
Vito Tourer 



Το Vito Tourer. 
Θέλει, μπορεί και το πετυχαίνει.



Το Vito Tourer

Βρίσκεστε πάντα σε ετοιμότητα; Σας αρέσουν οι προκλήσεις; Είστε αποφασιστικός στην  
εργασία σας; Εάν ναι, τότε το Vito Tourer σας ταιριάζει απόλυτα. Διότι το Vito Tourer σας  
πηγαίνει μπροστά, όχι μόνο στο δρόμο αλλά και στην επιχειρηματική σας επιτυχία. Οι  
επιδόσεις του είναι υποδειγματικές τόσο στους τομείς της οικονομίας και της ποιότητας όσο 
και σε εκείνους της προσαρμοστικότητας και της ασφάλειας. Είναι ένα όχημα με εξειδί
κευση στην επαγγελματική μεταφορά επιβατών από έναν κατασκευαστή με εξειδίκευση στα 
επαγγελματικά οχήματα.

Με κατανάλωση καυσίμου που ξεκινά από 5,8 λίτρα στα 100 km1, λειτουργεί πιο οικονομικά 
από ποτέ. Επιπλέον, χάρη στα καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας, σας  
πηγαίνει στον προορισμό σας με ακόμα περισσότερη ασφάλεια. Με κίνηση στους μπροστι
νούς ή πίσω τροχούς ή τετρακίνηση, ως Vito Tourer BASE, PRO ή SELECT: εσείς απλώς 
επιλέξτε την έκδοση που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες σας.

Ταυτόχρονα, το πυκνό δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της MercedesBenz, με 
υπηρεσίες ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, εξασφαλίζει την διατήρηση της αξιοπι
στίας του Vito σας. Γι’ αυτό, θα πρέπει για τη συντήρηση και την επισκευή να εμπιστεύεστε 
το service της MercedesBenz, που γνωρίζει το όχημά σας όσο το δυνατόν καλύτερα. Έτσι, 
το Vito Tourer θα παραμείνει ο πολύτιμος συνεργάτης σας για πολύ καιρό.

MercedesBenz Vans. Born to run.

1  Στο Vito Tourer 116 CDI με πακέτο BlueEFFICIENCY, 7GTRONIC PLUS και άδεια κυκλοφορίας επιβατικού (M1). Αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές  
κατανάλωσης θα βρείτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
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Η διαδρομή σας: 
ολοταχώς προς την επιτυχία.



Ευελιξία

Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σας, το Vito Tourer σας βοηθάει να φτάσετε εύκολα σε αυτόν. 
Τα 3 μοντέλα BASE, PRO και SELECT προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες και τους  
επιβάτες σας. Εάν χρειάζεστε ένα πολύ αναπαυτικό όχημα για το ταξιδιωτικό γραφείο ή το 
ξενοδοχείο σας, το Vito Tourer SELECT με 2 ρυθμιζόμενα 3θέσια ενιαία καθίσματα είναι  
η ιδανική επιλογή. Με την προαιρετική πανοραμική συρόμενη οροφή, εξασφαλίζετε άπλετο 
φως και αερισμό για τους επιβάτες σας. Θέλετε ένα εξαιρετικά πολυμορφικό ταξί ή όχημα 
συλλόγου; Τότε θα πρέπει να γνωρίσετε το Vito Tourer PRO. Και αν θέλετε να μεταφέρετε 
το προσωπικό σας στο εργοτάξιο, υπάρχει το λειτουργικό Vito Tourer BASE.

Ανάλογα με το μήκος του οχήματος, μπορείτε να εξοπλίσετε το χώρο επιβατών με 2, ή στην 
έκδοση Extra long, ακόμα και με 3 σειρές καθισμάτων με 2θέσια και 3θέσια ενιαία καθί
σματα. Για να διασφαλίσετε το μέγιστο αριθμό των 9 θέσεων, επιλέξτε είτε 3 σειρές καθισμά
των στο χώρο επιβατών (καθίσματα 223) είτε το ενιαίο κάθισμα συνοδηγού μπροστά  
και δύο 3θέσια ενιαία καθίσματα πίσω. Το καλύτερο απ’ όλα: από την πολυμορφικότητα του 
Vito Tourer θα επωφεληθείτε και στις προσωπικές διαδρομές σας.



Ένα 
οικονομικό θαύμα.



Αξιοπιστία και οικονομία

Το πακέτο BlueEFFICIENCY2 μειώνει την κατανάλωση και τις εκπομπές CO2 με τα παρακάτω μέτρα:

Η λειτουργία ECO StartStop απενεργοποιεί προσωρινά τον κινητήρα στις φάσεις ακινητοποίησης.

Το δυναμό FuelEfficiency με βελτιωμένο βαθμό απόδοσης αποφορτίζει τον κινητήρα.

1  Στο Vito Tourer 116 CDI με πακέτο BlueEFFICIENCY, 7GTRONIC PLUS και άδεια κυκλοφορίας επιβατικού (M1). Αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές  
κατανάλωσης θα βρείτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά». 2 Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Vito Tourer 119 CDI, καθώς και στο αυτόματο  
κιβώτιο ταχυτήτων σε συνδυασμό με άδεια κυκλοφορίας επιβατικού (M1). Αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης θα βρείτε στην ενότητα  
«Τεχνικά χαρακτηριστικά».

Η οικονομική χρήση των πόρων αποτελεί βασικό ζητούμενο κάθε επιχείρησης. Γι’ αυτό, το 
Vito Tourer προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε ακόμα πιο οικονομική τη λειτουργία 
της επιχείρησής σας. Συγκριτικά με τις αντίστοιχες εκδόσεις κινητήρων της προηγούμενης 
κατασκευαστικής σειράς, εξοικονομείτε κατά μέσο όρο 20 % καύσιμο και καθ’ οδόν κατανα
λώνετε από 5,8 λίτρα ανά 100 km1. Μία τιμή η οποία θέτει νέα μέτρα σύγκρισης. Ακριβώς 
όπως και η αξιοπιστία και η διάρκεια ζωής που χαρακτηρίζουν την MercedesBenz. Αυτή 
εγγυάται ότι το Vito Tourer σας θα είναι πάντα εκεί όποτε το χρειάζεστε. Σε αυτό συμ
βάλλουν επίσης τα μεγάλα διαστήματα μεταξύ service, που φτάνουν έως και τα 40.000 km. 
Γενικά, η εξαιρετική ποιότητα του προϊόντος αποτελεί την ιδανική προϋπόθεση για τη  
διατήρηση των εξόδων συντήρησης και επισκευής σε χαμηλά επίπεδα. Και επειδή θέλουμε 
το Vito Tourer να δείχνει όμορφο ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης, το εξοπλί
σαμε με μοναδική αντιδιαβρωτική προστασία, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πλήρως 
γαλβανισμένο αμάξωμα.



Το σύστημα COLLISION 
PREVENTION ASSIST συνδυά
ζει μια λειτουργία προειδοποίη
σης απόστασης και σύγκρουσης 
με την υποβοήθηση πέδησης 
BAS PRO.

Το σύστημα υποβοήθησης 
κατά των πλευρικών ανέμων, 
του βασικού εξοπλισμού,  
συμβάλλει στην αποτροπή της 
παρέκκλισης από την πορεία 
σε περίπτωση ισχυρών πλευρι
κών ανέμων.

Το προληπτικό σύστημα προ
στασίας επιβατών PRE-SAFE® 
μπορεί να αναγνωρίζει εγκαί
ρως κρίσιμες καταστάσεις και 
να δρομολογεί προληπτικά  
μέτρα για την προστασία των 
επιβατών.

Το σύστημα υποβοήθησης 
διατήρησης λωρίδας  
σας βοηθά να αποφεύγετε 
ατυχήματα λόγω ακούσιας  
παρέκκλισης από τη λωρίδα 
κυκλοφορίας.

Το σύστημα υποβοήθησης 
νεκρής γωνίας ορατότητας 
συμβάλλει στην αποτροπή  
ατυχημάτων κατά την αλλαγή 
λωρίδας, π.χ. κατά την οδή
γηση σε αυτοκινητόδρομους.

Το σύστημα LED Intelligent 
Light System προσαρμόζει  
το φωτισμό στις συνθήκες  
φωτισμού, οδοστρώματος και 
καιρού.

Η κάμερα οπισθοπορείας 
απεικονίζει φωτορεαλιστικά το 
περιβάλλον του οχήματος και 
την κατεύθυνση πορείας με τη 
βοήθεια δυναμικών γραμμών. 

Φτάστε στον  
προορισμό σας 

με υποδειγματική ασφάλεια.



Ασφάλεια

Από τα υποδειγματικά συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του Vito Tourer επωφελού
νται όλοι: οι επιβάτες σας, εσείς, ακόμα και οι υπόλοιποι οδηγοί. Όπως, για παράδειγμα, 
από το σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων και την υποβοήθηση εφίστασης 
προσοχής ATTENTION ASSIST του βασικού εξοπλισμού, τη νέα γενιά του Ηλεκτρονικού 
Προγράμματος Ευστάθειας ADAPTIVE ESP®, καθώς και την προστασία που προσφέρουν οι 
μέχρι και 6 αερόσακοι1. Επιπλέον, με το αυτοκόλλητο διάσωσης με κωδικό QR στην κολόνα B, 
οι διασωστικές δυνάμεις μπορούν να σαρώσουν άμεσα το χάρτη διάσωσης του αυτοκινήτου.

