
Vito Varebil og Mixto



Vito 
både vil og kan. Og gjør det



Vito

Du er alltid klar til å gjøre en innsats. Du elsker nye utfordringer og jobber målbevisst. Da 
er Vito som skapt for deg. For Vito er en solid støttespiller som hjelper deg til å nå dine 
mål – både på veien og i bedriften. Den er like eksemplarisk når det gjelder driftsøkonomi 
og kvalitet som når det gjelder fleksibilitet og sikkerhet. En varebil fra en ekte ekspert  
på nyttekjøretøy. 

Med et drivstofforbruk helt ned i 0,57 liter per mil1 er den mer økonomisk enn noen  
gang og bidrar til suksess for deg med hver kjørte kilometer. Og takket være innovative 
assistanse- og sikkerhetssystemer er kjøringen sikrere enn noensinne. Også når det 
gjelder drivlinje varianter er tilbudet komplett. Vito kan leveres med forhjulsdrift, bakhjulsdrift 
eller firehjulsdrift. Så er det opp til deg å velge det som passer best for dine oppgaver.

Et tett nettverk av Mercedes-Benz verksteder står til tjeneste med et omfattende service-
tilbud som sørger for at Vito bevarer sin verdi og pålitelighet i lang tid fremover. Når det 
gjelder vedlikehold og reparasjon, anbefaler vi at du bruker et Mercedes-Benz verksted. De 
kjenner bilen din best. På den måten er du sikret at din Vito forblir din trygge partner 
i lang tid fremover.

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  Vito varebil og Vito Mixto 116 CDI med BlueEFFICIENCY-pakke og 7G-TRONIC PLUS, registrert som nyttekjøretøy (N1).  
 
Mer utførlige opplysninger om forbruksverdiene finner du under «Tekniske data».
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Et driftsøkonomisk mirakel 



Driftsøkonomi

Den som forvalter ressursene med forsiktighet, vil alltid være høyt verdsatt i bedriften. 
Derfor er Vito utstyrt med alt som skal til for å sikre din virksomhet en bærekraftig drifts-
økonomi. Sammenlignet med tilsvarende motoralternativer i forrige modellserie kjører  
du mye mer økonomisk, helt ned i 0,57 liter per mil1. En verdi som kan være et eksempel 
til etterfølgelse. Det kan også den velkjente påliteligheten og den lange levetiden som 
kjennetegner Mercedes-Benz. Disse kvalitetene sørger for at din Vito alltid er parat til inn-
sats når du trenger den. Det gjør også de lange serviceintervallene på inntil 40 000 km. 
Kort sagt: Den fremragende produktkvaliteten er den beste forutsetningen for å kunne holde 
et lavt budsjett for service og reparasjonskostnader. Og for at Vito skal være i toppform 
også etter mange års innsats, har vi gitt den en fremragende korrosjonsbeskyttelse med 
på veien, blant annet et fullforsinket karosseri.

BlueEFFICIENCY-pakken2 reduserer forbruk og CO2-utslipp ved hjelp av følgende tiltak:

ECO start-stopp-funksjon slår motoren midlertidig av når bilen stopper.

Den drivstoffeffektive dynamoen med forbedret virkningsgrad avlaster motoren.

Generatorstyring med lastavhengig regulering der generatoren fortrinnsvis lader batteriet under skyvedrift og bremsing.

1  Vito varebil og Vito Mixto 116 CDI med BlueEFFICIENCY-pakke og 7G-TRONIC PLUS, registrert som nyttekjøretøy (N1). 2 Standard for Vito  
varebil og Vito Mixto 119 CDI og for automatisk girkasse kombinert med personbilregistrering (M1). Vito varebil og Vito Mixto 119 CDI med  
BlueEFFICIENCY-pakke i kombinasjon med 7G-TRONIC PLUS og registrering som nyttekjøretøy (N1).

Du finner utførlig informasjon om forbruksverdiene under «Tekniske data».



Alltid parat
når du trenger den



Pålitelighet

Vito blir raskt din høyt verdsatte partner. Derfor gjør vi alt for at forholdet skal bli langvarig 
og stabilt. Ved utlevering får du et modent kjøretøy i Mercedes-Benz kvalitet som har  
tilbakelagt 5,5 mill. testkilometer og bestått omfattende prøving og testing med glans. 
Vito er beregnet på bruk i næringsvirksomhet med de kravene det innebærer. Den omfatt-
ende korrosjonsbeskyttelsen med fullforsinket karosseri sørger for at den etter mange års 
bruk fortsatt gjør en god figur som visittkort for ditt foretak.

En ting er sikkert: Med Vito bestemmer du deg for en bil som du kan stole på. Et kjøretøy 
med maksimal tilgjengelighet som hjelper deg med arbeidsoppgavene dine overalt og 
døgnet rundt. For oss er slagordet «Mercedes-Benz Vans. Born to run.» mer enn bare et 
motto. Det er et løfte.



COLLISION PREVENTION 
ASSIST kombinerer avstands- 
og kollisjonsvarsling med 
bremseassistenten BAS PRO.

I standardutstyret inngår også 
sidevindassistenten, som 
gjør det mulig å holde stø kurs 
ved sterk sidevind og kraftige 
vindkast.

Det forebyggende passasjer-
beskyttelsessystemet 
PRE-SAFE® kan oppdage  
kritiske kjøresituasjoner  
på et tidlig tidspunkt og iverk-
sette tiltak for å beskytte  
deg og passasjerene dine.

