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De nieuwe Vito. 

De nieuwe Vito

Gaat u altijd efficiënt en doelgericht te werk, en houdt u van nieuwe uitdagingen? Dan 
verdient u een bestelwagen die voor u gemaakt lijkt: de nieuwe Vito. Een bestelwagen 
die niet alleen perfect zijn taken uitvoert, maar ook het verschil maakt en uitblinkt in 
rendement, kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid. Een bestelwagen die is ontwikkeld door 
een echte bedrijfswagenspecialist.

De nieuwe Vito is ontwikkeld om in elke situatie ingezet te kunnen worden, zonder  
dat dit ten koste gaat van de veelzijdigheid, het comfort en de kwaliteit die u van 
Mercedes-Benz gewend bent. Met een brandstofverbruik vanaf 5,7 liter per 100 km1 
is hij zuiniger dan ooit en draagt hij met elke gereden kilometer duurzaam bij aan uw 
succes. En om ervoor te zorgen dat u nog veiliger op uw bestemming aankomt, beschikt 
hij dankzij talrijke innovatieve assistentie- en veiligheidssystemen, zoals ATTENTION 
ASSIST en de zijwindassistent, standaard over een hoge mate van veiligheid. Wat u 
ook van plan bent, met de keuze uit voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving2  
hebben wij altijd een passend voertuig voor u. De nieuwe Vito staat namelijk altijd voor 
u klaar en gaat geen enkele uitdaging uit de weg. 

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  Bij de Vito 116 CDI, carrosserielengte lang, met standaard BlueEFFICIENCY-pakket, standaard handgeschakelde versnellingsbak en registratie 
als bestelwagen. CO2-emissie: 149 g/km. 2 De vierwielaandrijving is onder voorbehoud vanaf december 2014 leverbaar.
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Uniek. Met drie  
aandrijvingen.

Onderstel en aandrijvingen

Op een plek aankomen is één ding. Maar om vervolgens verder te komen, is pas echt 
een uitdaging. De nieuwe Vito kan als eerste bestelwagen in zijn klasse met voorwiel-, 
achterwiel- of vierwielaandrijving1 worden uitgerust. Zo weet u altijd zeker dat de Vito 
in staat is uw specifieke taken uit te voeren, ongeacht of hij wordt ingezet voor distri-
butie in de stad of ritten over onverharde wegen. In combinatie met de standaard 
elektromechanische stuurbekrachtiging en de optionele zeventraps automatische 
transmissie 7G-TRONIC PLUS2 beschikt hij over de efficiëntie, de rustige motorloop 
en het rijcomfort van een personenwagen. 

Ook de standaard handgeschakelde zesversnellingsbak is dusdanig afgesteld dat  
er een optimale verhouding tussen prestaties en verbruik ontstaat. Voor welke  
aandrijving u ook kiest, met zijn comfortabel afgestelde onderstel en onafhankelijke 
wielophanging brengt de nieuwe Vito u ook naar bestemmingen die voor anderen  
onbereikbaar zijn. 

1 De vierwielaandrijving is onder voorbehoud vanaf december 2014 leverbaar. 2 Leverbaar voor achterwiel- en vierwielaangedreven modellen.

Als eerste bestelwagen in zijn klasse kan de nieuwe Vito met voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving worden 
uitgerust.1

Animatie van de  
drie aandrijvingen

4 x 2 4 x 2 4 x 4
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Weer of geen weer, op de nieuwe Vito kunt u rekenen. Met de Vito kiest u namelijk voor 
prestaties en kwaliteit zoals u dat van een Mercedes-Benz bestelwagen mag verwachten. 
Want de Vito is een echte doener, een steun in de rug die het verschil maakt. Dankzij 
de volledig verzinkte carrosserie kan hij wel tegen een stootje en bent u zelfs na een 
groot aantal jaren nog verzekerd van een hoge restwaarde. Bovendien zijn de reparatie- 
en onderhoudskosten nog verder gereduceerd. Maar voordat de Vito u begeleidt op 
de weg naar succes, wordt hij door onze engineers aan intensieve kwaliteitscontroles en 
veiligheidstests onderworpen om er zeker van te zijn dat hij aan onze eigen strenge  
eisen op het gebied van betrouwbaarheid en duuzaamheid voldoet. Hierdoor kunnen 
wij u garanderen dat de nieuwe Vito het merk Mercedes-Benz waardig is, tot in het 
kleinste detail.

Betrouwbaarheid

Gaat door  
weer en wind.
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De zuinige motoren en innovatieve BlueEFFICIENCY-technologieën leveren uitstekende 
emissiewaarden op, waardoor de nieuwe Vito volledig op de toekomst is voorbereid  
als het om rendement gaat. Dankzij een combinatie van permanente technische door-
ontwikkeling en extra brandstofbesparende maatregelen hebben wij het brandstof-
verbruik met gemiddeld 20 % weten te verlagen. Dit resulteert in een laag verbruik vanaf 
5,7 liter per 100 km1 en onderhoudsintervallen tot 40 000 km. Daarmee is de nieuwe 
Vito de duurzaamste Vito aller tijden.

Rendement

Het BlueEFFICIENCY-pakket2 verlaagt het verbruik en de CO2-emissie met de volgende maatregelen:

ECO start-stopsysteem dat de motor tijdelijk afzet als het voertuig stilstaat

Bekleding van de carrosseriebodem die de aerodynamica verbetert 

Fuel-efficiency dynamo met verbeterd rendement ondersteunt de motor 

Dynamomanagement met lastafhankelijke regeling, waarbij de dynamo bij voorkeur tijdens  
het decelereren en remmen de accu oplaadt 

Fuel-efficiency versnellingsbakolie voor de handgeschakelde zesversnellingsbak

1  Bij de Vito 116 CDI, carrosserielengte lang, met standaard BlueEFFICIENCY-pakket, standaard handgeschakelde versnellingsbak en registratie  
als bestelwagen. CO2-emissie: 149 g/km. 2 Standaard bij de Vito 114 CDI, 116 CDI en 119 BlueTEC.

Een ster op rendements
gebied: vanaf 5,7 l/100 km.1
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U komt veilig aan.  
Altijd en overal.

Veiligheid

De nieuwe Vito laat zien hoe het moet: met zijn geavanceerde veiligheidssystemen ver-
hoogt hij niet alleen de veiligheid van u, uw passagiers en uw lading, maar ook die van 
andere verkeersdeelnemers. De Vito beschikt standaard over innovatieve systemen 
zoals de zijwindassistent, ATTENTION ASSIST en de nieuwste generatie elektronisch 
stabiliteitsprogramma ADAPTIVE ESP®. Uniek in zijn klasse is de optionele COLLISION 
PREVENTION ASSIST die continu de afstand tot de voorligger bewaakt en u met 
zicht- en hoorbare signalen waarschuwt wanneer mogelijk een botsing dreigt. Ook wat 
de bescherming van de inzittenden betreft geeft Mercedes-Benz zoals altijd het goede 
voorbeeld met zes airbags1, waaronder optionele windowbags en thorax-/pelvisbags 
voor de bestuurder en bijrijder.

En met de QR-code sticker op de B-stijlen profiteert u van nóg een innovatie. Door  
de Rescue Card met een smartphone of tablet te scannen, kunnen de hulpverlenings-
diensten bij een ongeval direct over de voertuiggegevens beschikken.

U kunt de veiligheidsuitrusting nog verder uitbreiden met een scala aan andere veilig-
heidsoplossingen2. Stuk voor stuk innovaties die nieuwe maatstaven aanleggen en  
ervoor zorgen dat u nog veiliger op uw bestemming aankomt. 

Chauffeursassistentiepakket3 Spoorsassistentiepakket3

COLLISION PREVENTION ASSIST • –
Spoorassistent • •
Dodehoekassistent3 • •

1  Bestuurders- en bijrijdersairbag standaard, bijrijdersairbag optioneel bij de Vito Economy en Vito Functional. 2 Zie pagina 30 en  
www.mercedes-benz.nl 3 Onder voorbehoud vanaf het eerste kwartaal 2015 leverbaar.

01
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06
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COLLISION PREVENTION 
ASSIST combineert een  
afstandswaarschuwing en  
een waarschuwing voor  
aanrijdingen met het Brake 
Assist System BAS PRO.