Ένα από τα highlights είναι το προαιρετικό σύστημα COLLISION PREVENTION ASSIST,  
το οποίο σε διαδρομές εκτός πόλης παρακολουθεί την απόσταση από το προπορευόμενο 
όχημα και προειδοποιεί για πιθανή σύγκρουση. Προαιρετικά, διατίθεται κάμερα οπισθ
οπορείας και το προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών PRESAFE®. Για όσους θέλουν 
να εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο τον εξοπλισμό ασφαλείας του Vito Tourer τους,  
θα βρουν πολλές επιλογές στα πρόσθετα χαρακτηριστικά εξοπλισμού ασφαλείας2. Κοινό 
χαρακτηριστικό όλων αυτών: σας υποστηρίζουν στην ασφαλή άφιξη στον προορισμό σας.

Πακέτο υποβοήθησης οδήγησης Πακέτο διατήρησης λωρίδας

COLLISION PREVENTION ASSIST • –
Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης  
λωρίδας • •

Σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας 
ορατότητας • •

1  Οι αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού, καθώς και οι αερόσακοι θώρακοςλεκάνης και οι αερόσακοι παραθύρων μπροστά περιλαμβάνονται στο βασικό 
εξοπλισμό των μοντέλων Vito Tourer PRO και Vito Tourer SELECT. 2 Βλέπε βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό ασφαλείας, καθώς και στην ιστοσελίδα 
www.mercedesbenz.gr 

Το σύστημα ATTENTION 
ASSIST αυξάνει την ασφάλεια 
και αποτρέπει την υπνηλία, 
αναγνωρίζοντας χαρακτηριστικά 
σημάδια κούρασης ή απρο
σεξίας. 



Πάντα έτοιμο να βοηθήσει.



Ασφάλεια

Όποιος προνοεί απολαμβάνει μακροπρόθεσμη επιτυχία. Γι’ αυτό, το Vito Tourer σας προ
σφέρει μία μοναδική γκάμα συστημάτων υποβοήθησης, αντάξια των προσδοκιών σας από  
ένα ελαφρύ επαγγελματικό MercedesBenz. Για παράδειγμα, το προαιρετικό COLLISION 
PREVENTION ASSIST παρακολουθεί συνεχώς την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, 
σας προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά για πιθανή σύγκρουση και – αν χρειάζεται – σε  
περίπτωση πέδησης ενισχύει αυτόματα τη δύναμη πέδησης. Έτσι, μπορεί να συμβάλλει στην 
αποτροπή συγκρούσεων – τόσο στον αυτοκινητόδρομο και σε επαρχιακούς δρόμους όσο  
και στην πόλη. Και επειδή η στάθμευση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα πολλά δρομολόγια, 
η προαιρετική ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης σας υποστηρίζει προαιρετικά κατά τη 
στάθμευση. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να σας προειδοποιεί για εμπόδια κατά τη στάθ
μευση και τους ελιγμούς.

Το σύστημα COLLISION PREVENTION ASSIST συνδυάζει μια λειτουργία προειδοποίησης απόστασης και σύγκρουσης με 
την υποβοήθηση πέδησης BAS PRO.



Τόσο πολύπλευρο
όσο τα δρομολόγιά σας.



Ανάρτηση και συστήματα κίνησης

Το ζήτημα δεν είναι απλώς να φτάνεις στον προορισμό σου, αλλά και να προχωράς ένα 
βήμα παραπέρα. Γι’ αυτό, το Vito Tourer είναι το πρώτο ελαφρύ επαγγελματικό στην κατηγορία 
του για το οποίο διατίθενται 3 είδη κίνησης: κίνηση στους μπροστινούς ή πίσω τροχούς  
ή τετρακίνηση. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας και τα δρομολόγια που κάνετε, επιλέξτε για 
το όχημά σας το σύστημα κίνησης που ταιριάζει στο προφίλ χρήσης σας και στη συμπερι
φορά που θέλετε να έχει το αυτοκίνητο στο δρόμο. Έτσι, με το Vito Tourer, θα έχετε πάντα 
το προβάδισμα.

Καθ’ οδόν, το προαιρετικό αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων 7GTRONIC PLUS1 αυξάνει την 
οδηγική άνεση και διατηρεί χαμηλή την κατανάλωση. Επιπλέον, το μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων 
του βασικού εξοπλισμού εντυπωσιάζει με τον τέλειο συνδυασμό ευελιξίας και αποδοτικό
τητας. Όποια έκδοση συστήματος κίνησης κι αν επιλέξετε: με το ηλεκτρομηχανικό σύστημα 
σερβοδιεύθυνσης του βασικού εξοπλισμού, την άνετη ρύθμιση της ανάρτησης και τη  
μεμονωμένη ανάρτηση τροχού, το Vito Tourer σας προσφέρει αποδοτικότητα, ομαλή λειτουρ
γία και οδηγική άνεση αντίστοιχη ενός επιβατικού.

1  Διατίθεται για κίνηση στους πίσω τροχούς και τετρακίνηση.

Online βίντεο για τις 
τρεις εκδόσεις  
συστημάτων κίνησης.

Το Vito Tourer είναι το πρώτο ελαφρύ επαγγελματικό στην κατηγορία του για το οποίο διατίθενται 3 εκδόσεις συστημάτων 
κίνησης: κίνηση στους μπροστινούς ή πίσω τροχούς ή τετρακίνηση. 

4 x 2 4 x 2 4 x 4



Εδώ μπορείτε
να απολαύσετε την εργασία σας.



Εσωτερικός χώρος

Η ευχάριστη πλευρά του επαγγέλματός σας: το Vito Tourer με το ευρύχωρο εσωτερικό του 
θα σας δημιουργήσει την καλύτερη διάθεση για την εργασία σας. Τα καθίσματα εντυπω
σιάζουν με την ανθεκτική υφασμάτινη επένδυση και την εργονομική σχεδίασή τους, η οποία 
εξασφαλίζει άνεση και σε μεγάλες διαδρομές. Στη διάρκεια του χειμώνα, μία πολύτιμη  
πρόσθετη λειτουργία είναι η θέρμανση καθίσματος για τον οδηγό και το συνοδηγό. Επιπλέον, 
με το προαιρετικό ενιαίο κάθισμα συνοδηγού έχετε χώρο για 2 συνεπιβάτες μπροστά.

Χάρη στο ηλεκτρομηχανικό σύστημα σερβοδιεύθυνσης και τα προαιρετικά TEMPOMAT, τιμόνι 
πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιζόμενη κολόνα και υπολογιστή ταξιδίου, ο χειρισμός του 
οχήματος είναι πολύ εύκολος. Επιπλέον, το προαιρετικό σύστημα κλιματισμού ή σύστημα 
αυτόματου κλιματισμού βοηθάει στη δημιουργία του ιδανικού κλίματος.

Τα προαιρετικά ηχοσυστήματα φροντίζουν για βέλτιστη συνδεσιμότητα και πλούσια ψυχαγωγία 
καθ’ οδόν, ενώ με το σύστημα πλοήγησης Becker® MAP PILOT1 μπορείτε να φτάνετε πιο 
γρήγορα στον προορισμό σας. Για να αυξήσετε ακόμα περισσότερο την αξία του Vito Tourer 
σας, διατίθεται το προαιρετικό πακέτο χρωμίου εσωτερικού2. Και επειδή κάθε επιτυχημένη 
επιχείρηση πρέπει να έχει τον απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο, το Vito Tourer σας προσφέρει 
πολλές πρακτικές αποθηκευτικές θήκες.

Πολύπλευρος εξοπλισμός3

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων με υπολογιστή ταξιδίου4

Πακέτο χρωμίου εσωτερικού4: ένθετα χρωμίου στο ταμπλό οργάνων και στις επενδύσεις θυρών

Σύστημα κλιματισμού TEMPMATIC4

Συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας, όπως τα προαιρετικά συστήματα ραδιοφώνου Audio 10, Audio 15 και το  
σύστημα πλοήγησης Becker® MAP PILOT (μόνο σε συνδυασμό με το Audio 15)

Καθίσματα άνεσης οδηγού/συνοδηγού4

Θέρμανση καθίσματος για οδηγό/συνοδηγό

1  Το σύστημα πλοήγησης Becker® MAP PILOT διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το Audio 15. 2 Το πακέτο χρωμίου εσωτερικού περιλαμβάνεται στον 
εξοπλισμό του Vito Tourer SELECT. 3 Εν μέρει προαιρετικός εξοπλισμός. 4 Βασικός εξοπλισμός στο Vito Tourer SELECT.



Μοντέλα | Vito Tourer BASE

Το λειτουργικό: Vito Tourer BASE.
Το μοντέλο Vito Tourer BASE είναι ο στιβαρός και αξιόπιστος συνεργάτης σας για ιδιαίτερα  
οικονομικές μεταφορές επιβατών. Παρόλο που εξοικονομεί, είναι εξαιρετικά γενναιόδωρο. Αυτό 
ισχύει κυρίως για τον εσωτερικό χώρο του, ο οποίος προσφέρει θέσεις μέχρι και για 9 άτομα. 
Επιπλέον, περιλαμβάνει στο βασικό εξοπλισμό του συστήματα υποβοήθησης όπως το ATTENTION 
ASSIST, το σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων, το σύστημα υποβοήθησης  
εκκίνησης σε ανηφόρα και συστήματα ασφάλειας όπως το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών1 
και οι αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού. 