Kjørefeltassistenten Lane 
Keeping Assist kan bidra til å 
hindre at bilen uforvarende 
forlater kjørefeltet og dermed 
forårsaker en ulykke.

Blindsoneassistenten kan  
bidra til å hindre ulykker ved 
skifte av kjørefelt, spesielt  
på motorvei.

LED Intelligent Light System 
tilpasser belysningen etter  
lys-, vei- og værforholdene.

Ryggekameraet viser omgi-
velser og kjøreretning  
fotorealistisk ved hjelp av  
dynamiske linjer. 

Nå målene dine 
med sikker margin



Sikkerhet

De eksemplariske sikkerhets- og assistentsystemene i Vito er verdifulle og nyttige for alle: 
passasjerene dine, deg selv og også andre trafikanter. Også varer og gods transporteres 
trygt i Vito. Allerede i standardversjon av Vito Mixto får du sidevindassistent, oppmerksom-
hetsassistenten ATTENTION ASSIST, kollisjonspute for føreren, kollisjonspute for forsete-
passasjeren i kombinasjon med registrering som personbil (M1)1 samt nyeste generasjon 
av det elektroniske stabilitetsprogrammet ADAPTIVE ESP® om bord. ADAPTIVE ESP tar 
også hensyn til bilens last. Og ved å skanne QR-koden på redningsskiltet på B-stolpen får 
redningsmannskaper enkel tilgang til bilens redningsdata.

Et høydepunkt er COLLISION PREVENTION ASSIST (tilleggsutstyr) som overvåker avstanden 
til kjøretøyet foran deg også utenfor byer og tettsteder, og varsler hvis det er fare for  
kollisjon. Som tilleggsutstyr kan du få vinduskollisjonsputer og sidekollisjonsputer som 
beskytter bryst og bekken for føreren og passasjeren foran, samt det forebyggende 
passasjerbeskyttelsessystemet PRE-SAFE®. Og vil du ha en enda sikrere Vito, anbefaler 
vi deg å ta en kikk i oversikten over ekstra sikkerhetsutstyr2. Alt har én ting til felles: 
Det hjelper deg til å nå dine mål på en trygg og sikker måte.

ATTENTION ASSIST kan øke 
kjøresikkerheten ved at  
den registrerer typiske tegn  
på tretthet eller uoppmerk-
somhet og hindrer at føreren 
sovner bak rattet. 

Nå målene dine 
med sikker margin

Kjøreassistentpakke Filholderpakke

COLLISION PREVENTION ASSIST • –
Kjørefeltassistent • •
Blindsoneassistent • •

1  Tilleggsutstyr for Vito varebil og Vito Mixto registrert som nyttekjøretøy (N1), standard for Vito Mixto registrert som personbil (M1). 2 Se Standard- 
og tilleggsutstyr samt www.mercedes-benz.no



Like allsidig
som dine oppgaver



Understell og drivlinjekonsepter

Først gjelder det å komme frem. Men så vil du gjerne komme videre. Derfor gir Vito deg 
som første varebil i sin klasse tre ulike drivlinjer å velge mellom: forhjulsdrift, bakhjulsdrift 
og firehjulsdrift. Alt etter hva du har fore og hvor du ferdes, velger du ganske enkelt den  
bilen som har den passende drivlinjen for din bruksprofil og kjøremåte. 

Underveis sørger 7-trinns automatgirkassen 7G-TRONIC PLUS1 (tilleggsutstyr) for høy 
kjøre komfort og lavt drivstofforbruk. Også den manuelle 6-trinnsgirkassen som er standard-
utstyr, overbeviser med en harmonisk balanse mellom dynamikk og forbruk. Uansett  
hvilken drivlinjevariant du måtte velge: Med den elektromekaniske servostyringen som 
standard, det komfortable understellsoppsettet og det uavhengige hjulopphenget nyter 
du i Vito energieffektivitet, rolig gange og kjørekomfort på personbilnivå.

1 Kan leveres i forbindelse med bakhjulsdrift og firehjulsdrift.

Som første varebil i sin klasse tilbyr Vito tre drivlinjevarianter: forhjulsdrift, bakhjulsdrift og firehjulsdrift.

4 x 2 4 x 2 4 x 4



Her kan du gjøre jobben din
Og nyte den



Førerhus

La oss se på de behagelige sidene ved jobben din. Med sitt rommelige interiør vil Vito 
gjøre deg topp motivert for jobben. Setene er komfortable med robuste setetrekk og  
ergonomisk polstring. I den kalde årstiden er setevarme for føreren (standardutstyr) og 
passasjeren foran (tilleggsutstyr) et verdifullt gode. Trenger du plass til to passasjerer  
foran, kan du bestille dobbeltsete på passasjersiden.

Takket være elektromekanisk servostyring og, som valgbart tilleggsutstyr, TEMPOMAT, 
multifunksjonsratt med stillbar rattstamme og kjørecomputer blir kjøringen en fornøyelse. 
Og velger du klimaanlegg eller klimaautomatikk fra utstyrsprogrammet, holder du hodet 
kaldt også på ekstra varme dager.

DAB+ radio med navigasjon, Bluetooth®, cd-spiller og Apple CarPlay® sørger for god  
kommunikasjon og topp underholdning Vil du oppgradere din Vito litt ekstra, kan du  
bestille den med Krompakke interiør. Og siden gode oppbevaringsmuligheter er en viktig 
nøkkel til suksess, har vi utstyrt Vito med tallrike praktiske oppbevaringsrom som 
hjelper deg å holder orden i sakene.

