia tabletu iPad® v zadnej časti. Komfortná dokovacia 
stanica prináša tablet iPad® so všetkými obvyklými funkciami  
ergonomicky a bezpečne do vášho Mercedesu. Dostupné pre 
iPad® 2, iPad® 3 a iPad® 4.

Vaňa do batožinového priestoru, plochá. Vhodné riešenie proti nečistotám a poškriabaniu v batožinovom 
priestore. Z ľahkého, pevného plastu.

Protišmykové rohože. Ideálna kombinácia extrémne 
odolného koberca z vpichovanej plstenej textílie 
s dlhou životnosťou a elegantným vzhľadom. So zais-
ťovacím uzáverom na protišmykové upevnenie na 
podlahe vozidla.

Velúrové rohože. Elegantný, kvalitný všívaný velúrový 
koberec, ozdobený kovovou plaketou s nápisom 
Mercedes-Benz. Dodáva sa vo vhodných originálnych 
farbách vášho interiéru.

Nosič bicyklov na zadných výklopných dverách. Vysokokvalitný 
nosič z eloxovaného hliníka umožňuje jednoduchú a bezpečnú 
montáž na zadné výklopné dvere. Až pre 4 bicykle (resp. 2 elektro-
bicykle). Maximálne zaťaženie: 70 kg. Uzamykateľný.

Základný strešný nosič na pozdĺžny držiak Alustyle, nosič lyží a snoubordov New Alustyle Komfort. Na flexibilné a rýchle upevnenie 
na pozdĺžny držiak na strešný nosič. Zaťaženie strechy max 150 kg. Nosič lyží a snoubordov (uzamykateľný) je vhodný na 6 párov lyží alebo 
4 snoubordy. Praktická funkcia vytiahnutia uľahčuje nakladanie a vykladanie.





+

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.

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.

Uprednostňujete riešenie, s ktorým máte všetko pod kontrolou? V takom prípade si 
vyberte niektorý z našich produktových balíkov. Ponúkame vám spoľahlivú kalku-
láciu 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.

Aké mám  
možnosti  
zabezpečenia?

Mercedes-Benz
ServiceCare

Poistenie

Ako sa stanem mobilným?

Ako si udržím 
mobilitu?

Originálne diely
Mercedes-Benz

MobiloVan so  
službou Servis24h

Servis  
Mercedes-Benz

Lízing Financovanie Prenájom

Servis a lízing  
Mercedes-Benz

Lízing Mercedes-Benz
ServiceCare

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.

Je to len jedna z početných možností:
servis a lízing Mercedes-Benz

www.mercedes-benz.sk
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Mobilita – po celú dobu životnosti vozidla 

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

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

Financovanie Lízing

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

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.

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

Poistenie

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

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

Servis Mercedes-Benz

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

Mercedes-Benz MobiloVan so službou Servis24h

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

Mercedes-Benz ServiceCare Originálne diely Mercedes-Benz

1 MobiloVan platí pre vozidlá s prvou registráciou od 1. 10. 2012. 2 V prípade pravidelnej údržby u vášho zmluvného partnera Mercedes-Benz. 



Technické údaje

Technické údaje Vito Tourer, kompaktný variant s rázvorom kolies 3 200 mm

Legenda k tabuľke: údaje k prevádzkovej hmotnosti a prípustnému zaťaženiu sa vzťahujú na sériovo dodávanú prevodovku. 
1  Filter pevných častíc je súčasťou sériovej výbavy všetkých dieselových motorov. 2 Údaje podľa smernice 92/21/ES v platnom znení. (S vodičom 68 kg, batožinou 7 kg, všetkými prevádzkovými kvapalinami a s palivovou nádržou naplnenou na 90 %.) 3 Výbava, resp. línie výbavy môžu pri zvýšení/znížení prevádzkovej 

Prípustná celková hmotnosť v kg 3 100 3 200

Pohon predných kolies 4 x 2

65 kW (88 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | Diesel1 
Euro 6 sk. I | 1 598 cm3 | 230 Nm pri 1 500 – 2 000 1/min

109 CDI –

84 kW (114 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | Diesel1 
Euro 6 sk. I | 1 598 cm3 | 270 Nm pri 1 500 – 2 500 1/min

111 CDI –

Pohon zadných kolies 4 x 2

100 kW (136 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | Diesel1 
Euro 6 sk. I | 2 143 cm3 | 330 Nm pri 1 200 – 2 400 1/min

114 CDI 114 CDI

120 kW (163 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | Diesel1 
Euro 6 sk. I | 2 143 cm3 | 380 Nm pri 1 400 – 2 400 1/min

116 CDI 116 CDI

140 kW (190 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | Diesel1 
Euro 6 sk. I | 2 143 cm3 | 440 Nm pri 1 400 – 2 400 1/min

119 CDI 119 CDI

Pohon všetkých kolies 4 x 4

100 kW (136 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | Diesel1 
Euro 6 sk. I | 2 143 cm3 | 330 Nm pri 1 200 – 2 400 1/min