Ιδιαίτερη αντοχή χαρακτηρίζει το ξύλινο δάπεδο, καθώς και τις επενδύσεις με πλάκες από 
σκληρές ίνες των πλευρικών τοιχωμάτων και της οροφής. Γενικά, το Vito Tourer BASE προσφέρει 
τις ιδανικές προϋποθέσεις για να σας εξυπηρετεί για πολύ καιρό.

Το σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων, του βασικού εξοπλισμού, συμβάλλει στην αποτροπή της παρέκκλισης 
από την πορεία του σε περίπτωση ισχυρών πλευρικών ανέμων. 

Το ATTENTION ASSIST, το οποίο περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό, μπορεί με τη βοήθεια διαφόρων παραμέτρων να  
αναγνωρίζει χαρακτηριστικά σημάδια κούρασης και να προειδοποιεί τον οδηγό.

Στο βασικό εξοπλισμό του μοντέλου Vito Tourer BASE περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Εξωτερικό

Χαλύβδινες ζάντες 40,6 cm (16"), 6,5 J x 16 ET 52 με ελαστικά 195/65 R16 

Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων

Ηλεκτρομηχανικό τιμόνι 

Βασική ανάρτηση Plus ή/και ανάρτηση ανέσεων σε συνδυασμό με κίνηση στους πίσω τροχούς

Εσωτερικό

Φωτιζόμενο ντουλαπάκι συνοδηγού, με κλειδαριά

Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού

Κάθισμα οδηγού και συνοδηγού με δυνατότητες χειροκίνητης ρύθμισης και υψηλής αισθητικής υφασμάτινο κάλυμμα

Σύστημα προειδοποίησης ζώνης ασφαλείας για κάθισμα οδηγού και συνοδηγού

Πόρτα χώρου φόρτωσης με παράθυρο, καθώς και σύστημα καθαρισμού και πλύσης

Ξύλινο δάπεδο στο χώρο επιβατών

Επενδύσεις πλευρικών τοιχωμάτων και θυρών χώρου επιβατών με πλάκες από σκληρές ίνες

Μηχανισμοί στερέωσης καθισμάτων στο χώρο επιβατών με ταχεία ασφάλιση για 2 σειρές καθισμάτων

1  Το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών διατίθεται ως βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με άδεια κυκλοφορίας επιβατικού (M1).



Μοντέλα | Vito Tourer BASE

Ο χώρος επιβατών του Vito Tourer BASE προσαρμόζεται στις ανάγκες: π.χ. με το 2θέσιο ενιαίο κάθισμα στην πρώτη σειρά και το 3θέσιο ενιαίο κάθισμα στη δεύτερη σειρά. Το 2θέσιο ενιαίο κάθισμα επιτρέπει εύκολη πρόσβαση προς τα πίσω. Όλα τα καθίσματα 
διαθέτουν ενσωματωμένες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων και προσκέφαλα ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος. Τέσσερις θέσεις ενδείκνυνται για την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων με σύστημα στερέωσης ISOFIX.



Μοντέλα | Vito Tourer PRO

Ένα πολυτάλαντο όχημα: Vito Tourer PRO.

Στο βασικό εξοπλισμό του μοντέλου Vito Tourer PRO περιλαμβάνονται θέσεις για έξι άτομα στο χώρο επιβατών. Το εξωτερικό κάθισμα με λειτουργία EASYENTRY επιτρέπει άνετη μετάβαση στη δεύτερη σειρά καθισμάτων. Επίσης, αν χρειάζεται, το εξωτερικό κάθισμα 
μπορεί να αφαιρείται εντελώς. Όλα τα καθίσματα διαθέτουν ενσωματωμένες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων και προσκέφαλα ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος. Σε τέσσερις θέσεις είναι δυνατή η τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων με σύστημα στερέωσης ISOFIX.



Μοντέλα | Vito Tourer PRO

Το ρυθμιζόμενο ως προς την κλίση και το ύψος τιμόνι προσφέρει εξατομικευμένη, εργονομική καθιστική στάση για οδηγούς  
διαφορετικού αναστήματος.

Η εσωτερική επένδυση υψηλής ποιότητας αναδεικνύει τον εσωτερικό χώρο και προσφέρει πρόσθετες αποθηκευτικές θήκες.

Στο βασικό εξοπλισμό του μοντέλου Vito Tourer PRO περιλαμβάνονται θέσεις για 8 άτομα.  
Χάρη, όμως, στη δυνατότητα μεταβλητής διάταξης των θέσεων, μπορούν να καθίσουν 5, 4 ή  
2 άτομα. Γι’ αυτήν την ευελιξία φροντίζουν οι μηχανισμοί στερέωσης καθισμάτων με ταχεία  
ασφάλιση στο χώρο επιβατών. Σε περίπτωση που πρέπει να μεταφερθεί ογκώδες φορτίο, τα 
ενιαία καθίσματα αφαιρούνται και ο χώρος επιβατών μετατρέπεται εύκολα σε έναν μεγάλο  
χώρο φόρτωσης. Το ρυθμιζόμενο στην κλίση και το ύψος τιμόνι και η ηλεκτρική ρύθμιση των 
θερμαινόμενων εξωτε ρικών καθρεπτών ενισχύουν την άνεση χειρισμού για τον οδηγό. Τα  
θερμομονωτικά κρύσταλλα σε όλα τα παράθυρα και οι πρακτικές αποθηκευτικές θήκες στις 
επενδύσεις των πλευρικών τοιχωμάτων κάνουν ακόμα πιο ευχάριστη τη διαδρομή για τους  
επιβάτες που κάθονται στο χώρο επιβατών.

Διευρυμένος βασικός εξοπλισμός του Vito Tourer PRO συγκριτικά με  
το Vito Tourer BASE (ενδεικτικά):

Εξωτερικό

Θερμαινόμενοι και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Θερμομονωτικά κρύσταλλα σε όλα τα παράθυρα

Εσωτερικό

3θέσιο ενιαίο κάθισμα στην 1η σειρά του χώρου επιβατών με αναδιπλούμενο και αφαιρούμενο εξωτερικό κάθισμα

3θέσιο ενιαίο κάθισμα στη 2η σειρά του χώρου επιβατών

Φωτιζόμενοι καθρέπτες στα αλεξήλια

Μονάδα χειρισμού οροφής με εσωτερικό φωτισμό

Υφασμάτινη επένδυση οροφής

Πλαστικό δάπεδο στο χώρο αποσκευών, ανθεκτικό στους ρύπους και εύκολο στον καθαρισμό

Τιμόνι ρυθμιζόμενο ως προς την κλίση και το ύψος

Προεγκατάσταση ραδιοφώνου με ηχεία 2 δρόμων μπροστά

Επενδύσεις πλευρικών τοιχωμάτων και θυρών χώρου επιβατών διαμορφωμένες με χύτευση με πρακτικές αποθηκευτικές θήκες

Πλευρικοί αερόσακοι θώρακοςλεκάνης και αερόσακοι παραθύρων μπροστά



Μοντέλα | Vito Tourer SELECT

Σας καλομαθαίνει: Vito Tourer SELECT.
Το Vito Tourer SELECT διαθέτει εξειδίκευση στις ιδιαίτερα άνετες μεταφορές επιβατών. Το εξω
τερικό του, με ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16") και προφυλακτήρες βαμμένους στο χρώμα  
του αμαξώματος, καλωσορίζει τους επιβάτες. Στο εσωτερικό, τους περιμένουν ενιαία καθίσματα 
άνεσης με υποβραχιόνια, καθώς και ρυθμιζόμενες πλάτες και προσκέφαλα. 

Χάρη στο σύστημα ράβδων των καθισμάτων με ταχεία ασφάλιση, η θέση των ενιαίων καθισμάτων 
προσαρμόζεται. Όμως, και ο οδηγός έχει πολλούς λόγους για να αισθάνεται σαν στο σπίτι του. 
Το κάθισμα ρυθμίζεται εξατομικευμένα. Το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με υπολογιστή ταξιδίου 
και το όργανο πολλαπλών ενδείξεων με υψηλής ποιότητας οθόνη του επιτρέπουν να εμφανίζει 
πληροφορίες και να ελέγχει άνετα τις λειτουργίες του οχήματος. Επιπλέον, απολαμβάνει ιδανικές 
συνθήκες κλιματισμού χάρη στο σύστημα κλιματισμού TEMPMATIC.

Το TEMPMATIC ρυθμίζει αυτόματα την επιθυμητή θερμοκρασία για τον οδηγό και το συνοδηγό.

Σας προσκαλεί: το Vito Tourer SELECT με ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16"), καθώς και προφυλακτήρες και προσαρτήματα στο 
χρώμα του αμαξώματος. 