De zijwindassistent  
(standaard) helpt slinger-
bewegingen van het voertuig 
bij plotselinge zijwind vlagen 
te voorkomen.

De spoorassistent kan  
helpen ongevallen te  
voor komen wanneer een  
rijstrook onbedoeld  
(zonder richting aan te  
geven) wordt verlaten.

De dodehoekassistent3  
kan helpen ongevallen te 
voor komen bij het wisselen 
van rijstrook, bijvoorbeeld  
op de snelweg.

Het led-Intelligent Light  
System past de verlichting 
automatisch aan de licht-, 
wegdek- en weersomstandig-
heden aan.

De achteruitrijcamera  
zorgt voor een fotorealistisch 
beeld van de omgeving  
achter het voertuig en geeft 
met behulp van dynamische 
lijnen de rijrichting aan. 

060501 02 03 04
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We zijn nu aanbeland bij de aangename kant van uw werk. In de nieuwe Vito kunt u van 
optimaal rijcomfort genieten dankzij het functioneel vormgegeven interieur met verschil-
lende informatie- en communicatiesystemen, een standaard sleuf voor een sd-geheugen-
kaart, een usb-aansluiting, een praktisch multifunctioneel stuurwiel met boordcomputer1 
en standaard elektromechanische stuurbekrachtiging. Ook het verbeterde zitcomfort, 
het royaal vormgegeven interieur, dat is afgewerkt met hoogwaardige en robuuste mate-
rialen, en de vele handige opbergvakken zorgen ervoor dat u efficiënt en geordend te 
werk kunt gaan.

Comfort I Interieur

Ontspannen van uw  
werk genieten.

Veelzijdige uitrustingen2:

Driespaaks multifunctioneel stuurwiel met boordcomputer

Tweepersoons bijrijdersbank

Functionele opbergvakken

Airconditioning TEMPMATIK

Informatie- en communicatiesystemen zoals de optionele radio’s AUDIO 10, AUDIO 15  
en het navigatiesysteem Becker® MAP PILOT (alleen leverbaar in combinatie met AUDIO 15)

Stoelverwarming voor de bestuurder en bijrijder

Cruisecontrol

Verstelbare stuurkolom

1  Als optie leverbaar.
2 Deels als optie leverbaar.
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Uw voordeel: tot 120 kg1 
meer laadvermogen.

Met de nieuwe Vito beschikt u over genoeg ruimte om alles mee te nemen, plus nog wat 
extra spullen. Dit betekent concreet: tot 120 kg1 meer laadvermogen dan bij de voor-
ganger, verdeeld over een laadlengte van 3 meter2. Met een laadvermogen tot 1369 kg 
neemt hij bij voertuigen met een toegestaan totaalgewicht van 3,2 ton een leidende  
positie in. En dat is nog niet alles: met drie carrosserielengten, twee wielbases, een flexibel 
verankeringssysteem en praktische scheidingswanden kan de nieuwe Vito volledig op uw 
wensen worden afgestemd, ongeacht uw vervoerstaken. 

Per slot van rekening is de ene opdracht de andere niet. Vooral als u naast ladingen ook 
personen moet vervoeren. In dergelijke gevallen is de nieuwe Vito Dubbelcabine precies 
wat u nodig hebt. Bij de Vito Dubbelcabine gaan functionaliteit en comfort hand in hand 
dankzij een comfortabele instap en een aanpasbare stoelconfiguratie voor maximaal 
zes personen. 

De grote deuropeningen en lage laaddrempel zorgen bovendien voor nog meer comfort, 
efficiëntie en veiligheid tijdens het laden en lossen en maken zelfs de zwaarste taken tot 
kinderspel.

Functionaliteit en laadvermogen

1  Heeft betrekking op de Vito 109 CDI en Vito 111 CDI met een GVW van 3050 kg. 2 Heeft betrekking op de Vito met de carrosserielengte extra lang.
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Een zwaargewicht in laadvolume:  
de nieuwe Vito Gesloten bestelwagen.
De Vito Gesloten bestelwagen gooit niet snel de handdoek in de ring als het op vervoer  
van ladingen aankomt. Hij neemt de zware taken op zich en vormt tegelijkertijd het perfecte  
visitekaartje voor uw bedrijf. De Vito Gesloten bestelwagen blinkt uit in laadvolume: als  
anderen al propvol zitten, neemt hij nog wat extra mee. 

Met een laadlengte tot 3061 mm en een laadvolume tot 6,9 m3 kan de Vito Gesloten bestel-
wagen een lading tot 1064 kg vervoeren. Als de gewichtsklasse tot 3,2 ton wordt verhoogd, 
zelfs een lading tot 1369 kg (met achterwielaandrijving). Maar het draait niet alleen om gewicht: 
de Vito Gesloten bestelwagen beschikt over grote laadopeningen en een lage laaddrempel 
waardoor het laden en lossen snel en eenvoudig gaat. 

Met de optionele schuifdeur links beschikt de Vito Gesloten bestelwagen over drie laad-
openingen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld drie europallets worden geladen. Het railsysteem 
voor verankering van de lading op de laadvloer en de bevestigingsrails aan de zijwanden  
zorgen ervoor dat de lading flexibel en veilig kan worden verankerd.

Laadoppervlak tot 3,97 m2 bij de compacte uitvoering, tot 4,38 m2 bij de lange uitvoering en  
tot 4,76 m2 bij de extra lange uitvoering

Laadlengte tot 2586 mm bij de compacte uitvoering, tot 2831 mm bij de lange uitvoering en  
tot 3061 mm bij de extra lange uitvoering 

Laadvermogen tot 1314 mm bij voertuigen met voorwielaandrijving 

Plaats voor maximaal drie europallets bij de lange en extra lange uitvoering. Er kan via de achterzijde en  
de schuifdeur rechts worden geladen en gelost. Een schuifdeur links is als optie leverbaar 

Doorlopende scheidingswand ter hoogte van de B-stijlen standaard (optioneel scheidingswand met schuifruit) 

Laadvloer met sjorogen voor een stevige verankering van de lading 

● Dankzij de grote standaard schuifdeur rechts kunnen ook pallets worden geladen.

● Standaarduitrusting   ○ Optie
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De Vito is leverbaar in drie carrosserielengten.1

○  Met behulp van de bevestigingsrails aan de zijwanden van de laadruimte 
kan worden voorkomen dat de lading verschuift of omvalt.

●  De doorlaadmogelijkheid van de bestuurders- en bijrijdersstoel biedt extra 
laadlengte wanneer bijzonder lange objecten moeten worden vervoerd.

○  Dankzij de talrijke bevestigingssystemen kan de lading veilig worden  
verankerd.

○  De stevige houten vloer is uiterst slijtvast en zorgt ervoor dat de laadruimte 
gemakkelijk kan worden beladen en gereinigd.

○  De dubbeldeuren achter kunnen optioneel tot aan de zijwand worden geopend 
en worden in de eindstand automatisch worden vastgezet. Dit vergemakkelijkt 
het in- en uitladen.

1  De carrosserielengte kort en extra lang zijn onder voorbehoud vanaf januari 2015 leverbaar.
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Alles en iedereen kan mee: de nieuwe Vito Dubbelcabine.

Laadruimte | Dubbelcabine

De Vito Dubbelcabine maakt het u gemakkelijk. Het motto ‘Eén voor alles’ gaat niet alleen  
op voor de Gesloten bestelwagen, maar ook voor de Combi. Als u tegelijkertijd personen en 
goederen wilt vervoeren, is de Vito Dubbelcabine een rendabele, veelzijdige en betrouw-
bare partner. 

Met de driepersoonsbank in het passagiers comparti ment kunnen maximaal zes personen in 
de Vito Dubbelcabine plaatsnemen. De zijruiten in het passagierscompartiment zorgen voor 
licht en zicht naar buiten. En dankzij een warmelucht-uitstroomopening in de beenruimte zijn 
de passagiers op de tweede rij zitplaatsen comfor tabel onderweg. 

In de laadruimte is nog voldoende ruimte beschikbaar, zodat alle materialen en uitrustingen 
kunnen worden meegenomen. Afhankelijk van de carrosserielengte bedraagt het laadopper-
vlak maximaal 2,63 m2 en het laadvolume maximaal 4,1 m3. 