Allsidig utstyr1

3-eiket multifunksjonsratt med kjørecomputer

Funksjonelle oppbevaringsplasser

Håndtak i innsteget for føreren og passasjeren foran

Klimaanlegg TEMPMATIC

DAB+ radio med navigasjon, Bluetooth®, CD-spiller og Apple CarPlay®

Setevarme i forsetene

Justerbar rattstamme

1 Delvis tilleggsutstyr.



Kjekt å ha ‒ 
inntil 120 kg1 mer nyttelast



Funksjonalitet og lasteegenskaper

I Vito er det plass til alt som må være med. I rene tall vil det si inntil 120 kg1 mer nyttelast  
i forhold til forrige modellserie, fordelt på inntil 3 m lasteromslengde2. Og med sine 3200 kg 
totalvekt og en nyttelast på inntil 1374 kg laster den hvor mye det skal være. Men det er 
ikke alt. Med 3 kjøretøylengder, 2 akselavstander, et fleksibelt sikringssystem og praktiske 
skilleveggløsninger byr den på allsidige variasjonsmuligheter og spesialiseringer som 
legger forholdene til rette for dine profesjonelle transportløsninger.

En oppgave er ikke nødvendigvis bare en oppgave. Særlig ikke når det er behov for å ta 
med seg passasjerer i tillegg til last. Da kommer Vito Mixto til sin rett. Med vinduer  
bak fordørene, komfortabel innstigning og fleksible seteløsninger for inntil seks personer 
byr den både på funksjonalitet og komfort. Og om nødvendig kan du ta ut den bakre  
setebenken med noen enkle håndgrep.

Og ikke minst: De store døråpningene og den lave lastekanten gjør at du kan mestre  
tunge oppgaver lekende lett. Å laste og losse Vito er nå sikrere og mer komfortabelt og 
effektivt enn noensinne.

1  Gjelder for Vito varebil og Vito Mixto 109 CDI samt Vito varebil og Vito Mixto 111 CDI med 3050 kg tillatt totalvekt. 
2 Gjelder for Vito ekstra lang.



Lastevolum veier tungt: Vito Varebil

Vito Varebil har stor kapasitet og takler tung last. Den er proff på krevende oppgaver og er 
en førsteklasses ambassadør for ditt foretak. Spesialiteten er frakt av last: Med en lasteroms-
lengde på inntil 3061 mm og et maksimalt lasteromsvolum på 6,6 m3 frakter Vito Varebil 
mellom 829 og 1294 kg i lasterommet. Med tillatt totalvekt økt til 3200 t tar den mellom 
1219 og 1324 kg (med bakhjulsdrift).

Men masse er ikke alt: Vito Varebil er også svært lett å laste med de store døråpningene og 
den lave lastekanten. Med skyvedør på venstre side (tilleggsutstyr) har den åpning på tre 
kanter og kan for eksempel lastes med tre europaller. Lastsikringsskinnene i lasteromsgulvet 
og surreskinnene i sideveggen gir fleksible muligheter for å sikre lasten.

● Gjennom den store standardleverte skyvedøren på høyre side kan det også lastes paller.

● Standardutstyr   ○ Tilleggsutstyr

Lasterom | Varebil



Lasterom | Varebil

○  Alt etter plassbehov fås Vito i de tre karosserilengdene kompakt (standard), 
lang og ekstra lang. 

○  Ved hjelp av surreskinner langs sideveggene i lasterommet kan lasten sikres 
mot å forskyve seg eller velte.

●  For transport av ekstra lange gjenstander gir muligheten for innlasting under 
fører- og passasjersetet kjærkommen ekstra lasteromslengde.

○  Med de mange sikringssystemene kan lasten sikres forsvarlig.

○  Det robuste tregulvet er svært slitesterkt og letter lasting og rengjøring  
av lasterommet.

○  Som tilleggsutstyr kan de doble bakdørene legges helt inn mot sideveggene 
og sperres for å lette lasting og lossing.



Vito Varebil lasteromsvarianter

Vito varebil kompakt med passasjersetebenk foran.Vito Varebil kompakt.

Lastevarianter | varebil

Eksempel, flere varianter finnes.



Vito varebil lang med passasjersetebenk foran. Vito varebil ekstra lang med passasjersetebenk foran.

Vito Varebil ekstra lang.Vito Varebil lang.

Lastevarianter | varebil



Alt på plass, plass til alle. Vito Mixto

Vito Mixto fikser det meste, både som Tourer og som varebil. Den som har behov for  
å transportere personer og gods samtidig, finner en økonomisk, allsidig og pålitelig proff  
i Vito Mixto.

Som tilleggsutstyr leveres den med dobbelt passasjersete foran og 3-seters benk i passasjer-
rommet, slik at i alt seks personer får plass. Sidevinduene gir lys og utsikt i passasjerrommet, 
og en luftkanal i fotrommet sørger for behagelig temperatur slik at også passasjerene i andre 
seterad bak sitter bekvemt.

Bak seteraden er det fortsatt rikelig med plass til materialer og utstyr, og takket være høy 
nyttelast kan plassen utnyttes optimalt. Alt etter kjøretøylengde måler lasteflaten inntil 
2,63 m2 og har et lastevolum på inntil 4,1 m3. Som tilleggsutstyr fås en skillevegg med vindu 
ved C-stolpen som holder smuss og støv fra lasterommet borte fra passasjerrommet og 
samtidig beskytter passasjerene mot lasten.