Διευρυμένος βασικός εξοπλισμός του Vito Tourer SELECT συγκριτικά με  
το Vito Tourer PRO (ενδεικτικά):

Εξωτερικό

Μπροστινός και πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος

Ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16") σχεδίασης 10 ακτίνων, 6,5 J x 16 ET 52 με ελαστικά 205/65 R16

Εσωτερικό

3θέσιο ενιαίο κάθισμα άνεσης στην 1η και τη 2η σειρά του χώρου επιβατών με αναδιπλούμενο και αφαιρούμενο εξωτερικό κάθισμα

Σύστημα υποβοήθησης φώτων πορείας για αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φώτων πορείας

Σύστημα κλιματισμού TEMPMATIC

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων με οθόνη pixel matrix 

Κάθισμα οδηγού άνεσης και κάθισμα συνοδηγού άνεσης

Πακέτο φωτισμού με φωτισμό εσωτερικού χώρου και περιβάλλοντος

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με υπολογιστή ταξιδίου

Αισθητήρας βροχής για αυτόματη προσαρμογή της συχνότητας καθαρισμού των υαλοκαθαριστήρων

Σύστημα ράβδων καθισμάτων με ταχεία ασφάλιση στο χώρο επιβατών 

Μοκέτα δαπέδου (dilours) στο χώρο αποσκευών 

Πακέτο χρωμίου εσωτερικού: ένθετα χρωμίου στο ταμπλό οργάνων και στις επενδύσεις θυρών



Μοντέλα | Vito Tourer SELECT

Στα αναπαυτικά και ευέλικτα στη ρύθμιση ενιαία καθίσματα άνεσης της πρώτης και της δεύτερης σειράς καθισμάτων του Vito Tourer SELECT υπάρχει χώρος έως και για έξι επιβάτες.



Εκδόσεις καθισμάτων

Εκδόσεις καθισμάτων Vito Tourer.

Vito Tourer Compact, ενιαίο κάθισμα συνοδηγού, καθίσματα χώρου επιβατών, 3θέσιο ενιαίο κάθισμα στην 1η σειρά με αναδι
πλούμενο εξωτερικό κάθισμα, 3θέσιο ενιαίο κάθισμα στη 2η σειρά.

Vito Tourer Long, καθίσματα χώρου επιβατών, 3θέσιο ενιαίο κάθισμα άνεσης στην 1η σειρά, αναδιπλούμενο εξωτερικό κάθισμα, 
3θέσιο ενιαίο κάθισμα άνεσης στη 2η σειρά, αναδιπλούμενο εξωτερικό κάθισμα.

Vito Tourer Long, χωρίς καθίσματα χώρου επιβατών.

Vito Tourer Long, καθίσματα χώρου επιβατών, 2θέσιο ενιαίο κάθισμα στην 1η σειρά, 3θέσιο ενιαίο κάθισμα στη 2η σειρά.



Εκδόσεις καθισμάτων

Vito Tourer Long, ενιαίο κάθισμα συνοδηγού, καθίσματα χώρου επιβατών, 3θέσιο ενιαίο κάθισμα στην 1η σειρά με αναδιπλού
μενο εξωτερικό κάθισμα, 3θέσιο ενιαίο κάθισμα στη 2η σειρά.

Vito Tourer Extra long, καθίσματα χώρου επιβατών, 3θέσιο ενιαίο κάθισμα στην 1η σειρά με αναδιπλούμενο εξωτερικό κάθισμα, 
3θέσιο ενιαίο κάθισμα στη 2η σειρά.

Vito Tourer Extra long, καθίσματα χώρου επιβατών, 2θέσιο ενιαίο κάθισμα στην 1η σειρά, 3θέσιο ενιαίο κάθισμα στη 2η σειρά, 
σύστημα ράβδωνοδηγών με ταχεία ασφάλιση στο χώρο επιβατών.

Vito Tourer Extra long, καθίσματα χώρου επιβατών, 2θέσιο ενιαίο κάθισμα στην 1η σειρά, 2θέσιο ενιαίο κάθισμα στη 2η σειρά, 
3θέσιο ενιαίο κάθισμα στην 3η σειρά.



Εκδόσεις συστημάτων κίνησης | Κίνηση στους μπροστινούς και πίσω τροχούς

Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς Vito

Πολλές δυνατότητες για την κινητικότητά σας.
Κίνηση στους μπροστινούς ή πίσω τροχούς ή τετρακίνηση – το Vito είναι το μόνο ελαφρύ 
επαγγελματικό στην κατηγορία των midsize van, για το οποίο διατίθενται 3 εκδόσεις συστημάτων 
κίνησης.

Η κίνηση στους μπροστινούς τροχούς διατίθεται για τις βασικές εκδόσεις κινητήρων1 με 65 kW 
(88 hp) και 84 kW (114 hp). Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι το χαμηλό απόβαρο των οχημάτων 
με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος, μπορεί να 
επιτευχθεί πλεονέκτημα ωφέλιμου φορτίου έως και 120 kg2 συγκριτικά με την προηγούμενη 
κατασκευαστική σειρά. Επιπλέον, η συγκεκριμένη έκδοση συστήματος κίνησης εντυπωσιάζει 
με την πολύ καλή πρόσφυση όταν το όχημα είναι υπερβολικά φορτωμένο.

Η κίνηση στους πίσω τροχούς ενδείκνυται για περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται περισσότερη 
ισχύς και ροπή στρέψης, π.χ. για μεγάλα ωφέλιμα φορτία ή για τη λειτουργία ρυμούλκησης.  
Ειδικά σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7GTRONIC PLUS3, αυτή η έκδοση 
συστήματος κίνησης προσφέρει ιδιαίτερη οδηγική άνεση.

1  Αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης θα βρείτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά». 2 Ισχύει για Vito 109 CDI και Vito 111 CDI με μέγιστο 
μεικτό βάρος 3100 kg. 3 Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7GTRONIC PLUS διατίθεται προαιρετικά για τις εκδόσεις κινητήρων με 100 και 120 kW. Για την 
έκδοση κινητήρα με 140 kW περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό.
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Τετρακίνηση Vito

Κυρίαρχο. Παντού. Το Vito 4 x 4.
Με τη μόνιμη τετρακίνηση 4 x 41 το Vito ανταπεξέρχεται καλύτερα ακόμα και στα πιο απαιτητικά 
οδοστρώματα. Χάρη στην πολύ καλή πρόσφυση, αυξάνει τη δυναμική οδήγηση και βελτιώνει 
την οδική συμπεριφορά. Η ισχύς κατανέμεται μεταξύ μπροστινού και πίσω άξονα σε αναλογία 
45 : 55. Σε ολισθηρό έδαφος, οι τροχοί που παρουσιάζουν ανεπαρκή πρόσφυση επιβραδύνο
νται με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού συστήματος πρόσφυσης 4ETS. Ταυτόχρονα, η ροπή κίνη
σης μεταδίδεται στους τροχούς με καλή πρόσφυση.

Με το βελτιωμένο έλεγχο πρόσφυσης και πολύ υψηλή οδική ευστάθεια, το Vito 4 x 4 μεταφέρει 
επιβάτες, οδηγό και φορτίο στον προορισμό τους σχεδόν οπουδήποτε με ασφάλεια και άνεση. 
Όμως το Vito 4 x 4 προσαρμόζεται άριστα στο περιβάλλον του κι από όλες τις άλλες απόψεις – 
όπως με το χαμηλό ύψος φόρτωσης που διευκολύνει την εκφόρτωση και τη φόρτωση.

1  Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7GTRONIC PLUS για τις εκδόσεις κινητήρων με 100, 120 και 140 kW.
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Όφελος για τον προϋπολογισμό και το περιβάλλον.
Η οικονομική και βιώσιμη λειτουργία του Vito Tourer βασίζεται σε δύο 4κύλινδρους πετρελαι
οκινητήρες με σύστημα άμεσου ψεκασμού Common Rail και υπερτροφοδότηση. Ο κινητήρας 
με 1598 cm3 διατίθεται σε 2 ενώ ο κινητήρας με 2143 cm3 σε 3 επίπεδα ισχύος. Ανάλογα με 
την έκδοση του κινητήρα, διατίθεται κίνηση στους μπροστινούς ή πίσω τροχούς ή τετρακίνηση. 
Με την έκδοση 120 kW και το προαιρετικό πακέτο BlueEFFICIENCY, επιτυγχάνονται τιμές  
κατανάλωσης από 5,8 λίτρα/100 km1.

Όλοι οι κινητήρες συμμορφώνονται με την προδιαγραφή εκπομπών Euro 6, χάρη στην τεχνολογία 
BlueTEC. Με τη βοήθεια του πρόσθετου AdBlue® τα επιβλαβή οξείδια αζώτου των καυσαερίων 
μετατρέπονται μέσω επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής σε νερό και άζωτο.

Οι εκδόσεις κινητήρων για το Vito Tourer με μια ματιά:

65 kW (88 hp), 1598 cm3, 230 Nm, μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, κίνηση στους μπροστινούς τροχούς

84 kW (114 hp), 1598 cm3, 270 Nm, μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, κίνηση στους μπροστινούς τροχούς

100 kW (136 hp), 2143 cm3, 330 Nm, μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, προαιρετικά 7GTRONIC PLUS, κίνηση στους πίσω τροχούς

120 kW (163 hp), 2143 cm3, 380 Nm, μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, προαιρετικά 7GTRONIC PLUS, κίνηση στους πίσω τροχούς

140 kW (190 hp), 2143 cm3, 440 Nm, 7GTRONIC PLUS, κίνηση στους πίσω τροχούς

Ο 4κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας OM651 με 140 kW (190 hp) συνδυάζει ευέλικτες επιδόσεις με ιδιαίτερη φιλικότητα προς 
το περιβάλλον.