Wilt u nog meer personen vervoeren? Neem dan eens een kijkje in de brochure van de nieuwe 
Vito Tourer. In zowel de BASE als PRO en SELECT1 genieten uw passagiers van optimaal zit-
comfort.

Laadoppervlak tot 1,86 m2 bij de compacte uitvoering, tot 2,26 m2 bij de lange uitvoering en  
tot 2,63 m2 bij de extra lange uitvoering 

Laadlengte tot 2586 mm bij de compacte uitvoering, tot 2831 mm bij de lange uitvoering en  
tot 3061 mm bij de extra lange uitvoering 

Laadvermogen tot 1250 kg bij voertuigen met voorwielaandrijving, tot 1305 kg bij modellen met achterwielaandrijving 

○  Met het optionele comfortpakket voor de Vito Dubbelcabine wordt het passagierscompartiment met hoogwaardige  
interieur- en hemelbekleding, alsmede interieurverlichting en handgrepen uitgerust. Niet leverbaar in Nederland.

● Standaarduitrusting   ○ Optie1 Vito Tourer SELECT niet opgenomen in het leveringsprogramma voor Nederland.
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○  De extra lange uitvoering beschikt over een laadruimte met een volume  
tot 4,1 m3.

●  Het toevoerkanaal warme lucht naar het passagierscompartiment bij de 
Dubbelcabine verzorgt de achterpassagiers met verwarmde lucht. 

○   De luxueuze interieurbekleding maakt het passagierscompartiment  
aantrekkelijker en biedt extra opbergvakken. Niet leverbaar in Nederland.

●  De doorlopende scheidingswand met ruit ter hoogte van de C-stijlen  
beschermt het passagierscompartiment tegen vuil en zorgt ervoor dat  
de lading extra beschermd is. Niet leverbaar in Nederland.

●  De ruiten tussen de B- en C-stijlen zorgen voor licht in het passagiers-
compartiment en bieden zicht naar buiten. 

○  De tweepersoons bijrijdersbank met in hoogte verstelbare hoofdsteunen  
en driepuntsveiligheidsgordels biedt plaats aan twee bijrijders.
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Individualiteit en brancheoplossingen.

Mercedes-Benz werkt nauw samen met carrosseriebouwers en biedt u uitgebreide onder-
steuning. Door onze kennis en de ervaring en deskundigheid van de carrosseriebouwer te 
combineren, zijn we in staat om de meest uiteenlopende en hoogwaardige opbouwoplossingen 
te realiseren – van voertuigen voor de bouw, voertuigen met gesloten opbouw en koelwagens 
tot aan politie- en hulpdienstwagens. Uw Mercedes-Benz dealer helpt u graag om voor u de 
juiste oplossing te vinden.

Mercedes-Benz biedt met het informatieplatform ‘VanPartner by Mercedes-Benz’ u de  
mogelijkheid om op- en ombouwoplossingen te vinden:

Naast het aanbod van VanSolution biedt Mercedes-Benz met het informatieplatform  
‘VanPartner by Mercedes-Benz’ u de mogelijkheid om nog meer op- en ombouwoplossingen 
te vinden. Momenteel kunt u op www.vanpartner.com uit meer dan 350 producten van 
100 geselecteerde carrosseriebouwers kiezen. Het VanPartner-platform biedt hiermee  
uitgebreide oplossingen voor de meest uiteenlopende branches. ‘VanPartner by  
Mercedes-Benz’ is hét portal om de optimale op- en ombouwoplossing te vinden.

De Vito biedt optimale voorwaarden voor uw op- en ombouwoplossingen.

Brancheconcept/op- en ombouwoplossingen

www.vanpartner.com
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VanPartner by MercedesBenz.

Profiteer als klant van ons samenwerkingsmodel VanPartner by Mercedes-Benz. 
De voordelen op een rij:

Zoeken naar branchespecifieke oplossingen. 
U kunt eenvoudig en branchespecifiek zoeken naar op- en ombouwoplossingen van 
gecertificeerde carrosseriebouwers op basis van Mercedes-Benz bestelwagens  
inclusief gedetailleerde voertuigbeschrijvingen, foto’s en contactgegevens van de 
carrosseriebouwer.

Technisch gekeurde op- en ombouwoplossingen. 
Technisch gekeurde op- en ombouwoplossingen en bijbehorende verklaringen van 
geen bezwaar of technische goedkeuringen.

Zoeken naar gecertificeerde partners. 
Elke VanPartner by Mercedes-Benz voldoet aan onze eigen strenge eisen op het 
gebied van kwaliteit, verkoop en service.

Ondersteuning in verschillende talen. 
De informatie is in elf talen beschikbaar en met behulp van Google Maps kunt u de 
locatie van de betreffende carrosseriebouwer direct vinden.

Voor elke branche een passende oplossing:

Politie- en hulpdienstwagens

Campers

Koelwagens

Handel en dienstverlening

Voertuigen voor de bouw

Gemeentevoertuigen

Personenvervoer

Mobiele werkplaats

Veiligheid

Overige branches

Transportvoertuigen

De status VanPartner by Mercedes-Benz is nog niet in alle landen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u zich wenden 
tot uw Mercedes-Benz dealer. 
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Een langdurige en betrouwbare samenwerking. 
De Vito is een belangrijke partner voor u. Daarom doen  
we er alles aan om ervoor te zorgen dat het een langdurige 
en betrouwbare samenwerking wordt. Wij leveren u een  
beproefd voertuig dat aan de strenge kwaliteitseisen van 
Mercedes-Benz voldoet en dat onze uitgebreide tests en  
controles glansrijk heeft doorstaan. 

De Vito is ontworpen om aan de zware eisen te voldoen  
die aan een voertuig voor zakelijk gebruik worden gesteld. 
De uitgebreide corrosiebescherming met volledig verzinkte 
carrosserie zorgt ervoor dat hij als visitekaartje voor uw bedrijf 
ook na vele jaren nog steeds goed voor de dag komt. 

Staat dag en nacht voor u klaar. 
Met de Vito kiest u voor een voertuig waarop u kunt ver-
trouwen: 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur 
per dag. Een voertuig met de hoogste inzetbaarheid, dat  
u altijd en overal bij uw taken ondersteunt. Want voor ons is 
‘Mercedes-Benz Vans. Born to run’ niet slechts een motto, 
maar een belofte.

Highlights van de Vito.

www.mercedes-benz.nl/vito
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Haalt meer uit elke rit. 
De Vito mag dan wel royaal zijn, als het op brandstofverbruik 
aankomt, kan het niet zuinig genoeg. Dankzij de uitgebreide 
BlueEFFICIENCY-maatregelen is de efficiëntie van de motoren 
aanzienlijk toegenomen ten opzichte van vergelijkbare moto-
ren van de voorganger en het brandstofverbruik met circa 
1 l/100 km gereduceerd. 

De 120 kW motor beschikt door het BlueEFFICIENCY-pakket 
over een brandstofverbruik van 5,7 l/100 km1 dat toonaan-
gevend is op het gebied van rendement. De reparatiekosten 
zijn laag dankzij de hoge kwaliteit en de verbeterde repara-
tievriendelijkheid. Bovendien verlagen de lange service-in-
tervallen van maximaal 40 000 km de onderhoudskosten.

Flexibel, hoe men het ook wendt of keert.
De nieuwe Vito kan volledig op uw persoonlijke wensen en elk 
inzetprofiel worden afgestemd: u hebt bijvoorbeeld de keuze 
uit voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving3 en verschil-
lende motoruitvoeringen. Met de Vito is niets onmogelijk. 

De voertuigen met voorwielaandrijving beschikken in vergelij-
king met de voorganger over 120 kg meer laadvermogen. 
Het laadvermogen tot 1369 kg bij voertuigen met een toe-
gestaan totaalgewicht van 3,2 ton is toonaangevend in het  
segment van de midsize vans.

Overzicht highlights Vito

Neemt geen enkel risico.
De zorg voor uw veiligheid moet u alleen aan een specialist 
toevertrouwen. Tot de eersteklas veiligheidsuitrusting van  
de Vito behoren bijvoorbeeld standaard de zijwindassistent 
en ATTENTION ASSIST. Naast de standaard airbags voor  
de bestuurder en bijrijder4 zijn thorax-/pelvisbags en window-
bags voor als optie leverbaar. 