○  Som tilleggsutstyr gir Komfortpakken passasjerrommet i Vito Mixto et kvalitetsløft med eksklusiv kledning på veggene og 
i taket samt kupélys og håndtak. 

● Standardutstyr   ○ Tilleggsutstyr

Lasterom | Mixto

Trenger du plass til enda flere passasjerer? Da bør du ta en kikk på brosjyren for Vito Tourer. 
I denne modellen sitter inntil 9 passasjerer inklusive fører komfortabelt, enten du velger 
BASE, PRO eller SELECT.



Lasterom | Mixto

○  Vito ekstra lang har et lasterom med et volum på inntil 4,1 m3. 

●  Varmluftkanalen til passasjerrommet forsyner baksetepassasjerene med 
temperert luft. 

○   Interiørkledningen i eksklusiv utførelse gjør passasjerrommet mer attraktivt 
og byr på ekstra oppbevaringsplasser.

○  Den gjennomgående skilleveggen med vindu ved C-stolpen skjermer 
passasjerrommet mot smuss og gir ekstra beskyttelse mot lasten.

●  Vinduene mellom B- og C-stolpen sørger for lys og utsikt i passasjerrommet. 

○  Dobbelt passasjersete med justerbare hodestøtter og trepunkts sikkerhetsbelter 
gir plass til to passasjerer foran.



Vito Mixto lasteromsvarianter

Vito Mixto kompakt med 3-seters benk i 1. seterad bak. Vito Mixto kompakt, dobbelt passasjersete foran, i passasjerrommet 3-seters benk i 1. seterad.

Eksempel, flere varianter finnes.

Lastevariant | Mixto



Vito Mixto ekstra lang med passasjersetebenk foran og 3-seters benk i 1. seterad bak.

Vito Mixto ekstra lang med 3-seters benk i 1. seterad bak.

Vito Mixto lang, dobbelt passasjersete foran og 3-seters benk i 1. seterad bak med vippbart sete ytterst.

Vito Mixto lang med 3-seters benk i 1. seterad bak.

Lastevariant | Mixto



Vito forhjulsdrift

Drivlinjevarianter | Forhjulsdrift og bakhjulsdrift

Fremdrift er alfa og omega
Du har valget mellom forhjulsdrift, bakhjulsdrift og firehjulsdrift – Vito er den eneste i det 
mellomstore van-segmentet som tilbys i tre drivlinjevarianter.

Forhjulsdrift fås til innstegsmodellene med 65 kW1 (88 hk) og 84 kW2 (114 hk). En annen viktig 
fordel med forhjulsdrift er den lave egenvekten på bilene. Avhengig av utstyrsomfang kan 
dette gi en nyttelastøkning på inntil 120 kg3 i forhold til forrige modellserie. I tillegg overbeviser 
denne drivlinjevarianten med svært godt veigrep ved kjøring uten last.

Når det er behov for mer ytelse og dreiemoment, for eksempel ved høy nyttelast eller bruk  
av tilhenger, anbefales bakhjulsdrift. Spesielt i kombinasjon med automatgirkassen 7G-TRONIC 
PLUS gir denne drivlinjevarianten høy kjørekomfort.

1  Vito varebil og Vito Mixto 109 CDI i kombinasjon med 6-trinns manuell girkasse ECO Gear, registrert som nyttekjøretøy (N1). 2 Vito varebil  
og Vito Mixto 111 CDI i kombinasjon med 6-trinns manuell girkasse ECO Gear, registrert som nyttekjøretøy (N1). 3 Gjelder for Vito varebil og  
Vito Mixto 109 CDI samt Vito varebil og Vito Mixto 111 CDI med tillatt totalvekt 3550 kg.

Du finner utførlig informasjon om forbruksverdiene under Tekniske data.



Vito firehjulsdrift

Drivlinjevarianter | Firehjulsdrift

Helt overlegen. Overalt Vito 4 x 4
Med permanent firehjulsdrift 4 x 41 kommer Vito bedre frem ved vanskelige kjøreforhold. Takket 
være det gode veigrepet oppnås økt kjøredynamikk og bedre kjøreegenskaper. Drivkraften 
fordeles på for- og bakakselen i forholdet 45 til 55. På glatt veibane sørger det elektroniske 
antispinnsystemet 4ETS for at hjul som spinner, bremses ned, samtidig som drivmomentet 
overføres til de hjulene som har godt veigrep.

Vito 4 x 4 med forbedret traksjonskontroll og meget god kjørestabilitet sørger for at passasjerer, 
fører og last kommer sikkert og komfortabelt frem til målet på nesten allslags underlag. Men 
også i alle andre sammenhenger er Vito 4 x 4 perfekt tilpasset omgivelsene – blant annet med 
lav lastekant for enkel inn- og utlasting av bagasje og gods.

1  Leveres bare i komb. m. automatgirkasse 7G-TRONIC PLUS for motoralternativene på 100, 120 og 140 kW.



Bra for budsjettet og miljøet
De to firesylindrede dieselmotorene med common-rail direkteinnsprøytning og turbolading er 
grunnlaget for økonomisk og miljøvennlig drift av Vito. Motoren på 1598 cm3 kan leveres i to 
effekttrinn, mens motoren på 2143 cm3 tilbys i tre effekttrinn. Alt etter motortype står valget 
mellom forhjuls-, bakhjuls- og firehjulsdrift. Med 120 kW-motoren og BlueEFFICIENCY-pakke 
kan forbruket komme helt ned i 0,57 liter per mil1.