1  Στο Vito Tourer 116 CDI με πακέτο BlueEFFICIENCY, 7GTRONIC PLUS και άδεια κυκλοφορίας επιβατικού (M1).

m ΜΑθΕΤΕ ΠΕριΣΣΟΤΕρΑ

Θα βρείτε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για το Vito Tourer από τη  
σελίδα 40 και μετά.
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Βαφές αμαξώματος και επενδύσεις καθισμάτων.

Οι εικονιζόμενες βαφές και μεταλλικές βαφές1 είναι μόνο ένα μικρό μέρος των διαθέσιμων αποχρώσεων, στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε το Vito Tourer σας. Προαιρετικά  
διατίθενται περισσότερα χρώματα (ακρυλικά) ως προαιρετικές βαφές. Ακόμη και συγκεκριμένες βαφές, π.χ. στο χρώμα της επιχείρησής σας, μπορούν να γίνουν προαιρετικά.

1  Οι μεταλλικές βαφές διατίθενται προαιρετικά. 2 Δεν διατίθεται για το Vito Tourer BASE χωρίς εσωτερική επένδυση υψηλής ποιότητας. 3 Η επένδυση καθίσματος διατίθεται για τα μοντέλα Vito Tourer PRO & SELECT  
σε συνδυασμό με το πακέτο κουκέτας. 4 Η απόχρωση «Πράσινο Γρανίτη» του βασικού εξοπλισμού αναμένεται να είναι διαθέσιμη από το Δεκέμβριο 2016.

Επενδύσεις καθισμάτων

Ύφασμα «Tunja» μαύρο

Επένδυση από δερματίνη

Ύφασμα «Santiago» Μαύρο3

Ακρυλικές βαφές

Λευκό Αρκτικής

Μπλε Ναυτικό 

Πράσινο Γρανίτη4

Γκρι Βότσαλου

Κόκκινο Δίας 

Λευκό Χαλαζία μεταλλικό2

Γκρι Πυρόλιθου μεταλλικό 

Μαύρο Οψιδιανού μεταλλικό

Μπλε Καβανσίτη μεταλλικό 

Aσημί Μπριγιάν μεταλλικό

Γκρι Ίνδιου μεταλλικό 

Καφέ Δολομίτη μεταλλικό

Μεταλλικές βαφές1
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○  Το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας2 
συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων κατά την αλλαγή 
λωρίδας, π.χ. κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους.

○  Το σύστημα LED Intelligent Light System προσαρμόζει 
το φωτισμό στις συνθήκες φωτισμού, οδοστρώματος και 
καιρού.

○  Η κάμερα οπισθοπορείας απεικονίζει φωτορεαλιστικά  
το περιβάλλον του οχήματος και την κατεύθυνση πορείας 
με τη βοήθεια δυναμικών γραμμών.

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός.
Ασφάλεια.

○  Το σύστημα COLLISION PREVENTION ASSIST1  
συνδυάζει μια λειτουργία προειδοποίησης απόστασης και 
σύγκρουσης με την υποβοήθηση πέδησης BAS PRO.

●  Το σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων 
συμβάλλει στην αποτροπή της παρέκκλισης από την πορεία 
σε περίπτωση ισχυρών πλευρικών ανέμων.

●  Το σύστημα ATTENTION ASSIST μπορεί με τη βοήθεια 
διαφόρων παραμέτρων να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά  
σημάδια κούρασης και να προειδοποιεί τον οδηγό.

○  Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας2  
σας βοηθά να αποφεύγετε ατυχήματα λόγω ακούσιας  
παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας.

●  Οι αερόσακοι3, 4 οδηγού και συνοδηγού, καθώς και  
οι πλευρικοί αερόσακοι θώρακοςλεκάνης και οι αερόσακοι 
παραθύρων περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό  
ασφαλείας.

● Βασικός εξοπλισμός   ○ Προαιρετικός εξοπλισμός

1  Περιλαμβάνεται επίσης στο πακέτο υποβοήθησης οδήγησης. 2 Περιλαμβάνεται επίσης στο πακέτο υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και οδήγησης. 3 Στο Vito Tourer BASE οι πλευρικοί αερόσακοι θώρακοςλεκάνης και οι αερόσακοι 
παραθύρων διατίθενται προαιρετικά. 4 Η παρακάτω απεικόνιση παρουσιάζει απλώς ενδεικτικά μία προσομοίωση της πλήρους ενεργοποίησης των αερόσακων. 5 Βασικός εξοπλισμός στο μοντέλο Vito Tourer SELECT. 6 Για το μοντέλο 
Vito Tourer SELECT το πακέτο χρωμίου εσωτερικού αποτελεί βασικό εξοπλισμό. 7 Βασικός εξοπλισμός για το Vito Tourer 119 CDI. Αναλυτικές πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης θα βρείτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
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○  Το THERMOTRONIC ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, 
καθώς και την ποσότητα και την κατανομή του αέρα, ξεχω
ριστά για τον οδηγό και το συνοδηγό.

○  Το Audio 10 προσφέρει πολυάριθμες χρήσιμες λειτουργίες 
πληροφόρησης και επικοινωνίας: ανοικτή ακρόαση και 
audio streaming μέσω Bluetooth®, θύρα USB και Auxin, 
καθώς και θέση σύνδεσης για κάρτες μνήμης SD.

○  Πακέτο χρωμίου εσωτερικού.6 Τα χρωμιωμένα διακο
σμητικά στοιχεία στα στόμια αεραγωγών, στους διακόπτες 
του συστήματος κλιματισμού καθώς και στην εσωτερική 
πλευρά των θυρών αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τον 
εσωτερικό χώρο. 

○  Το Audio 15 εντυπωσιάζει με υψηλής ανάλυσης TFT οθόνη 
14,7 cm (5,8") και διάφορες δυνατότητες σύνδεσης.

○  Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7G-TRONIC PLUS6 
εξασφαλίζει μεγάλη άνεση αλλαγής ταχυτήτων και εξοικο
νομεί καύσιμο.

○  Η πανοραμική συρόμενη οροφή εξασφαλίζει άπλετο 
φως και αερισμό στο εσωτερικό του οχήματος, δημιουργώ
ντας μια φωτεινή, φιλική ατμόσφαιρα.

○  Τα καθίσματα άνεσης5 με διευρυμένες λειτουργίες  
ρύθμισης προσφέρουν εξατομικευμένη άνεση καθίσματος 
τόσο για τον οδηγό και το συνοδηγό, όσο και για τους  
επιβάτες.

Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός.
Άνεση.

○  Το Becker® MAP PILOT μετατρέπει το Audio 15 σε ένα 
υψηλής ποιότητας, εύκολο στο χειρισμό σύστημα πλοήγησης 
με έγχρωμη οθόνη 14,7 cm (5,8").
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Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός.
Λειτουργικότητα.

●  Το TEMPOMAT διατηρεί σταθερή την επιλεγμένη ταχύτητα 
ξεκουράζοντας τον οδηγό.

○  Το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων1 
με υπολογιστή ταξιδίου είναι ιδιαίτερα ευχάριστο στην  
αφή και εργονομικά σχεδιασμένο.

○  Το ενιαίο κάθισμα συνοδηγού με ρυθμιζόμενα προ
σκέφαλα και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων προσφέρει 
χώρο για δύο συνοδηγούς.

○  Οι ζάντες αλουμινίου 43,2 cm (17") σχεδίασης 20 ακτίνων 
προσδίδουν στο όχημα ιδιαίτερη, δυναμική εμφάνιση.

○  Η πρακτική κεντρική κονσόλα με αποθηκευτική θήκη 
για μικροαντικείμενα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
φιλοσοφίας αποθηκευτικών χώρων.

○  Το πακέτο καθρεπτών περιλαμβάνει καθρέπτες με  
αυτόματη αντιθαμβωτική λειτουργία και ηλεκτρικά αναδι
πλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες.

○  Η διπλή ποτηροθήκη προσφέρει στον οδηγό και το  
συνοδηγό μια εύκολη στην πρόσβαση βάση για αναψυκτικά.

○  Η ενεργή υποβοήθηση στάθμευσης διευκολύνει την 
αναζήτηση θέσης στάθμευσης, καθώς και τη στάθμευση 
και την έξοδο από θέση στάθμευσης.

● Βασικός εξοπλισμός   ○ Προαιρετικός εξοπλισμός1  Βασικός εξοπλισμός στο μοντέλο Vito Tourer SELECT. 2 Δεν διατίθεται για το μοντέλο Vito Tourer BASE. 
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○  Ο εσωτερικός φωτισμός και φωτισμός περιβάλλοντος1 
αυξάνει την άνεση και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σποτ 
ανάγνωσης στη χειρολαβή και φώτα αποβίβασης.

○  Χάρη στο σύστημα ηλεκτρικού χειρισμού της δεξιάς 
συρόμενης πόρτας η πόρτα ανοίγει και κλείνει με το  
πάτημα ενός κουμπιού. 

○  Το πακέτο κουκέτας2 εξασφαλίζει άνεση ύπνου και  
προστασία από αδιάκριτα βλέμματα.

○  Η χρωμιωμένη μάσκα ψυγείου αναβαθμίζει οπτικά την 
πρόσοψη του οχήματος.

○  Το πακέτο τραπεζιών2 προσφέρει διάφορα χαρακτη
ριστικά εξοπλισμού για πιο ευχάριστη παραμονή στο χώρο 
επιβατών.