Ook de optionele COLLISION PREVENTION ASSIST, uniek  
in het segment, en de spoor- en dodehoekassistent2  
leveren een bijdrage aan uw veiligheid.

1  Bij de Vito 116 CDI, carrosserielengte lang, met standaard BlueEFFICIENCY-pakket, standaard handgeschakelde versnellingsbak en registratie als bestelwagen. CO2-emissie: 149 g/km. 2 Onder voorbehoud vanaf eerste kwartaal 2015 leverbaar. 3 De vierwielaandrijving is onder voorbehoud vanaf 

december 2014 leverbaar. 4 Optioneel bij de Vito Economy en Vito Functional.
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Hedendaags transport. Met de aandrijving van morgen.

De viercilinder dieselmotor OM 651 met 140 kW (190 pk) vermogen combineert uitstekende rijprestaties met een geringe  
belasting van het milieu.

De Vito is rendabel en duurzaam dankzij de twee viercilinder dieselmotoren met 
Common-Rail directe brandstofinspuiting en turbo-oplading. De motor met een  
cilinderinhoud van 1598 cm3 is in twee vermogensklassen, de motor met een cilinder-
inhoud van 2143 cm3 in drie vermogensklassen leverbaar. Afhankelijk van de  
motor kan voor voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving1 worden gekozen. Met 
de 120 kW uitvoering en het standaard BlueEFFICIENCY-pakket is een brandstof-
verbruik van 5,7 l/100 km2 mogelijk. 

De krachtige 140 kW motor verbruikt bij hetzelfde koppel ongeveer 2,5 l/100 km 
minder dan een vergelijkbare motor van de voorganger. De motor voldoet dankzij 
de BlueTEC-technologie bovendien al aan de strenge emissienorm Euro 6. Door 
middel van selectieve katalytische reductie wordt het schadelijke stikstofoxide in 
de uitlaatgassen in water en stikstof omgezet.

Overzicht van de motoren voor de Vito Gesloten bestelwagen en Vito Dubbelcabine:

65 kW (88 pk), 1598 cm3, 230 Nm, 6-handgeschakeld, voorwielaandrijving 

84 kW (114 pk), 1598 cm3, 270 Nm, 6-handgeschakeld, voorwielaandrijving 

100 kW (136 pk), 2143 cm3, 330 Nm, 6-handgeschakeld, optioneel 7G-TRONIC PLUS, achterwielaandrijving 

120 kW (163 pk), 2143 cm3, 380 Nm, 6-handgeschakeld, optioneel 7G-TRONIC PLUS, achterwielaandrijving 

140 kW (190 pk), 2143 cm3, 440 Nm, 7G-TRONIC PLUS, achterwielaandrijving

1  De vierwielaandrijving is onder voorbehoud vanaf december 2014 leverbaar. 2 Bij de Vito 116 CDI, carrosserielengte lang, met standaard 
BlueEFFICIENCY-pakket, standaard handgeschakelde versnellingsbak en registratie als bestelwagen. CO2-emissie: 149 g/km. 
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Lakken en stoelbekledingen.

De hier getoonde standaard- en metallic lakken1 vormen slechts een kleine selectie van de kleuren waarin u uw Vito kunt bestellen.  
Ook zijn er nog speciale lakken (unilak) als optie leverbaar. 

1  Metallic lakken zijn als optie leverbaar.

Stoelbekleding Tunja zwart

Stoelbekleding kunstleder

Standaardlakken

Poolwit

Navyblauw (nieuw)

Granietgroen (nieuw)

Kiezelgrijs

Jupiterrood (nieuw)

Bergkristalwit metallic

Flintgrijs metallic 

Obsidiaanzwart metallic

Cavansietblauw metallic (nieuw)

Briljantzilver metallic

Indiumgrijs metallic (nieuw)

Dolomietbruin metallic

Metallic lakken1

De aantrekkelijke stoelbekleding in stof Tunja zwart 
is bijzonder slijtvast en ademend.

De stoelen in zwart kunstleder zijn vochtafstotend 
en eenvoudig te reinigen.
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●  Het dashboard beschikt over twee bekerhouders  
en drie open opbergvakken onder de voorruit waarin  
documenten kunnen worden opgeborgen.

○  De tweepersoons bijrijdersbank met in hoogte verstel-
bare hoofdsteunen en driepuntsveiligheidsgordels biedt 
plaats aan twee bijrijders.

○  Met de extra warmwaterverwarming kan het interieur 
al voor de rit worden opgewarmd of geventileerd. 

Standaarduitrusting en opties.
Functionaliteit.

● Standaarduitrusting   ○ Optie

○  Met de cruisecontrol kan een van tevoren ingestelde 
snelheid worden aangehouden, waardoor de bestuurder 
wordt ontlast.

○  Het driespaaks multifunctionele stuurwiel met boord-
computer ligt goed in de hand en is uiterst ergonomisch.

○  De 43,2 cm (17 inch) twintigspaaks lichtmetalen  
velgen zorgen voor een uniek en dynamisch exterieur. 

○  Het spiegelpakket omvat automatisch dimmende  
spiegels en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

○  De actieve parkeerassistent ondersteunt de  
bestuurder bij het vinden van een parkeerplek en  
het in- en uitparkeren.
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○  De led-lichtstrook bovenin de laadruimte zorgt ervoor 
dat de laadruimte goed wordt verlicht en verbruikt weinig 
stroom.

●  De doorlopende scheidingswand ter hoogte van de 
B-stijlen1 met ruit zorgt voor goed zicht naar achteren. 
Bovendien is de scheidingswand opnieuw vormgegeven, 
zodat de bestuurdersstoel flexibel kan worden ingesteld.

○  De schuifdeur links is een extra toegangsmogelijkheid 
tot de laadruimte die tijdens het laden en lossen op 
krappe plekken goed van pas komt.

○  Met behulp van de bevestigingsrails aan de zijwanden 
van de laadruimte kan worden voorkomen dat de lading 
verschuift of omvalt.

○  De dubbeldeuren achter kunnen tot aan de zijwand  
worden geopend en worden in de eindstand automatisch 
vastgezet. Dit vergemakkelijkt het laden en lossen3.

○  Het ladingverankeringssysteem met twee rails op de 
laadvloer zorgt ervoor dat de lading stevig kan worden 
vastgezet.

●  De bandenspanningscontrole controleert continu de 
bandenspanning en waarschuwt bij gevaarlijk spannings-
verlies.

●  De hardboard zijbekleding in de laadruimte2 beschermt 
de zijwanden tegen beschadigingen.

Standaarduitrusting en opties.
Functionaliteit.

1  Leverbaar voor de Vito Gesloten bestelwagen. 2 Bovendeel zijwandbekleding en hemelbekleding als optie leverbaar. 3 Als optie zijn ook achterdeuren met een openingshoek van 180° leverbaar.
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Standaarduitrusting en opties.
Veiligheid.

● Standaarduitrusting   ○ Optie

○  De dodehoekassistent1, 2 kan helpen ongevallen te  
voorkomen bij het wisselen van rijstrook, bijvoorbeeld op 
de snelweg.

○  Het led-Intelligent Light System past de verlichting  
automatisch aan de licht-, wegdek- en weersomstandig-
heden aan.

○  De achteruitrijcamera zorgt voor een fotorealistisch 
beeld van de omgeving achter het voertuig en geeft met 
behulp van dynamische lijnen de rijrichting aan.

○  COLLISION PREVENTION ASSIST combineert een 
waarschuwing bij te kleine afstand en bij botsingsgevaar 
met het Brake Assist System BAS PRO.

●  De zijwindassistent helpt slingerbewegingen van het 
voertuig bij plotselinge zijwindvlagen te voorkomen.

●  ATTENTION ASSIST kan dankzij tal van parameters  
tekenen van vermoeidheid herkennen en de bestuurder 
waarschuwen.

○  De spoorassistent kan helpen ongevallen te voorkomen 
wanneer een rijstrook onbedoeld (zonder richting aan te 
geven) wordt verlaten.