114 CDI 114 CDI

120 kW (163 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | Diesel1 
Euro 6 sk. I | 2 143 cm3 | 380 Nm pri 1 400 – 2 400 1/min

116 CDI 116 CDI

140 kW (190 k) pri 3 800 1/min | 4 valce | Diesel1 
Euro 6 sk. I | 2 143 cm3 | 440 Nm pri 1 400 – 2 400 1/min

119 CDI 119 CDI

Prevádzková hmotnosť2, 3 v kg pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti BASE: 1 860 – 2 025/PRO: 1 865 – 2 030/SELECT: 1 900 – 2 065
pohon všetkých kolies BASE: 2 065 – 2 075/PRO: 2 070 – 2 080/SELECT: 2 105 – 2 115

Prípustné zaťaženie3 v kg pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti BASE: 1 085 – 1 240/PRO: 1 080 – 1 235/SELECT: 1 045 – 1 200 
pohon všetkých kolies BASE: 1 035 – 1 125/PRO: 1 030 – 1 120/SELECT: 995 – 1 085

Najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy v kg 4 100/4 800/5 100/5 6004 5 200/5 5504

Maximálne zaťaženie strechy v kg | Hmotnosť prívesu brzdeného5/nebrzdeného v kg 150 | 1 000, 1 800, 2 000, 2 5006/750 150 | 2 000, 2 5006/750

Ložný objem v m3 | Maximálna ložná dĺžka v mm 0,58 (0,72) | 2 408 (2 433)

Priem. zatáčania Ø v m/stop. priem. otáčania Ø v m pohon PN | pohon ZN | pohon vš. kolies 12,9/12,2 | 11,8/11,1 | 12,9/12,2

a) b) c) d)

e)

Legenda k rozmerom:
Všetky údaje sú v milimetroch. Uvedené rozmery sú priemerné hodnoty. Platia pre vozidlá v základnej výbave a v  
nezaťaženom stave. Hodnoty v zátvorkách sa vzťahujú na Vito Tourer BASE. a) Výška vozidla v kombinácii s pozdĺžnym 
držiakom na strešný nosič (súčasť zvláštnej výbavy) väčšia o 48 mm. b) Vnútorná výška. c) Svetlý rozmer medzi blat-
níkmi. d) Maximálna šírka priestoru pre cestujúcich (odmeraná na podlahe). e) Rozmer odmeraný na podlahe vozidla. 1 928
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Technické údaje

v

Vito Tourer, dlhý variant s rázvorom kolies 3 200 mm Vito Tourer, extra dlhý variant s rázvorom kolies 3 430 mm

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. 5 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.

3 100 3 200 3 100 3 200

109 CDI – 109 CDI –

111 CDI – 111 CDI –

114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI

116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI 

119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI

114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI

116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI

119 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI

BASE: 1 885 – 2 050/PRO: 1 890 – 2 055/SELECT: 1 925 – 2 090
pohon všetkých kolies BASE: 2 090 – 2 100/PRO: 2 095 – 2 105/SELECT: 2 130 – 2 140

BASE: 1 910 – 2 075/PRO: 1 915 – 2 080/SELECT: 1 950 – 2 115
pohon všetkých kolies BASE: 2 115 – 2 125/PRO: 2 120 – 2 130/SELECT: 2 155 – 2 165

BASE: 1 060 – 1 215/PRO: 1 055 – 1 210/SELECT: 1 020 – 1 175
pohon všetkých kolies BASE: 1 010 – 1 100/PRO: 1 005 – 1 095/SELECT: 970 – 1 060

BASE: 1 035 – 1 190/PRO: 1 030 – 1 185/SELECT: 995 – 1 150
pohon všetkých kolies BASE: 985 – 1 075/PRO: 980 – 1 070/SELECT: 945 – 1 035

4 100/4 800/5 100/5 6004 5 200/5 5504 4 100/4 800/5 100/5 6004 5 200/5 5504

150 | 1 000, 1 800, 2 000, 2 5006/750 150 | 2 000, 2 5006/750 150 | 1 000, 1 800, 2 000, 2 5006/750 150 | 2 000, 2 5006/750

0,99 (1,22) | 2 653 (2 678) 1,39 (1,7) | 2 883 (2 908)

12,9/12,2 | 11,8/11,1 | 12,9/12,2 13,7/13,0 | 12,5/11,8 | 13,7/13,0

a) b) a) b) c) d)

e)

c) d)

e)
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Spotreba paliva a emisie CO2

Spotreba paliva a emisie CO2
Pre vozidlá s emisnou normou Euro 6 sk. I  
a pohonom prednej nápravy 4 x 2 bez balíka BlueEFFICIENCY

Motor Prevodovka
Prevodový pomer 
prednej nápravy

Emisie CO2  
v g/km1

Spotreba paliva v l/100 km1, 2, 3

v meste mimo mesta kombinovaná 

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

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

Pre vozidlá s emisnou normou Euro 6 sk. I  
a pohonom zadnej nápravy 4 x 2 bez balíka BlueEFFICIENCY s balíkom BlueEFFICIENCY