○  Τα ηλεκτρικά φινιστρίνια στο χώρο επιβατών φροντίζουν 
για επιπρόσθετο αερισμό.

○  Τα φιμέ πίσω τζάμια με μαύρο κρύσταλλο προστατεύουν 
το χώρο επιβατών από αδιάκριτα βλέμματα και την ακτινο
βολία του ήλιου.

○  Οι ράγες οροφής επιτρέπουν τη μεταφορά ογκωδών 
φορτίων στην οροφή του οχήματος και αναδεικνύουν την 
εμφάνισή του.
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Περαιτέρω βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός.

Εσωτερικό

3θέσιο ενιαίο κάθισμα, 1ης σειράς ○ ● –

3θέσιο ενιαίο κάθισμα, 2ηςσειράς ○ ● –

3θέσιο ενιαίο κάθισμα άνεσης, 1ης σειράς ○ ○ ●

3θέσιο ενιαίο κάθισμα άνεσης, 2ης σειράς ○ ○ ●

3θέσιο ενιαίο standard κάθισμα, 3ης σειράς1 ○ ○ ○

Ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδαριά, φωτιζόμενο ● ● ●

Ενδ. λυχνίες λαδιού, ψυκτικού υγρού, υγρού φρένων,  
φερμουίτ φρένων, βλάβης λαμπτήρων και κλειδώματος θυρών

● ● ●

Πρίζες 12V για πίσω σειρές καθισμάτων δεξιά/αριστερά ○ ○ ○

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού/συνοδηγού ○ ○ ○

Σύστημα ράβδωνοδηγών με ταχεία ασφάλιση για 2 σειρές ○ ○ ●

Σύστημα στερέωσης πίσω καθισμάτων με ταχεία ασφάλιση ● ● –

Μονάδα χειρισμού άνεσης στην οροφή ○ ○ ●

Φώτα αποβίβασης ○ ○ ●

Επένδυση οροφής και εσωτ. επένδυση από σκληρές ίνες ● – –

Επένδυση οροφής και εσωτερική επένδυση υψηλής ποιότητας ○ ● ●

Ξύλινο δάπεδο ● – –

Δάπεδο TPO ○ ● ○

Μοκέτα δαπέδου ○ ○ ●

Μετατροπέας τάσης ρεύματος 12 V–230 V ○ ○ ○

Πακέτα

Πακέτο υποβοήθησης οδήγησης ○ ○ ○

Πακέτο διατήρησης λωρίδας ○ ○ ○

Πακέτο στάθμευσης ○ ○ ○

Πακέτο αντικλεπτικής προστασίας ○ ○ ○

Πακέτο Topload ○ ○ ○

Εξωτερικό

Σταθερή/αποσπώμενη σφαιρική κεφαλή συνδέσμου  
ρυμουλκούμενου

○ ○ ○

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες ○ ○ ○

Θερμαινόμενοι και ηλεκτρ. ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες ○ ● ●

Ηλεκτρικά για πρίζα ρυμουλκούμενου ○ ○ ○

Πόρτα χώρου φόρτωσης ● ● ●

Πίσω περιστρεφόμενες πόρτες ○ ○ ○

Φορέας για ράγες ○ ○ ○

Ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16") σχεδίασης 10 ακτίνων ○ ○ ●

Ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18") σχεδίασης 10 διπλών 
ακτίνων

○ ○ ○

Ζάντες αλουμινίου 48,3 cm (19") σχεδίασης 16 ακτίνων ○ ○ ○

Συρόμενη πόρτα χώρου επιβατών αριστερά ○ ○ ○

Συρόμενη πόρτα χώρου επιβατών δεξιά ● ● ●

Πλήρως γαλβανισμένο αμάξωμα ● ● ●

Άνεση

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα ● ● ●

Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού ○ ○ ○

Ημιαυτόματο σύστημα κλιματισμού TEMPMATIC ○ ○ ●

Δερμάτινο τιμόνι και δερμάτινος μοχλός αλλαγής ταχυτήτων ○ ○ ○

Τιμόνι ρυθμιζόμενο ως προς την κλίση και το ύψος ○ ● ●

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειριστήριο ● ● ●

Θερμομονωτικά κρύσταλλα σε όλα τα παράθυρα ○ ● ●

Διαμερισματοποίηση χώρου φόρτωσης (με δύο καλάθια) ○ ○ ○

Παράθυρο στην πόρτα χώρου φόρτωσης/πίσω πόρτα με 
θερμαινόμενο πίσω τζάμι και σύστημα καθαρισμού/πλύσης

● ● ●

Ηλεκτρικό immobilizer ● ● ●

Θέρμανση για τα συστήματα καθαρισμού τζαμιών ○ ○ ○

Τεχνολογία

Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων ● ● ●

Μόνιμη τετρακίνηση ○ ○ ○

Ένδειξη διαστημάτων service ASSYST ● ● ●

Προειδοποιητική λυχνία στάθμης νερού πλύσης ● ● ●

Μεγάλο ρεζερβουάρ ○ ○ ○

Αύξηση βάρους 3100 kg ○ ● ●

Αύξηση βάρους 3200 kg ○ ○ ○

Πακέτο BlueEFFICIENCY2 ○ ○ ○

Φίλτρο σωματιδίων Diesel ● ● ●

Ασφάλεια/ανάρτηση

Υποβοήθηση φώτων πορείας ○ ○ ●

Προβολείς ομίχλης αλογόνου ○ ○ ○

Προσαρμοζόμενος φωτισμός πέδησης ● ● ●

ADAPTIVE ESP® (Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας)  
σε συνδυασμό με ABS, ASR, EBV, BAS

● ● ●

Σύστημα προειδοποίησης ζώνης ασφαλείας για κάθισμα 
οδηγού και συνοδηγού

● ● ●

Αισθητήρας βροχής ○ ○ ●

Σύστημα προστασίας επιβατών PRESAFE® ○ ○ ○

● Βασικός εξοπλισμός   ○ Προαιρετικός εξοπλισμός

1 Μόνο για την έκδοση Vito Tourer Extra long. 
2  Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Vito 119 CDI, καθώς και στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων σε  

συνδυασμό με άδεια κυκλοφορίας επιβατικού (M1).

BASE BASE BASEPRO PRO PROSELECT SELECT SELECT
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Γνήσια αξεσουάρ.

iPad® Integration Kit για τον πίσω χώρο επιβατών. Το πρακτικό 
docking station επιτρέπει τη μεταφορά του iPad®, με όλες τις  
λειτουργίες του, με εργονομικό και ασφαλή τρόπο στη MercedesBenz. 
Διατίθεται για τα iPad® 2, iPad® 3 και iPad® 4.

Σκάφη χώρου αποσκευών, επίπεδη. Η καθαρή λύση ενάντια στις ακαθαρσίες και τις γρατσουνιές στο χώρο 
αποσκευών. Από ελαφρύ, σταθερό πλαστικό.

Πατάκια με ραβδώσεις. Ο ιδανικός συνδυασμός 
εξαιρετικά ανθεκτικού, μεγάλης διάρκειας ζωής  
μοκέτας φλις και κομψής εμφάνισης. Με κλιπ για  
τη στερέωση στο δάπεδο του οχήματος, ώστε να  
μην γλιστράνε.

Βελούδινα πατάκια. Κομψή, υψηλής ποιότητας  
βελούδινη μοκέτα, με κεντημένη επιγραφή 
«MercedesBenz». Διατίθεται στο χρώμα του  
εσωτερικού.

Πίσω φορέας ποδηλάτου στην πόρτα χώρου φόρτωσης. Υψηλής 
ποιότητας φορέας από ανοδιωμένο αλουμίνιο, για εύκολη και ασφαλή 
τοποθέτηση στην πόρτα χώρου φόρτωσης. Για έως και 4 ποδήλατα 
(ή/και 2 ebikes). Μέγιστο φορτίο: 70 kg. Με κλειδαριά.

Βασικός φορέας για ράγες Alustyle, σχάρα για σκι και snowboard New Alustyle «άνεσης». Για ευέλικτη και γρήγορη στερέωση στις 
ράγες οροφής. Για μέγιστο φορτίο οροφής 150 kg. Η σχάρα για σκι και snowboard (με κλειδαριά) είναι κατάλληλη έως και για 6 ζευγάρια σκι 
ή 4 snowboard. Η πρακτική λειτουργία εξαγωγής διευκολύνει τη φόρτωση και εκφόρτωση.
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Ένας συνεργάτης. Όλες οι  
υπηρεσίες1. Mercedes-Benz.

Με λύσεις απόλυτα προσαρμοσμένες στις δικές σας εξατομικευμένες ανάγκες, σας 
παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες Service, Χρηματοδότησης, Ασφάλισης και Επέκτα
σης Εγγύησης, για να απολαμβάνετε όλα τα οφέλη ενός MercedesBenz Van σε όλη 
τη διάρκεια χρήσης του οχήματος. 

Επιλέξτε το πρόγραμμα χρηματοδότησης «MercedesBenz Financial» που ταιριάζει στις 
ανάγκες σας και εξασφαλίστε μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία για την επιχείρησή 
σας. Τα ανταγωνιστικά προϊόντα ασφάλισης και επέκτασης εγγύησης σε συνδυασμό 
με τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες Service για συντήρηση και επισκευή, ολοκληρώ
νουν την γκάμα των παροχών μας. 