Den kraftigste motoren på 140 kW (hk) bruker mindre per mil enn en tilsvarende motor i forrige 
modellserie, med samme dreiemoment. Dessuten oppfyller den allerede nå den strenge ut-
slippsnormen Euro 6, takket være BlueTEC-teknologien. Her blir skadelige nitrogenoksider i ekso-
sen gjort om til vann og nitrogen i en selektiv katalytisk reduksjon ved hjelp av additivet AdBlue®.

Oversikt over motoralternativene for Vito Varebil og Vito Mixto:

65 kW2 (88 hk), 1598 cm3, 230 Nm, 6-trinns manuell girkasse, forhjulsdrift

84 kW3 (114 hk), 1598 cm3, 270 Nm, 6-trinns manuell girkasse, forhjulsdrift

100 kW4 (136 hk), 2143 cm3, 330 Nm, 6-trinns manuell girkasse, som tilleggsutstyr 7G-TRONIC PLUS, bakhjulsdrift

120 kW5 (163 hk), 2143 cm3, 380 Nm, 6-trinns manuell girkasse, som tilleggsutstyr 7G-TRONIC PLUS, bakhjulsdrift

140 kW6 (190 hk), 2143 cm3, 440 Nm, 7G-TRONIC PLUS, bakhjulsdrift

1  Vito varebil og Vito Mixto 116 CDI med BlueEFFICIENCY-pakke, 7G-TRONIC PLUS, registrert som nyttekjøretøy (N1). 2 Vito varebil og Vito Mixto 109 CDI 
med 6-trinns manuell girkasse ECO Gear, registrert som nyttekjøretøy (N1). 3 Vito varebil og Vito Mixto 111 CDI med 6-trinns manuell girkasse ECO Gear, 
registrert som nyttekjøretøy (N1). 4 Vito varebil og Vito Mixto 114 CDI med BlueEFFICIENCY-pakke, 7G-TRONIC PLUS, registrert som nyttekjøretøy (N1). 

5  Vito varebil og Vito Mixto 116 CDI med BlueEFFICIENCY-pakke, 7G-TRONIC PLUS, registrert som nyttekjøretøy (N1). 6 Vito varebil og Vito Mixto 119 CDI 
med BlueEFFICIENCY-pakke, 7G-TRONIC PLUS, registrert som nyttekjøretøy (N1). 

Du finner utførlig informasjon om forbruksverdiene under Tekniske data.

Den 4-sylindrede dieselmotoren OM651 som yter 140 kW (190 hk), kombinerer spreke motorytelser med høy miljøvennlighet.

Drivlinjevarianter | Motorer

m LES MER

Du finner alle tekniske data for Vito på side 44 og utover.



Lakk og setetrekk

Denne oversikten over standard- og metallic-lakkvarianter1 viser bare noen av de mange fargene Vito kan leveres i. Om ønskelig kan flere lakkfarger fås som spesiallakk 
(universallakk, ikke metallic). Som tilleggsutstyr leveres også spesiallakkeringer, f.eks. i firmafargen til ditt foretak.

1  Metallic-lakk er tilleggsutstyr. 2  Kan leveres som tilleggsutstyr til Vito Mixto med Komfortpakke.

Setetrekk Tunja, sort

Setetrekk i kunstskinn

Standardlakk

Arctic white (9147) Pebble grey (7701) Rock crystal white metallic (9134)2

Flint grey metallic (7368) 

Obsidian black metallic (9147)

Brilliant silver metallic (9744)

Dolomite brown metallic (8526)

Metallic-lakk1

Det attraktive setetrekket i sort stoff Tunja er særlig 
slitesterkt og aktivt pustende.

Setene i sort kunstskinn er fuktighetsavvisende og 
lette å holde rene.

Navy blue (5389)

Granite green (6580)

Jupiter red (3589)

Cavansite blue metallic (5890)

Indium grey metallic (9963)

Utstyr | Lakk og setetrekk



Utstyr | Standard- og tilleggsutstyr

○  Dobbelt koppholder foran gjør det enkelt og bekvemt 
for fører og passasjer å sette fra seg drikkebeger.

○  Dobbelt passasjersete med justerbare hodestøtter og 
trepunkts sikkerhetsbelter gir plass til to passasjerer foran.

○  Varmtvanns tilleggsvarmer kan forvarme motoren før 
turen og forsyne kupeen med varmluft.

Standard- og tilleggsutstyr
Funksjonalitet

● Standardutstyr   ○ Tilleggsutstyr

○  TEMPOMAT avlaster føreren ved å holde en forhåndsinnstilt 
hastighet.

○  Det 3-eikede multifunksjonsrattet med kjørecomputer 
er meget behagelig å holde i og har god ergonomi.

○  Vanadiumsølv lakkerte 17 tommers aluminiumsfelger 
i 20-eiket design gir kjøretøyet en karakteristisk design  
og understreker det sportslige preget.

○  Speilpakken består av speil med automatisk blending og 
elektrisk innfellbare sidespeil.

○  Aktiv parkeringsassistent hjelper deg å finne parkerings-
plass og gjør det enkelt å manøvrere bilen inn og ut av den.