●  De airbags voor de bestuurder en bijrijder behoren  
tot de omvangrijke standaard veiligheidsuitrusting. De 
optionele thorax-/pelvisbags en windowbags voor  
bieden extra bescherming.5

1  Onder voorbehoud vanaf eerste kwartaal 2015 leverbaar. 



31Uitrustingen I Standaarduitrusting en opties

Standaarduitrusting en opties.
Comfort.

○  De licht- en regensensor4 schakelt automatisch het  
rijlicht in en regelt de ruitenwisserinterval, waardoor het 
rijcomfort wordt verhoogd.

○  De THERMOTRONIC regelt automatisch de temperatuur, 
luchthoeveelheid en luchtverdeling voor de bestuurder 
en bijrijder.

●  De elektromechanische stuurinrichting zorgt met  
een variabele stuurbekrachtiging voor de nodige onder-
steuning tijdens het rijden, parkeren en manoeuvreren.

○  De automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS3  
overtuigt met uitstekend schakelcomfort en een hoog 
brandstofbesparingspotentieel.

○  De comfortstoelen2 voldoen met uitgebreide instel-
mogelijkheden aan alle persoonlijke wensen als het om 
zitcomfort gaat.

○  De Becker® MAP PILOT breidt de AUDIO 15 uit tot een 
hoogwaardig, intuïtief bedienbaar navigatiesysteem.

○  De AUDIO 10 biedt veel waardevolle informatie- en  
communicatiefuncties, zoals het Bluetooth®-handsfree-
systeem, een usb-aansluiting en een sleuf voor een  
sd-geheugenkaart.

○  De AUDIO 15 overtuigt met een 14,7 cm (5,8 inch)  
TFT-display met hoge resolutie en talrijke aansluit-
mogelijkheden.

2  Op de foto is een Vito Tourer te zien. 3 Standaard bij de Vito 119 BlueTEC. 4 Het gaat om twee opties. 5 De gesimuleerde activering van de airbags op de foto dient uitsluitend voor fotografiedoeleinden en is niet realistisch.
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Overige standaarduitrustingen en opties.

Interieur

Gesloten 
bestel-
wagen

Dubbel-
cabine

Driepersoonsbank op 1e zitrij – ●

Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht ● ●

Houten vloer ○ –

Controlelampjes voor oliepeil, koelvloeistof, remvloeistof, 
remvoeringen, uitval verlichting en portiervergrendeling

● ●

Sjorogen, klapbaar/vast ● ●

Scheidingswand doorlopend, doorlaadmogelijkheid ○ –

Exterieur

Trekhaak kogelkop, vast/afneembaar ○ ○

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar ○ ○

Buitenspiegels verwarmbaar en elektrisch verstelbaar ● ●

Uitzetruiten passagierscompartiment  
achter elektrisch bediend

○ ○

Dakreling ○ ○

Schuifdeur links/rechts elektrisch bediend ○ ○

Elektriciteit voor aanhangwagenstekkerdoos ○ ○

Achterklep ● ●

40,6 cm (16 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen ○ ○

45,7 cm (18 inch) tien-dubbelspaaks lichtmetalen velgen ○ ○

Schuifdeur rechts in passagierscompartiment ● ●

Bumpers en stylingaccessoires in carrosseriekleur ○ ○

Volledig verzinkte carrosserie ● ●

Pakketten

Gesloten 
bestel-
wagen

Dubbel-
cabine

Rijassistentiepakket1 ○ ○

Spoorpakket1 ○ ○

Parkeerpakket ○ ○

Diefstalbeveiligingspakket ○ ○

Rokerspakket ○ ○

Comfort

Wegrijhulp voor op hellingen ● ●

Stoelverwarming voor de bestuurder en bijrijder ○ ○

Halfautomatische airconditioning TEMPMATIK2 ○ ○

Stuurwiel in hoek en hoogte verstelbaar ● ●

Centrale vergrendeling met afstandsbediening ● ●

Warmtewerend glas rondom ○ ○

Ruit in achterklep/achterdeur met achterruitverwarming  
en ruitensproeierinstallatie

○ ○

Elektronische startblokkering ● ●

Verwarming voor ruitensproeierinstallatie ○ ○

Techniek

Handgeschakelde zesversnellingsbak ● ●

Vierwielaandrijving 4 x 43 ○ ○

Service-intervalindicator ASSYST ● ●

Waarschuwingslampjes voor peil van ruitenwisservloeistof ● ●

Tank groot (72 liter) ● ●

GVW 3,05 ton ○ ○

GVW 3,2 ton ○ ○

Gesloten 
bestel-
wagen

Dubbel-
cabine

BlueEFFICIENCY-pakket4 ● ●

Dieselpartikelfilter ● ●

BlueTEC met SCR-technologie5 ● ●

Veiligheid/onderstel

Windowbags voor de bestuurder en bijrijder ○ ○

Thorax-/pelvisbags voor de bestuurder en bijrijder ○ ○

Rijlichtassistent ○ ○

Mistlampen halogeen ○ ○

Adaptief remlicht ● ●

Derde remlicht ● ●

Gordelwaarschuwing voor de bestuurder en bijrijder ● ●

Alarm met interieurdetectie ○ ○

ADAPTIVE ESP® (elektronisch stabiliteitsprogramma)  
in combinatie met ABS, ASR, EBV en BAS

● ●

ESP®-aanhangwagenstabilisatie in combinatie  
met optionele trekhaak

● ●

Gordelspanner voor de bestuurder en bijrijder ● ●

Reflectiekoplampen met dagrijlicht ● ●

Driepuntsveiligheidsgordels op alle zitplaatsen ● ●

PRE-SAFE® inzittendenbeschermingssysteem ○ ○

● Standaarduitrusting   ○ Optie

1  Onder voorbehoud vanaf het eerste kwartaal 2015 leverbaar.
2 Standaard bij de Vito 119 BlueTEC.
3 Onder voorbehoud vanaf december 2014 leverbaar.
4  Standaard bij de Vito 114 CDI, 116 CDI en 119 BlueTEC.
5  Standaard bij motorvermogen van 140 kW.
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Originele accessoires.

Hoge hoekelementen. Snel en eenvoudig kunnen 
allerlei goederen op de basisdragers worden vastgezet, 
zodat ze niet opzij kunnen wegglijden. 

Dakbasisdrager standaard, looprol. Vast te schroeven in het dakkanaal. Maximale dakbelasting 100 kg. Met de hardrubberen looprol kunnen 
ook moeilijk te hanteren goederen zonder al te veel krachtsinspanning en zonder krassen te maken op de dakdrager worden geschoven.

Rubbermatten. Vervaardigd van stevig, vuilafstotend 
natuurrubber en geheel op de afmetingen van uw 
Vito afgestemd. Ritssluitingen zorgen ervoor dat bij  
elkaar horende matdelen naadloos op elkaar  
aansluiten.

Bagageruimtebak, laag1. Beschermt de laadruimte tegen vuil en krassen. Vervaardigd van licht, stevig kunststof. 
Ook leverbaar in hoge uitvoering.

1 Op de foto is een Vito Tourer te zien. Er kunnen ook originele accessoires zijn afgebeeld die niet in alle landen leverbaar zijn.
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Altijd en overal  
voor u paraat. 
Waar u zich ook bevindt, u kunt op ons net zozeer vertrouwen als op uw Vito. Wij staan 
voor u klaar met service op maat die perfect op uw eisen is afgestemd. Daarvoor 
staat in heel Europa een netwerk van 3000 servicepunten ter beschikking, waarvan er 
vele tot 20.00 uur, 22.00 uur of zelfs 24 uur per dag zijn geopend.

Met Mercedes-Benz MobiloVan1, de levenslange2 mobiliteitsgarantie van  
Mercedes-Benz, zorgen we ervoor dat u snel weer op weg kunt. Daarom stellen 
we u bij pech snel en ongecompliceerd vervangend vervoer3 beschikbaar.

Meer informatie over onze services vindt u op de hiernavolgende pagina’s. Uiteraard 
is ook uw Mercedes-Benz dealer u graag van dienst voor advies en informatie.

1  Geldig sinds 1 oktober 2012 voor voertuigen met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012. 2 Tot maximaal 30 jaar op voorwaarde dat  
regelmatig servicebeurten door een Mercedes-Benz werkplaats worden uitgevoerd. 3  Vervangend vervoer naar beschikbaarheid.

www.mercedes-benz.nl/vito
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MercedesBenz CharterWay. Lease en financiering. Verzekering.