Motor Prevodovka
Prevodový pomer 
zadnej nápravy1

Emisie CO2  
v g/km1

Spotreba paliva v l/100 km1, 2, 3 Emisie CO2  
v g/km1

Spotreba paliva v l/100 km1, 2, 3

v meste mimo mesta kombinovaná v meste mimo mesta kombinovaná 

114 CDI
M6 3,467 174 8,5 5,4 6,6 171 – 164 8,3 – 8,2 5,4 – 5,3 6,5 – 6,4

A7 3,267 – – – – 159 – 158 6,8 – 6,7 5,7 – 5,6 6,1 – 6,0

116 CDI
M6 3,267 163 7,8 5,2 6,2 159 – 158 7,6 – 7,5 5,2 – 5,1 6,1 – 6,0

A7 2,933 – – – – 154 – 153 6,8 – 6,7 5,4 – 5,3 5,9 – 5,8

119 CDI A7 2,933 – – – – 154 – 153 6,8 – 6,7 5,4 – 5,3 5,9 – 5,8

Pre vozidlá s emisnou normou Euro 6 sk. I  
a pohonom všetkých kolies 4 x 4

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  Uvedené hodnoty boli zistené pomocou predpísaného spôsobu merania (§ 2 č. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV, 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 okrem iného závisia od hmotnosti vozidla a zvolenej výbavy. 
 
Originálne príslušenstvo (napr. pozdĺžny držiak na strešný nosič, nosič bicyklov) môže zmeniť relevantné vlastnosti 
vozidla, napr. hmotnosť, valivý odpor a odpor vzduchu, a môže mať spolu s podmienkami v premávke a poveternostnými 
podmienkami ďalší vplyv na hodnoty spotreby a jazdný výkon. 

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

Dieselový motor OM622 DE16LA 65 kW (88 k)

Dieselový motor OM622 DE16LA 84 kW (114 k)

Dieselový motor OM651 DE22LA 100 kW (136 k)

Dieselový motor OM651 DE22LA 120 kW (163 k)

Dieselový motor OM651 DE22LA 140 kW (190 k)

Priebeh krútiaceho momentu:
Nm Menovitý krútiaci moment

450
400
350
300
250
200
150
100

800 1 600 2 400 3 200 4 000 4 800
Otáčky 1/min

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

330 Nm

270 Nm230 Nm

380 Nm

440 Nm



Skúšobná jazda

Podrobte ho skúške
Každý dobrý pracovný pomer sa začína skúšobnou dobou. Je to čas, keď sa môžete  
s Vitom Tourer bližšie zoznámiť a presvedčiť sa o jeho schopnostiach vo všetkých situá-
ciách 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.

Všetky ostatné informácie o Vite Tourer nájdete v návode na obsluhu na internete. Prejdite 
na stránke www.mercedes-benz.de/vito cez položku „Servis a príslušenstvo“ na položku 
„Online servis“. 

www.mercedes-benz.sk/vito



K údajom v tejto brožúre: po redakčnej uzávierke tejto tlačoviny 19. septembra 2016 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 (riadiaci prístroj airbagov, riadiaci prístroj 
motora atď.) obsahujú dátovú pamäť pre technické údaje o vozidle, napríklad hlásenia v prípade poruchy funkčnosti, 
údaje o rýchlosti vozidla, brzdnej sile alebo spôsobe fungovania záchytných a asistenčných systémov pre vodiča v prípade
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nehody (audiosúbory a videosúbory sa neukladajú). Údaje sa ukladajú dočasne a bodovo ako záznam konkrétneho 
okamihu, napr. v prípade hlásenia poruchy, počas veľmi krátkeho časového intervalu (najviac niekoľko sekúnd), napr. 
v prípade nehody, alebo v súhrnnej forme, napr. na vyhodnotenie namáhania konštrukčných dielov. Uložené údaje je 
možné čítať prostredníctvom rozhraní vo vozidle, vyškolení technici ich môžu spracovať a využiť na diagnostiku a odstránenie 
prípadných porúch funkčnosti, alebo ich môže spracovať a využiť výrobca na analýzu a ďalšie zlepšenie funkcií vozidla. 
Ak si to zákazník želá, môžu údaje slúžiť aj ako základ pre ďalšie služby, ktoré sa poskytujú na želanie. Zaslanie údajov 
z vozidla výrobcovi, príp. tretím osobám sa uskutočňuje výlučne na základe zákonného povolenia (napr. núdzové volanie 
z vozidla e-Call) alebo zmluvnej dohody so zákazníkom so zreteľom na právne predpisy o ochrane osobných údajov. Ďalšie 
informácie o údajoch uložených vo vozidle nájdete v návode na obsluhu vozidla, ktorého vytlačenú verziu nájdete vo vozidle.

 Odovzdávanie starých vozidiel. Odovzdaním vášho vozidla Vito Tourer na jednom zo zberných miest zabezpečíte, aby 
vozidlo mohlo byť spracované 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 a podmienkach 
ich odovzdávania sú k dispozícii na národnej internetovej stránke Mercedes-Benz.