1  Leveres til Vito varebil. 2 Som tilleggsutstyr fås også 180° sidehengslede bakdører. 3 Standard for Vito Mixto registrert som personbil (M1), tilleggsutstyr for Vito varebil.



Utstyr | Standard- og tilleggsutstyr

○  LED-lysbånd i lasterommet øverst i hekken gir godt lys 
i lasterommet og bruker lite strøm.

○  Den gjennomgående skilleveggen ved B-stolpen1 med 
vindu gir sikt bakover og har fått en ny kontur som gjør  
at førersetet kan innstilles fleksibelt.

○  Skyvedøren på venstre side gir ekstra tilgang til  
lasterommet. Den er spesielt nyttig når det er trangt  
om plassen.

○  Ved hjelp av surreskinner langs sideveggene i laste-
rommet og tilsvarende hjelpemidler – f.eks. feste-
stropper ‒ kan lasten sikres mot å forskyve seg eller velte.

○  De doble, sidehengslede bakdørene kan legges helt inn 
mot sideveggen og sperres for enklere lasting og lossing.2

○  Lastforankringssystemet med to skinner i lasteroms-
gulvet brukes til sikring av last.

○  Dekktrykkovervåkingen overvåker kontinuerlig  
dekktrykket og varsler ved farlig trykktap.3

○  Kromgrill setter et elegant preg på bilens front.

Standard- og tilleggsutstyr
Funksjonalitet



Utstyr | Standard- og tilleggsutstyr

Standard- og tilleggsutstyr
Sikkerhet

● Standardutstyr   ○ Tilleggsutstyr

○  Blindsoneassistenten2, 3 kan bidra til å hindre ulykker 
ved filskifte, for eksempel på motorvei.

○  LED Intelligent Light System tilpasser belysningen etter 
lys-, vei- og værforholdene.

○  Ryggekameraet viser omgivelsene like bak kjøretøyet og 
kjøreretning fotorealistisk ved hjelp av dynamiske linjer.

○  COLLISION PREVENTION ASSIST1 kombinerer avstands- 
og kollisjonsvarsling med bremseassistenten BAS PRO.

●  Sidevindassistenten hjelper føreren å holde stø kurs 
ved sterk sidevind og kraftige vindkast.

●  ATTENTION ASSIST kan ved hjelp av en rekke parametere 
oppdage typiske tegn på tretthet og advare føreren.

○  Kjørefeltassistenten2 kan hindre at bilen utilsiktet forlater 
kjørefeltet og forårsaker en ulykke.

○  Kollisjonspute for passasjeren foran kan redusere 
risikoen for alvorlige skader ved et uhell.4

1  Inngår som del av Kjøreassistentpakken. 2 Er også del av Filholderpakken og Kjøreassistentpakken. 3 Bildet viser en Vito Tourer. 4 Bildet viser fullt utfoldede kollisjonsputer. 5 Gjelder Vito Mixto. 6 Standard for Vito 119 CDI. 



Utstyr | Standard- og tilleggsutstyr

Standard- og tilleggsutstyr
Komfort

○  Lys- og regnsensoren regulerer kjørelyset og vindusvisker-
frekvensen automatisk slik at føreren avlastes.

○  THERMOTRONIC regulerer automatisk temperatur, 
luftmengde og luftfordeling separat for forsetene.

●  Den elektromekaniske styringen gir en variabel  
servokraft som letter kjøring, parkering og manøvrering.

○  Automatgirkassen 7G-TRONIC PLUS6 overbeviser  
med fremragende giringskomfort og høyt potensial  
for drivstoffsparing.

○  De dreibare komfortsetene med utvidede justerings-
muligheter gir individuell sittekomfort foran.5

○  Becker® MAP PILOT* utvider Audio 15 til et intuitivt  
betjent kvalitetsnavigasjonssystem med 5,8 tommers  
fargedisplay.

○  Audio 10* byr på verdifulle informasjons- og  
kommunikasjonsfunksjoner: håndfri og lydstrømming  
via Bluetooth®, USB- og aux-inngang og en kontakt  
for SD-minnekort.

○  Audio 15* overbeviser med høyoppløselig 5,8" display 
i TFT-teknologi og mange tilkoblingsmuligheter.

* DAB+ radio med navigasjon, Bluetooth® og Apple CarPlay® er standard i Norge.



Annet standard- og tilleggsutstyr*

Interiør Varebil Mixto

Seteoppsett med 2-seters benk i 1. bakseterad – ○

Seteoppsett med 3-seters benk i 1. bakseterad – ○

Låsbart hanskerom ○ ●

Gulvmatter i velur ○ ○

Tregulv ○ ●

Kontrollamper for oljenivå, kjølevæskenivå, bremsevæske,  
bremsebelegg, defekte lyspærer og stengte dører