De Mercedes-Benz bestelwagenverzekering.  
Als het geluk u een keer in de steek laat.
Een aanrijding? Gereedschap verdwenen? Uw Mercedes-Benz 
Vito weg? Als het geluk u een keer in de steek laat, biedt 
Mercedes-Benz Insurance de Mercedes-Benz bestelwagen-
verzekering. Een betrouwbare verzekering die u bij uw eigen 
dealer afsluit. Dat is wel zo gemakkelijk, want ook bij schade  
kunt u bij uw eigen dealer terecht. De Mercedes-Benz bestel-
wagenverzekering biedt u naast een concurrerende premie ook  
uitstekende voorwaarden.

•  Een unieke nieuwwaarderegeling van 36 maanden 
ongeacht de cataloguswaarde en de verreden kilometers. 
Als uw nieuw gekochte Mercedes-Benz Vito binnen 
36 maanden wordt gestolen, kunt u gewoon overstappen 
in een nieuwe.

•  Voor occasions geldt een aanschafwaarderegeling 
van 24 maanden.

•  Een beperkt eigen risico van 135 euro bij schade 
en 70 euro bij ruitvervanging.

•  Een bonus-maluskorting die kan oplopen tot 80 %.
•  Gratis dekking voor vervanging van sleutels en sloten na 

diefstal of verlies van uw sleutels.

Wij realiseren ons dat geen enkel bedrijf hetzelfde is.  
Voor de verzekering van wagenparken kunnen wij u  
ook maatwerk leveren. Voor meer informatie kunt  
u contact opnemen met onze afdeling Direct Sales 
op telefoonnummer (030) 605 98 41 of kijken op 
www.mercedes-benzbedrijfswagenverzekering.nl
  
  
  

Betrouwbaar en overzichtelijk.
Bij Mercedes-Benz CharterWay kunt u een lease-
overeenkomst of financiering afsluiten die precies aansluit 
bij uw zakelijke wensen. Er zijn twee leasevormen:  
Financiële Lease en Operationele Lease. U kunt beide  
naar eigen wens uitbreiden met één of meer service-
componenten. Met die componenten bepaalt u wat u uit 
handen wenst te geven, zodat u zich volledig kunt  
concentreren op uw kernactiviteiten. 

Leasevorm 1: Financiële Lease 
•  U wordt eigenaar van de Mercedes-Benz.
•  U betaalt maandelijks aflossing en rente.
•  U betaalt een vast bedrag per maand.
•  U draagt zelf het exploitatierisico.
•  De Mercedes-Benz staat op uw balans.
•  Deze leasevorm heeft effect op uw solvabiliteit. 

Leasevorm 2: Operationele Lease 
•  U huurt de Mercedes-Benz (met een koopoptie).
•  U betaalt maandelijks afschrijving en rente.
•  U betaalt een vast bedrag per maand.
•  Het exploitatierisico ligt bij Mercedes-Benz CharterWay.
•  De Mercedes-Benz staat niet op uw balans.
•  Deze leasevorm heeft geen effect op uw solvabiliteit.

Leasen met een persoonlijke touch.
Mercedes-Benz CharterWay biedt u een volledig mobiliteits-
concept voor uw bedrijfswagen of wagenpark. Dat betekent  
veel meer dan het leasen of financieren van bedrijfs wagens  
tegen een gunstig tarief. Het betekent dat u een aanbod 
krijgt dat precies is afgestemd op uw wensen. Wij kunnen  
dat waarmaken door de servicecomponenten die 
Mercedes-Benz CharterWay aanbiedt. Bedrijfswagens  
moeten immers ook verzekerd en onderhouden worden.  
Bij Mercedes-Benz CharterWay kunt u precies dát uit handen  
geven wat u niet zelf wilt doen. Een groot voordeel van  
onze merkgebonden leasemaatschappij is dat onze experts 
zowel de transportbranche als de bestelwagens en trucks 
van Mercedes-Benz door en door kennen. Mercedes-Benz 
CharterWay regelt de financiering, lease en verzekering, 
van de kleinste bestelwagen tot de grootste truck of oplegger.  
Mercedes-Benz CharterWay biedt service-opties aan als  
Reparatie en Onderhoud, vervanging van banden, brandstof-
pas, vervangend vervoer, verzekering en het afhandelen  
van houderschapsbelasting. Allemaal zaken waar u dan geen 
omkijken meer naar hebt.
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MercedesBenz Service en MercedesBenz Originele Onderdelen.

Wie voor Mercedes-Benz kiest, mag gerust meer verwachten. 
Meer service. Meer zekerheid. Service staat bij ons hoog in 
het vaandel, want onze service gaat verder. Mercedes-Benz 
biedt een compleet servicepakket waarop u altijd kunt  
rekenen. Bovendien kunt u er met Service24h en de unieke  
Mercedes-Benz mobiliteitsservice MobilityVan altijd op  
rekenen dat u veilig op weg kunt en zorgeloos kunt genieten.

Mercedes-Benz Service24h. Mercedes-Benz Service24h 
staat u dag en nacht snel en vakkundig bij. Bij pech onderweg 
of andere calamiteiten helpt Mercedes-Benz Service24h u  
in heel Europa weer op weg. Het Mercedes-Benz Customer 
Assistance Center is bereikbaar via het gratis internationale 
telefoonnummer 00800–3 777 77771 en zorgt voor snelle 
en professionele hulp. 365 dagen per jaar, 7 dagen per week 
en 24 uur per dag. Dikwijls kan een defect meteen ter plaatse 
worden verholpen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zorgen 
wij ervoor dat uw voertuig naar de dichtstbijzijnde werkplaats 
van Mercedes-Benz wordt gebracht en dat u uw reis kunt 
voortzetten.

Mercedes-Benz MobiloVan2. Voor uw Vito geven we u met 
Mercedes-Benz MobiloVan levenslange3 mobiliteitsgarantie 
op uw bestelwagen. Met MobiloVan krijgt u gratis hulp ter 
plaatse bij pech onderweg en startproblemen. Ook taxikosten 
en vervangend vervoer4 behoren tot het gratis servicepakket 
Mercedes-Benz MobiloVan. Hierop hebt u ook recht bij repa-
raties die onder de garantie vallen en langer dan twee uur 
duren. Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag meer infor-
matie.

MB Contact. Een melding op uw radiodisplay herinnert u  
eraan wanneer de volgende onderhoudsbeurt moet worden 
uitgevoerd. 

Verlengde openingstijden. Om u ook buiten kantooruren 
van dienst te kunnen zijn is een groot deel van de Mercedes-
Benz servicepunten maandag tot en met vrijdag langer open, 
soms zelfs tot 22.00 uur.

MercedesServiceCard. Met deze kaart wordt u in heel  
Europa snel en zonder problemen geholpen bij alle aange-
sloten Mercedes-Benz werkplaatsen. Als u met pech komt  
te staan, kunt u met de kaart bovendien de Service24h  
betalen. Daarnaast kan de kaart ook worden gebruikt om tol 
en brandstof te betalen.

Mercedes-Benz Originele Onderdelen. Mercedes-Benz  
originele onderdelen worden volgens de strengste criteria 
getest op materiaal en functionaliteit, zijn perfect op uw 
voertuig afgestemd en ook na beëindiging van de productie 
nog minimaal vijftien jaar leverbaar. Mercedes-Benz origi-
nele onderdelen zijn te herkennen aan de doorgenummerde 
hologrammen op de verpakking.

Mercedes-Benz Originele Ruilonderdelen. Als uw bestel-
wagen al een paar jaar meegaat, zijn Mercedes-Benz originele 
ruilonderdelen leverbaar. Deze onderdelen zijn conform 
de laatste stand van de techniek tot ruilonderdeel verwerkt. 
Bovendien garanderen kwaliteits- en functionaliteitstests  
dat de ruilonderdelen aan dezelfde strenge esen voldoen als 
nieuwe onderdelen. Voor Mercedes-Benz originele ruilonder-
delen geldt dezelfde garantie als voor Mercedes-Benz originele 
onderdelen. Het enige verschil is een prijsvoordeel dat kan 
oplopen tot 50 %.