Επωφεληθείτε από τις παροχές που συνοδεύουν το MercedesBenz Van σας και αξι
οποιήστε όλες τις δυνατότητες που σας προσφέρουν για να κρατήσετε την αξία του 
αγαπημένου σας οχήματος αναλλοίωτη στο χρόνο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές μας, μπορείτε να απευθύ
νεστε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς MercedesBenz.

Πώς  
εξασφαλίζομαι;

Mercedes-Benz 
ServiceCare

Ασφάλιση 

Πώς θα κινούμαι;

Πώς θα παρα
μένω σε κίνηση;

Γνήσια  
ανταλλακτικά 
Mercedes-Benz

MobiloVan με 
Service24h

Mercedes-Benz 
Service

Ένας Συνεργάτης. Όλες οι Υπηρεσίες. MercedesBenz.

www.mercedes-benz.gr

ΧρηματοδότησηLeasing Ενοικίαση

Mercedes-Benz 
Service Leasing

Mercedes-Benz
ServiceCare

Leasing

+

1 Κάποιες υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν δεν είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά.
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Ολοκληρωμένες λύσεις αυτοκίνησης1. 

1 Κάποιες υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν δεν είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά. 

Με τη μακροχρόνια μίσθωση της MercedesBenz Financial 
Services μπορείτε να αποκτήσετε ένα καινούργιο όχημα  
διαμορφωμένο σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και να πληρώνετε 
μόνο για τη χρήση του.

Η απόκτηση ενός MercedesBenz Van είναι πλέον θέμα έξυπνων 
επιλογών. Επωφεληθείτε τώρα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα 
«MercedesBenz Financial» και βρεθείτε γρήγορα πίσω από το  
τιμόνι με το αστέρι.

Χρηματοδότηση Leasing

Η Ενοικίαση MercedesBenz προσφέρει γρήγορες και ευέλι 
κτες λύσεις κινητικότητας χωρίς καμία δέσμευση κεφαλαίου.  
Έτσι, μπορείτε να αντεπεξέρχεστε στις περιόδους αιχμής της  
επιχείρησής σας οικονομικά και ευέλικτα.

Μία δόση για όλα: η υπηρεσία MercedesBenz Service Leasing 
σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες σας και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της μακροχρόνιας 
μίσθωσής μας με τις ελκυστικές υπηρεσίες μας MercedesBenz 
Service.

Ενοικίαση Mercedes-BenzMercedes-Benz Service Leasing
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2 Το MobiloVan ισχύει για οχήματα με πρώτη ταξινόμηση από 01.10.2012. 3 Με τακτική συντήρηση σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή MercedesBenz. 

Με τις αξιόπιστες, ανταποδοτικές και πλήρεις  
καλύψεις αυτο κινήτου που σας προσφέρει η 
MercedesBenz Insurance, μπορείτε να κινείστε 
στο δρόμο με απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια.

Ασφάλιση

Επωφεληθείτε από τα Πακέτα MercedesBenz 
ServiceCare που καλύπτουν τις εργασίες συντήρησης 
και επισκευής, την επέκταση εγγύησης του αυτο
κινήτου σας έως και τις επισκευές λόγω φθορών.

Με εξατομικευμένες υπηρεσίες Service για συ
ντήρηση και επισκευή, φροντίζουμε ώστε το 
MercedesBenz Van σας να παραμένει αξιόπιστο 
και να διατηρεί την αξία του.

Mercedes-Benz Service

Τα Γνήσια Ανταλλακτικά MercedesBenz είναι ειδικά 
σχεδιασμένα για το όχημά σας και είναι συνώνυμα 
της σταθερής ποιότητας, της ενδελεχώς ελεγμένης 
ασφάλειας και της υψηλής αξιοπιστίας.

Mercedes-Benz MobiloVan με Service24h

Με την εγγύηση κινητικότητας MobiloVan2 στο  
βασικό εξοπλισμό απολαμβάνετε ταχύτατη βοήθεια 
πανευρωπαϊκά με την ποιότητα MercedesBenz – 
δωρεάν και για διάρκεια έως και 30 έτη3.

Mercedes-Benz ServiceCare Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά. Vito Tourer Compact με μεταξόνιο 3200 mm

Επεξήγηση πίνακα: Τα στοιχεία για το απόβαρο και το ωφέλιμο φορτίο αναφέρονται στο κιβώτιο ταχυτήτων του βασικού εξοπλισμού. 
1  Το φίλτρο σωματιδίων Diesel είναι βασικός εξοπλισμός σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες. 2 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. (Με οδηγό 68 kg, αποσκευές 7 kg, όλα τα λειτουργικά υγρά και 90 % πλήρωση του ρεζερβουάρ.) 3 Ο εξοπλισμός ή/και η γραμμή εξοπλισμού μπορεί 

Μέγιστο μικτό βάρος σε kg 3100 3200

Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς 4 x 2

65 kW (88 hp) στις 3800 σ.α.λ. | 4 κύλινδροι | Diesel1 
Euro 6 κατ. I | 1598 cm3 | 230 Nm στις 1500–2000 σ.α.λ.

109 CDI –

84 kW (114 hp) στις 3800 σ.α.λ. | 4 κύλινδροι | Diesel1 
Euro 6 κατ. I | 1598 cm3 | 270 Nm στις 1500–2500 σ.α.λ.

111 CDI –

Κίνηση στους πίσω τροχούς 4 x 2

100 kW (136 hp) στις 3800 σ.α.λ. | 4 κύλινδροι | Diesel1 
Euro 6 κατ. I | 2143 cm3 | 330 Nm στις 1200–2400 σ.α.λ.

114 CDI 114 CDI

120 kW (163 hp) στις 3800 σ.α.λ. | 4 κύλινδροι | Diesel1 
Euro 6 κατ. I | 2143 cm3 | 380 Nm στις 1400–2400 σ.α.λ.

116 CDI 116 CDI

140 kW (190 hp) στις 3800 σ.α.λ. | 4 κύλινδροι | Diesel1 
Euro 6 κατ. I | 2143 cm3 | 440 Nm στις 1400–2400 σ.α.λ.

119 CDI 119 CDI

Τετρακίνηση 4 x 4

100 kW (136 hp) στις 3800 σ.α.λ. | 4 κύλινδροι | Diesel1 
Euro 6 κατ. I | 2143 cm3 | 330 Nm στις 1200–2400 σ.α.λ.

114 CDI 114 CDI

120 kW (163 hp) στις 3800 σ.α.λ. | 4 κύλινδροι | Diesel1 
Euro 6 κατ. I | 2143 cm3 | 380 Nm στις 1400–2400 σ.α.λ.

116 CDI 116 CDI

140 kW (190 hp) στις 3800 σ.α.λ. | 4 κύλινδροι | Diesel1 
Euro 6 κατ. I | 2143 cm3 | 440 Nm στις 1400–2400 σ.α.λ.

119 CDI 119 CDI

Απόβαρο2, 3 σε kg με μέγιστο μικτό βάρος BASE: 1860–2025/PRO: 1865–2030/SELECT: 1900–2065
BASE με τετρακίνηση: 2065–2075/PRO: 2070–2080/SELECT: 2105–2115

Ωφέλιμο φορτίο3 σε kg με μέγιστο μικτό βάρος BASE: 1085–1240/PRO: 1080–1235/SELECT: 1045–1200 
BASE με τετρακίνηση: 1035–1125/PRO: 1030–1120/SELECT: 995–1085

Μέγιστο μικτό βάρος με ρυμουλκούμενο σε kg 4100/4800/5100/56004 5200/55504

Μέγιστο φορτίο οροφής σε kg | Φορτίο ρυμούλκησης με φρένα5/χωρίς φρένα σε kg 150 | 1000, 1800, 2000, 25006/750 150 | 2000, 25006/750

Όγκος φόρτωσης σε m3 | Μέγ. μήκος φόρτωσης σε mm 0,58 (0,72) | 2408 (2433)

Κύκλος στροφής/ακτίνα κυκλ. στροφής Ø σε m κίνησης εμπρός | πίσω | τετρακίνησης 12,9/12,2 | 11,8/11,1 | 12,9/12,2

α) β) γ) δ)

ε)

Επεξήγηση διαστάσεων:
Όλα τα στοιχεία είναι σε mm. Οι διαστάσεις αποτελούν μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς 
φορτίο. Οι τιμές σε παρενθέσεις αφορούν το Vito Tourer BASE. α) Επιπλέον ύψος οχήματος 48 mm σε συνδυασμό με 
τον προαιρετικό εξοπλισμό «Ράγες οροφής». β) Εσωτερικό ύψος. γ) Καθαρή διάσταση ανάμεσα στους θόλους τροχών.  
δ) Μέγιστο πλάτος χώρου αποσκευών (μέτρηση στο δάπεδο). ε) Μέτρηση της διάστασης στο δάπεδο του οχήματος. 1928
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υ

Vito Tourer Long με μεταξόνιο 3200 mm Vito Tourer Extra long με μεταξόνιο 3430 mm

να επηρεάσει το ωφέλιμο φορτίο λόγω αύξησης/μείωσης του απόβαρου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της MercedesBenz. 4 Το αυξημένο μέγιστο μικτό βάρος με ρυμουλκούμενο σε συνδυασμό με τον ενισχυμένο σύνδεσμο ρυμουλκούμενου διατίθεται  
προαιρετικά, ανάλογα με την έκδοση του συστήματος μετάδοσης κίνησης. 5 Ανάλογα με την έκδοση του συστήματος μετάδοσης κίνησης. 6 Το αυξημένο φορτίο ρυμούλκησης σε συνδυασμό με τον ενισχυμένο σύνδεσμο ρυμουλκούμενου διατίθεται προαιρετικά, ανάλογα με την έκδοση του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