● ●

Skillevegg ved C-stolpen med vindu – ○

Skillevegg, gjennomgående, med lasteåpning på undersiden ● –

Surreringer, fast forankret ● ●

Eksteriør

16 tommers lettmetallfelger i 10-eiket design, lakkert  
i vanadiumsølv 

○ ○

18 tommers lettmetallfelger i 10-dobbelteikedesign, sortlakkert 
og glanspolert

○ ○

Tilhengerfeste med kule, fast/avtakbart ○ ○

Elektrisk luftevindu i passasjerrommet bak ○ ○

Elektrisk innfellbare sidespeil ○ ○

Elektrisk stillbare og oppvarmede sidespeil ○ ○

Takrails ○ ○

Elektrisk betjent skyvedør på venstre/høyre side ○ ○

Elektrisk opplegg for tilhengerstikkontakt ○ ○

Skyvedør i passasjerrom, høyre side ● ●

Bakluke ● ●

Takstativ ○ ○

Støtfangere og påmonterte deler lakkert i bilens farge ○ ○

Fullforsinket karosseri ● ●

Pakker Varebil Mixto

Tyverisikringspakke ○ ○

Kjøreassistentpakke ○ ○

Komfortpakke – ○

Parkeringspakke ○ ○

Røykerpakke ○ ○

Filholderpakke ○ ○

Topload-pakke ○ ○

Komfort

Bakkestarthjelp ● ●

Elektrisk startsperre ● ●

Vindu i bakluke/bakdør med oppvarmet rute og visker-/spyleanlegg ○ ○

Klimaanlegg TEMPMATIC med halvautomatisk regulering ○ ○

Oppvarmet vindusspyleranlegg ○ ○

Ratt som kan justeres i høyde og vinkel ● ●

Seteoppvarming i begge forsetene ○ ○

Varmedempende glass i alle ruter ○ ○

Sentrallås med fjernbetjening ● ●

Teknikk

6-trinns manuell girkasse ● ●

Økt tillatt totalvekt 3050 kg ○ ○

Økt tillatt totalvekt 3200 kg1 ○ ○

BlueEFFICIENCY-pakke2 ○ ○

BlueTEC med SCR-teknologi ● ●

Dieselpartikkelfilter ● ●

Permanent firehjulsdrift ○ ○

Varebil Mixto

Serviceintervallindikator ASSYST ● ●

Stor tank ○ ○

Varsellampe for spylevæskenivå ○ ●

Sikkerhet/chassis

ADAPTIVE ESP® (elektronisk stabilitetsprogram)  
i forbindelse med ABS, ASR, EBV, BAS

● ●

Adaptivt bremselys ● ●

3-punkts sikkerhetsbelter ● ●

Tredje bremselys ● ●

Innbrudds- og tyverialarm ○ ○

ESP® tilhengerstabilisering i forbindelse med tilleggsutstyr  
tilhengerkobling

● ● 

Kjørelysassistent ○ ○

Beltestrammer for fører og passasjer foran ● ●

Beltevarsler for begge forsetene ● ●

Tåkelys halogen ○ ○

Projeksjonslykter med kjørelys ● ●

Sidekollisjonsputer for fører og passasjer foran ○ ○

Forebyggende passasjerbeskyttelsessystem PRE-SAFE® ○ ○

Vinduskollisjonsputer for fører og passasjer foran ○ ○

● Standardutstyr   ○ Tilleggsutstyr
 

*  Standard- og tilleggsutstyr kan ha endret seg etter at brosjyren ble trykket. 1 Vektvarianten 3200 kg 
fås som tilleggsutstyr i kombinasjon med bakhjuls- og firehjulsdrift. 2 Standardutstyr for Vito varebil 
og Vito Mixto 119 CDI og ved automatisk girkasse i kombinasjon med registrering som personbil (M1). 
som personbil (M1). Vito varebil og Vito Mixto 119 CDI med BlueEFFICIENCY-pakke i kombinasjon 
med 7G-TRONIC PLUS og registrering som nyttekjøretøy (N1).

Du finner utførlig informasjon om forbruksverdiene under Tekniske data.

Utstyr | Standard- og tilleggsutstyr



Utstyr | Originaltilbehør

Originaltilbehør

Formtilpasset gulvmatte i fotrommet. Robust plastmatte 
som tåler tøff bruk. Kan vaskes av. Dekker hele fotrommet. 
De opphøyde kantene og overflateutformingen holder smuss 
og vann unna. Preget med tydelig navnetrekk Mercedes-Benz.

Allværsmatter. Slitesterke matter av smuss- og vannav-
visende gummi skåner kjøretøygulvet. De er enkle å  
rengjøre og er perfekt tilpasset interiøret i form og design. 
Med preget navnetrekk Mercedes-Benz.

Forhør deg med din Mercedes-Benz forhandler om hvilket originaltilbehør som tilbys her.

Stigeholder. For sikker transport av diverse stiger på biltaket. Bare i kombinasjon med lastholder. Enkel og rask montering. 
Egnet for alle standard lastholdere med tverrbøyler med en diameter på 20 x 30 og 30 x 30 mm.

Kjøleboks. Kjøleboksen i hygienisk, vaskbar plast sørger  
for konstant og pålitelig kjøling på lange kjøreturer via 
12 V-kontakt. Med det spesielle beltesystemet kan den  
festes sikkert i lasterommet – festebåndene sikrer bekvem 
transport. Kjøleboksen har et volum på 16,5 liter.

Skvettlapper. Beskytter bilens understell og sider mot 
steinsprut og tilsmussing. Fås parvis for for- og bakakselen.

Basisstativ Standard, lasterulle. Skrus fast i takkanalen. 
Inntil 100 kg taklast. Med lasterullen av hardgummi kan man 
uanstrengt skyve uhåndterlig last inn på stativet.

Vinkelsett. Forskjellige typer last kan enkelt og raskt sikres 
mot å gli sidelengs på basisstativene.