Mercedes-Benz Originele Onderhoudsmiddelen. Om ervoor 
te zorgen dat uw bestelwagen altijd een stralende indruk 
achterlaat, zijn er voor alle jaargetijden en materialen en voor 
zowel het exterieur als het interieur speciale onderhouds-
middelen ontwikkeld. De hoogwaardige stoffen in deze mid-
delen zijn optimaal op een Mercedes afgestemd. Hierdoor 
wordt uw bestelwagen tot in de puntjes verzorgd en langdurig 
beschermd zonder dat het materiaal wordt beschadigd. De 
middelen zijn bovendien milieuvriendelijk.

1  In niet-aangesloten landen: +31 (0)20 721 90 98. 2 Geldig vanaf 1 oktober 2012 voor voertuigen met kentekenregistratie vanaf 1 oktober 2012. 3 Tot maximaal 30 jaar. 4 Vervangend vervoer naar beschikbaarheid.
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Technische gegevens.

Toegestaan totaalgewicht [ton] 2,8 3,05

Voorwielaandrijving 4 x 2

65 kW (88 pk) bij 3800 t/min | viercilinder | diesel1  
Euro 5b+ gr. III | 1598 cm3 | 230 Nm bij 1500–2000 t/min

109 CDI 109 CDI

84 kW (114 pk) bij 3800 t/min | viercilinder | diesel1  
Euro 5b+ gr. III | 1598 cm3 | 270 Nm bij 1500–2500 t/min

111 CDI 111 CDI

Achterwielaandrijving 4 x 2

100 kW (136 pk) bij 3800 t/min | viercilinder | diesel1  
Euro 5b+ gr. III | 2143 cm3 | 330 Nm bij 1200–2400 t/min

114 CDI 114 CDI

120 kW (163 pk) bij 3800 t/min | viercilinder | diesel1  
Euro 5b+ gr. III | 2143 cm3 | 380 Nm bij 1400–2400 t/min

116 CDI 116 CDI

140 kW (190 pk) bij 3800 t/min | viercilinder | diesel1  
Euro 6 gr. III | 2143 cm3 | 440 Nm bij 1400–2400 t/min

119 BlueTEC 119 BlueTEC

Leeggewicht2, 3 [kg] bij GVW 1736–1846

Nuttig laadvermogen3 [kg] bij GVW 954–1314

Toegestaan totaalgewicht [kg] 4000/4800/53004 4050/4800/5050/55504

Max. dakbelasting [kg] | aanhangwagengewicht geremd5/ongeremd [kg] 150 | 1200, 2000, 25006/750 150 | 1000, 1800, 2000, 25006/750

Max. laadoppervlak [m2] | max. laadvolume [m3] | max. laadlengte [mm] 3,97 | 5,8 | 2586

Draaicirkel Ø [m] | draaicirkel over de bumper Ø [m] Voorwielaandrijving: 12,9 | 12,2/achterwielaandrijving: 11,8 | 11,1

H tot ca. 558

H

Gesloten bestelwagen kort met een wielbasis van 3200 mm

Lengada bij tabel: de waarden voor het leeggewicht en nuttig laadvermogen gelden bij handgeschakelde zesversnellingsbank.
1 Het dieselpartikelfilter behoort tot de standaarduitrusting van alle dieselmotoren. 2 Opgaven volgens richtlijn 92/21/EU in de bij het ter perse gaan geldige versie. (Met bestuurder van 68 kg, bagage van 7 kg, inclusief koelmiddel, smeermiddel en brandstof aanwezig en de tank voor 90 % gevuld.)

Legenda bij de afmetingen.
De carrosserielengten kort en extra lang zijn onder voorbehoud vanaf  
januari 2015 leverbaar. Alle afmetingen in millimeters. Genoemde afmetingen zijn 
gemiddelde waarden. Ze gelden voor de standaarduitvoering en in onbelaste  
toestand.
a) Voertuighoogte neemt in combinatie met optionele dakreling met 48 mm toe. 
b) Hoogte aan binnenzijde. 
d) Binnenmaat tussen de wielkasten. 
d) Maximale breedte van passagierscompartiment (op de vloer gemeten). 
e) Op de vloer gemeten.
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H tot ca. 558
H

H tot ca. 558

H

Gesloten bestelwagen lang met een wielbasis van 3200 mm Gesloten bestelwagen extra lang met een wielbasis van 3430 mm

3  Uitrustingen of uitrustingslijnen kunnen door een verhoging/verlaging van het leeggewicht het laadvermogen beïnvloeden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw Mercedes-Benz dealer. 4 Verhoogd toegestaan treingewicht in combinatie met een verstevigde trekhaak als optie leverbaar,  
afhankelijk van uitvoering aandrijflijn. 5 Al naargelang de uitvoering van de aandrijflijn. 6 Verhoogd aanhangwagengewicht in combinatie met versterkte trekhaak als optie leverbaar, al naargelang de uitvoering van de aandrijflijn.

2,8 3,05 3,2 2,8 3,05 3,2

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 BlueTEC 119 BlueTEC 119 BlueTEC 119 BlueTEC 119 BlueTEC 119 BlueTEC

1761-1881 1786-1906

929-1369 904-1344

4000/4800/53004 4050/4800/5050/55504 5050/5200/55504 4000/4800/53004 4050/4800/5050/55504 5050/5200/55504

150 | 1200, 2000, 25006/750 150 | 1000, 1800, 2000, 25006/750 150 | 2000, 25006/750 150 | 1200, 2000, 25006/750 150 | 1000, 1800, 2000, 25006/750 150 | 2000, 25006/750

4,38 | 6,3 | 2831 4,76 | 6,9 | 3061

Voorwielaandrijving: 12,9 | 12,2/achterwielaandrijving: 11,8 | 11,1 Voorwielaandrijving: 13,7 | 13,0/achterwielaandrijving: 12,5 | 11,8
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Technische gegevens.

Toegestaan totaalgewicht [ton] 2,8 3,05

Voorwielaandrijving 4 x 2

65 kW (88 pk) bij 3800 t/min | viercilinder | diesel1  
Euro 5b+ gr. III | 1598 cm3 | 230 Nm bij 1500–2000 t/min

109 CDI 109 CDI

84 kW (114 pk) bij 3800 t/min | viercilinder | diesel1  
Euro 5b+ gr. III | 1598 cm3 | 270 Nm bij 1500–2500 t/min

111 CDI 111 CDI

Achterwielaandrijving 4 x 2

100 kW (136 pk) bij 3800 t/min | viercilinder | diesel1  
Euro 5b+ gr. III | 2143 cm3 | 330 Nm bij 1200–2400 t/min

114 CDI 114 CDI

120 kW (163 pk) bij 3800 t/min | viercilinder | diesel1  
Euro 5b+ gr. III | 2143 cm3 | 380 Nm bij 1400–2400 t/min

116 CDI 116 CDI

140 kW (190 pk) bij 3800 t/min | viercilinder | diesel1  
Euro 6 gr. III | 2143 cm3 | 440 Nm bij 1400–2400 t/min

119 BlueTEC 119 BlueTEC

Leeggewicht2, 3 [kg] bij GVW 1800–1965

Nuttig laadvermogen3 [kg] bij GVW 835–1250

Toegestaan totaalgewicht [kg] 4000/4800/53004 4050/4800/5050/55504

Max. dakbelasting [kg] | aanhangwagengewicht geremd5/ongeremd [kg] 150 | 1200, 2000, 25006/750 150 | 1000, 1800, 2000, 25006/750

Max. laadoppervlak [m2] | max. laadvolume [m3] | max. laadlengte [mm] 1,86 | 3,1 | 2586

Draaicirkel Ø [m] | draaicirkel over de bumper Ø [m] Voorwielaandrijving: 12,9 | 12,2/achterwielaandrijving: 11,8 | 11,1

H tot ca. 558

H

Dubbelcabine kort met een wielbasis van 3200 mm*

Technische gegevens | Dubbelcabine

*  Dubbelcabine kort niet in het leveringsprogramma voor Nederland opgenomen. Lengada bij tabel: de waarden voor het leeggewicht en nuttig laadvermogen gelden bij handgeschakelde zesversnellingsbank. 
1 Het dieselpartikelfilter behoort tot de standaarduitrusting van alle dieselmotoren. 2 Opgaven volgens richtlijn 92/21/EU in de bij het ter perse gaan geldige versie. (Met bestuurder van 68 kg, bagage van 7 kg,inclusief koelmiddel, smeermiddel en brandstof aanwezig en de tank voor 90 % gevuld.)  