3100 3200 3100 3200

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: 1885–2050/ PRO: 1890–2055/ SELECT: 1925–2090
BASE με τετρακίνηση: 2090–2100/ PRO: 2095–2105/ SELECT: 2130–2140

BASE: 1910–2075/ PRO: 1915–2080/ SELECT: 1950–2115
BASE με τετρακίνηση: 2115–2125/ PRO: 2120–2130/ SELECT: 2155–2165

BASE: 1060–1215/ PRO: 1055–1210/ SELECT: 1020–1175
BASE με τετρακίνηση: 1010–1100/ PRO: 1005–1095/ SELECT: 970–1060

BASE: 1035–1190/ PRO: 1030–1185/ SELECT: 995–1150
BASE με τετρακίνηση: 985–1075/ PRO: 980–1070/ SELECT: 945–1035

4100/4800/5100/56004 5200/55504 4100/4800/5100/56004 5200/55504

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

0,99 (1,22) | 2653 (2678) 1,39 (1,7) | 2883 (2908)

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

α) β) α) β) γ) δ)

ε)

γ) δ)

ε)
1337 

(1391)
1337 

(1391)1928
2244
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Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2

Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2.
Για οχήματα με προδιαγραφή εκπομπών Euro 6 κατ. I 
και κίνηση στους μπροστινούς τροχούς 4 x 2 χωρίς πακέτο BlueEFFICIENCY

Κινητήρας
Κιβώτιο  

ταχυτήτων
Σχέση μετάδοσης 
μπροστινού άξονα

Τιμές εκπομπών 
CO2 σε g/km1

Κατηγορία  
αποδοτ.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km1, 2, 3

αστικός κύκλος υπεραστικός κύκλος μικτός κύκλος 

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

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

Για οχήματα με προδιαγραφή εκπομπών Euro 6 κατ. I 
και κίνηση στους πίσω τροχούς 4 x 2 χωρίς πακέτο BlueEFFICIENCY με πακέτο BlueEFFICIENCY

Κινητήρας
Κιβώτιο  

ταχυτήτων
Σχέση μετάδοσης 

πίσω άξονα1
Τιμές εκπομπών 
CO2 σε g/km1

Κατηγορία  
αποδοτ.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km1, 2, 3 Τιμές εκπομπών 
CO2 σε g/km1

Κατηγορία 
αποδοτ.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km1, 2, 3

αστικός κύκλος υπεραστικός κύκλος μικτός κύκλος αστικός κύκλος υπεραστικός κύκλος μικτός κύκλος 

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

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

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

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

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

Για οχήματα με προδιαγραφή εκπομπών Euro 6 κατ. I 
και τετρακίνηση 4 x 4

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

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

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

1  Οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a του γερμανικού  
κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων (EnVKV) στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση). 
Σημείωση: Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά 
εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι εκπομπές CO2, οι οποίες προκαλούνται κατά 
την παραγωγή και τροφοδοσία του καυσίμου ή και άλλων πηγών ενέργειας, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολο
γισμό των εκπομπών CO2 σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/ΕΚ. 2 Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου για όλους 
τους κινητήρες περ. 57 l (βασικός εξοπλισμός), προαιρετικά περ. 70 l. Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue®: 11,5 l, 
προαιρετικά περ. 25 l. 3 Οι πραγματικές τιμές κατανάλωσης εξαρτώνται εκτός των άλλων από το βάρος του οχήματος 
και τον επιλεγμένο εξοπλισμό.Τα γνήσια αξεσουάρ (π.χ. ράγες οροφής, σχάρα ποδηλάτων κ.ο.κ.) μπορεί να μεταβά
λουν χαρακτηριστικά του οχήματος όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης και αέρα, και να επηρεάσουν, επιπρόσθετα στις 
συνθήκες κυκλοφορίας και τις καιρικές συνθήκες, τις τιμές κατανάλωσης και τις επιδόσεις. 

Επεξήγηση πίνακα: M6 = μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων ECO Gear. A7 = αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων 7GTRONIC PLUS

Πετρελαιοκινητήρας OM622 DE16LA 65 kW (88 hp)

Πετρελαιοκινητήρας OM622 DE16LA 84 kW (114 hp)

Πετρελαιοκινητήρας OM651 DE22LA 100 kW (136 hp)

Πετρελαιοκινητήρας OM651 DE22LA 120 kW (163 hp)

Πετρελαιοκινητήρας OM651 DE22LA 140 kW (190 hp)

ροπή στρέψης:
Nm Ονομαστική ροπή στρέψης

450
400
350
300
250
200
150
100

800 1600 2400 3200 4000 4800
στροφές σ.α.λ.

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσιο λάδι κινητήρα Mercedes-Benz.

330 Nm

270 Nm230 Nm

380 Nm

440 Nm



Δοκιμαστική διαδρομή

Δοκιμάστε το.
Για να εδραιωθεί μία καλή επαγγελματική σχέση, απαιτείται μια δοκιμαστική περίοδος. Ένα  
διάστημα στο οποίο θα εξοικειωθείτε με το Vito Tourer και θα εντυπωσιαστείτε από τις πολυ
άριθμες δυνατότητές του. Γνωρίστε ένα γνήσιο ελαφρύ επαγγελματικό της MercedesBenz 
και ανακαλύψτε ένα όχημα, το οποίο με την αποφασιστικότητα, την ετοιμότητα και την οικονο
μική λειτουργία του αποτελεί κέρδος για κάθε επιχείρηση – από την πρώτη κιόλας διαδρομή.

Με την αναζήτηση Εξουσιοδοτημένων Διανομέων στο www.mercedesbenz.gr/network  
θα βρείτε εύκολα τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή MercedesBenz της περιοχής σας. 
Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση στη δοκιμαστική διαδρομή.

Πλοηγηθείτε στο www.mercedesbenz.gr/vito 

www.mercedes-benz.gr/vito



Σχετικά με το περιεχόμενο του εντύπου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 19.09.2016. Μετά την ημερομηνία 
αυτή ενδέχεται να προκύψουν τροποποιήσεις στο προϊόν. O κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά τη  
διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο σχήμα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξο
πλισμό, εφόσον οι αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί κωδικούς ή αριθ
μούς για την περιγραφή της παραγγελίας ή του αντικειμένου αγοράς της παραγγελίας, δεν εκχωρούνται δικαιώματα βάσει 
αυτών και μόνο. Οι εικόνες και οι περιγραφές ενδέχεται να παρουσιάζουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται 
στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς περιορισμούς κατά την εκτύπωση. Στο παρόν 
έντυπο μπορεί να περιλαμβάνονται τύποι οχημάτων και υπηρεσίες, που δεν διατίθενται σε ορισμένες χώρες.

Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Οι νομικές, νομοθετικές και φορολογικές διατάξεις και οι επιπτώσεις τους 
ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου. Για περισ
σότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν σε άλλες χώρες, καθώς και τις επιπτώσεις τους και τις τελευταίες 
εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο Διανομέα MercedesBenz. 
www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMK 4720 · 1B200 · 1203/0916 Printed in Germany

Αποθήκευση τεχνικών δεδομένων στο όχημα: Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του οχήματος (π.χ. εγκέφαλος αερόσακων, 
εγκέφαλος κινητήρα κ.λπ.) περιέχουν μνήμες δεδομένων για τεχνικά δεδομένα του οχήματος, όπως π.χ. μηνύματα σε  
περιπτώσεις δυσλειτουργιών, ταχύτητα κίνησης του οχήματος, ισχύς πέδησης ή τρόπος λειτουργίας των συστημάτων συγκρά
τησης και υποβοήθησης σε περίπτωση ατυχήματος (τα δεδομένα ήχου και βίντεο δεν αποθηκεύονται). Τα δεδομένα απο
θηκεύονται προσωρινά, επιλεκτικά και στιγμιαία, π.χ. σε περίπτωση μηνύματος βλάβης, για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
(για λίγα δευτερόλεπτα το μέγιστο), π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος, ή σε συνοπτική μορφή, π.χ. για την αξιολόγηση της  
καταπόνησης ενός εξαρτήματος. Τα αποθηκευμένα δεδομένα μπορούν να αναγνωστούν μέσω των διεπαφών του οχήματος και 
να υποβληθούν σε επεξεργασία και να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευμένος τεχνικούς, για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση 
πιθανών δυσλειτουργιών, ή από τον κατασκευαστή, για την ανάλυση και την περαιτέρω βελτίωση λειτουργιών του οχήματος. 
Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη, τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως βάση για την παροχή πρόσθετων προαι
ρετικών υπηρεσιών. Η μετάδοση δεδομένων από το όχημα στον κατασκευαστή ή/και σε τρίτους γίνεται μόνο σε περίπτωση 
νόμιμης άδειας (π.χ. ηλεκτρονική κλήση έκτακτης ανάγκης οχήματος), ή με τη συγκατάθεση του πελάτη στα πλαίσια  
σύμβασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποθη
κευμένα δεδομένα του οχήματος θα βρείτε στις έντυπες Οδηγίες Χρήσης του οχήματος.