Legenda bij de afmetingen.
De carrosserielengten kort en extra lang zijn onder voorbehoud vanaf  
januari 2015 leverbaar. Alle afmetingen in millimeters. Genoemde afmetingen zijn 
gemiddelde waarden. Ze gelden voor de standaarduitvoering en in onbelaste  
toestand.
a) Voertuighoogte neemt in combinatie met optionele dakreling met 48 mm toe. 
b) Hoogte aan binnenzijde. 
d) Binnenmaat tussen de wielkasten. 
d) Maximale breedte van passagierscompartiment (op de vloer gemeten). 
e) Op de vloer gemeten.
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H tot ca. 558
H

H tot ca. 558

H

Dubbelcabine lang met een wielbasis van 3200 mm Dubbelcabine extra lang met een wielbasis van 3430 mm

Technische gegevens | Dubbelcabine

3  Uitrustingen of uitrustingslijnen kunnen door een verhoging/verlaging van het leeggewicht het laadvermogen beïnvloeden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw Mercedes-Benz dealer. 4 Verhoogd toegestaan treingewicht in combinatie met een verstevigde trekhaak als optie leverbaar, afhankelijk  
van uitvoering aandrijflijn. 5 Al naargelang de uitvoering van de aandrijflijn. 6 Verhoogd aanhangwagengewicht in combinatie met versterkte trekhaak als optie leverbaar, al naargelang de uitvoering van de aandrijflijn.

2,8 3,05 3,2 2,8 3,05 3,2

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 BlueTEC 119 BlueTEC 119 BlueTEC 119 BlueTEC 119 BlueTEC 119 BlueTEC

1761–1881 1786–1906

929–1369 904–1344

4000/4800/53004 4050/4800/5050/55504 5050/5200/55504 4000/4800/53004 4050/4800/5050/55504 5050/5200/55504

150 | 1200, 2000, 25006/750 150 | 1000, 1800, 2000, 25006/750 150 | 2000, 25006/750 150 | 1200, 2000, 25006/750 150 | 1000, 1800, 2000, 25006/750 150 | 2000, 25006/750

2,26 | 3,6 | 1664 2,63 | 4,1 | 1894 

Voorwielaandrijving: 12,9 | 12,2/achterwielaandrijving: 11,8 | 11,1 Voorwielaandrijving: 13,7 | 13,0/achterwielaandrijving: 12,5 | 11,8
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Toerental t/min

Brandstofverbruik en CO2-emissie

Brandstofverbruik en CO2emissie. 

1  De aangegeven achterasreductie behoort tot de standaard uitrusting. Andere achter-
asreducties zijn als optie leverbaar. 2 De opgegeven waarden werden gemeten  
volgens verordening [EU] 715/2007 in de huidige versie. Opgaven volgens richtlijn 
1999/94/EU in de huidige versie. De opgaven hebben geen betrekking op een  
specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voer-
tuigtypen.

   Originele accessoires, bijvoorbeeld de dakreling, fietsdrager enzovoorts, kunnen  
relevante voertuigeigenschappen, zoals gewicht, rol- en luchtweerstand veranderen 
en naast de verkeers- en weersomstandigheden invloed hebben op het verbruik en 
de rijprestaties.

Voor voertuigen met emissienorm Euro 5b+ gr. III en  
voorwielaandrijving 4 x 2 Waarden bij registratie als bestelwagen

Motor Transmissie Voorasreductie CO2-emissie [g/km]2
Brandstofverbruik2

gecombineerd l/100 km gecombineerd km/l

109 CDI M6 4,187 169–163 6,4–6,2 17,9–16,1

111 CDI M6 4,187 169–163 6,4–6,2 17,9–16,1

Voor voertuigen met emissienorm Euro 5b+ gr. III en  
achterwielaandrijving 4 x 2 zonder standaard BlueEFFICIENCY-pakket Waarden bij registratie als bestelwagen

Motor Transmissie Achterasreductie1 CO2-emissie [g/km]2
Brandstofverbruik2

gecombineerd l/100 km gecombineerd km/l

114 CDI
M6 3,467 179–170 6,8–6,5 14,7–15,4

A7 3,267 179–171 6,8–6,5 14,7–15,4

116 CDI
M6 3,267 168–159 6,4–6,1 15,6–16,4

A7 2,933 176–166 6,7–6,3 14,9–15,9

Voor voertuigen met emissienorm Euro 5b+ gr. III en  
achterwielaandrijving 4 x 2 met standaard BlueEFFICIENCY-pakket Waarden bij registratie als bestelwagen

Motor Transmissie Achterasreductie1 CO2-emissie [g/km]2
Brandstofverbruik2

gecombineerd l/100 km gecombineerd km/l

114 CDI
M6 3,467 168–160 6,4–6,1 15,6 –16,4

A7 3,267 163–152 6,2–5,8 16,1–17,2

116 CDI
M6 3,267 158–149 6,0–5,7 16,1–17,5

A7 2,933 158–149 6,0–5,7 16,4–17,5

Voor voertuigen met emissienorm Euro 6+ gr. III en  
achterwielaandrijving 4 x 2 met standaard BlueEFFICIENCY-pakket Waarden bij registratie als bestelwagen 

Motor Transmissie Achterasreductie1 CO2-emissie [g/km]2
Brandstofverbruik2

gecombineerd l/100 km gecombineerd km/l

119 BlueTEC A7 2,933 160–153 6,1–5,8 16,4–17,2

Koppelkrommen:
Nm Max. koppel

450
400
350
300
250
200
150
100

800 1600 2400 3200 4000 4800

440 Nm

380 Nm

330 Nm

270 Nm230 Nm

CDI-Motor OM 622 DE16LA 65 kW (88 pk)

CDI-Motor OM 622 DE16LA 84 kW (114 pk)

CDI-Motor OM 651 DE22LA 100 kW (136 pk)

CDI-Motor OM 651 DE22LA 120 kW (163 pk)

CDI-Motor OM 651 DE22LA 140 kW (190 pk)

Legenda bij tabel:  
M6 = handgeschakelde zesversnellingsbak ECO Gear; A7 = automatische zeventraps transmissie 7G-TRONIC PLUS
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Elke arbeidsrelatie  
begint met een proeftijd.

Proefrit

www.mercedes-benz.nl/vito

Elke arbeidsrelatie begint met een proeftijd. Gedurende deze periode leert u de 
nieuwe Vito beter kennen en kunt u zich laten overtuigen door de wijze waarop 
hij zijn vaardigheden in de meest uiteenlopende verkeerssituaties ontplooit. Maak 
kennis met een échte Mercedes-Benz bestelwagen en ervaar hoe hij met zijn  
efficiëntie, inzetmogelijkheden en rendement een aanwinst voor uw bedrijf is.

Met de optie ‘Zoek een dealer’ op www.mercedes-benz.nl kunt u heel eenvoudig 
de dichtstbijzijnde Mercedes-Benz dealer vinden. Wij wensen u alvast veel plezier 
bij uw proefrit.

Meer informatie over de nieuwe Vito vindt u in de handleiding op internet. Ga  
hiervoor naar www.mercedes-benz.nl/vito en selecteer in het menu ‘Service en 
onderdelen’ de optie ‘Handleidingen’.



Recyclen van uw oude voertuig. Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van uw voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van voertuigen 
met een GVW tot 3,5 ton. In richtlijn 200/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. De Vito wordt al geruime tijd zo geconstrueerd dat het voertuig zo volledig mogelijk kan worden  
gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de 
toekomst.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde 
technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Zij komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze brochure (04/14).

Deze brochure is een internationale uitgave. Daarom kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor 
verwijzen wij naar onze laatste prijslijst en technische specificatiebladen. Het Mercedes-Benz documentatiesysteem voor bestelwagens bestaat uit meerdere elementen. Wenst u 
aanvullende informatie, dan kunt u bellen met 00800 – 3 777 7777 of contact opnemen met uw Mercedes-Benz dealer.
www.mercedes-benz.nl/vito

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMK 4720 · 1B201 · 07-00/0914 