Mercedes PRO

Mercedes PRO
solutions

Tilbyr individuelle  
løsninger  

tilpasset kundens behov.

Mercedes PRO
inspire 

Gir tips og informerer om  
nyutviklede løsninger.

Mercedes PRO
mobility

Tilbyr individuelle  
og fleksible  

mobilitetsløsninger.

Mercedes PRO
finance

Gjør det mulig med  
skreddersydde  

finansieringsløsninger.

Mercedes PRO
service

Sørger for proaktiv og  
effektiv drift av kjøretøyet.

Mercedes PRO
connect

Knytter på intelligent  
vis sammen  

kjøretøy og mennesker.



Mercedes PRO

Med et tilbud av optimalt tilkoblede, skreddersydde tjenesteytelser samt digitale tjenester sørger Mercedes PRO for nye muligheter. For dette er 
tjenester som alle gjør driften enklere og raskere samtidig som de også bidrar til at produktiviteten øker. Tilbudet omfatter også individuelt tilpassbare og 
enhetlige transportløsninger som øker effektiviteten i din bedrift, og som gjør det mulig for deg å konsentrere deg om den viktigste delen av jobben.

Innenfor Mercedes PRO finner du løsninger som Mercedes PRO connect, en konnektivitets- og flåteløsning som effektivt knytter flåtelederen sammen 
med medarbeiderne, samt løsningen Mercedes PRO solutions som sørger for skreddersydde transportløsninger. Mens Mercedes PRO service hjelper 
kunden å sikre effektiv og proaktiv drift av kjøretøyet, informerer Mercedes PRO inspire om nyutviklede løsninger samt gir tips til hvordan kunden 
kan drive sine forretninger på en enda mer effektiv måte. Kunder som er på utkikk etter skreddersydde finansieringsløsninger eller fleksible og  
individuelle mobilitetsløsninger, finner en passende løsning hos Mercedes PRO finance samt hos Mercedes PRO mobility.

Mercedes PRO: forenkler driften og får fart på omsetningen

Mercedes PRO innføres i 2017 i enkelte land. Du får mer informasjon hos din Mercedes-Benz forhandler.



Service- og finansieringytelser



Service- og finansieringytelser

Hvordan kan  
jeg sikre meg?

Mercedes-Benz
ServiceCare*

Forsikring

Ønsker du en bil?

Tekniske  
problemer?

Mercedes-Benz
Originaldeler

MobiloVan  
med Service24h

Mercedes-Benz 
service

Leasing Finansiering Leie

www.mercedes-benz.no

Én partner for alle tjenester: 
Mercedes-Benz

Velger du en av våre mange totalpakker, er det lett å beregne kostnadene gjennom hele avtalens gyldighetsperiode. Ta kontakt med din 
Mercedes-Benz forhandler for å få et tilbud som passer til ditt behov. * Konseptene kan variere i enkelte markeder. Ta kontakt med din 
lokale forhandler.

Det er ingen tvil om at din bedrift vil ha stor nytte av en av våre økonomiske og 
pålitelige Mercedes-Benz varebiler. For at du skal kunne dra nytte av disse fordelene 
under hele bilens levetid, tilbyr vi deg et omfattende utvalg av service- og finansi-
eringstjenester i førsteklasses Mercedes-Benz kvalitet.

Du kan velge blant mange attraktive tilbud innenfor leasing, finansiering eller utleie. 
Videre kan vi også tilby fordelaktige forsikringstilbud samt individuelt tilpassede 
serviceytelser for vedlikehold og reparasjon.

Ønsker du aller helst en løsning som dekker alt? Da bør du gå for en av våre pakke-
løsninger. Med en slik pakkeløsning er det enkelt å beregne kostnadene samtidig 
som du til enhver tid kan føle deg trygg. Alt du trenger å tenke på, er lønnsomheten 
til bedriften din.

Du får mer informasjon om vårt tilbud ved å ta direkte kontakt med din  
Mercedes-Benz forhandler. De gir gjerne utførlige og individuelle råd.

Mercedes-Benz 
service-leasing 

Leasing Mercedes-Benz
ServiceCare

Bare én av mange muligheter:
Mercedes-Benz serviceavtale



Service- og finansieringytelser

Mobilitet – gjennom hele bilens levetid 

Takket være leasingtjenestene som Bertel O. Steen Finans tilbyr, 
kan du få en ny varebil med akkurat det utstyret som du ønsker. 
Alt du trenger å betale for, er selve bruken av bilen.

Har du funnet drømmebilen, men ønsker å være finansielt  
fleksibel? Da bør du snakke med oss. Med tilbud tilpasset  
nettopp dine behov skaffer vi deg større finansielt spillerom.

Finansiering Leasing

Mercedes-Benz utleieløsninger gir deg raske og skreddersydde 
mobilitetsløsninger helt uten at du må binde opp kapital.  
Dermed kan du takle økte oppdragsmengder på en lønnsom  
og fleksibel måte.

Med en Mercedes-Benz serviceavtale er du i gode hender  
fra første kilometer. Den gir deg friheten til å være avslappet  
og sikker på veien uten at du må tenke på uventede og  
kostbare  reparasjoner.

Leie «Mercedes-Benz Van Rental»*Mercedes-Benz service-leasing

* Konseptene kan variere i enkelte markeder. Ta kontakt med din lokale forhandler.



Service- og finansieringytelser

Våre attraktive forsikringsytelser til attraktive  
betingelser gir deg den sikkerheten du trenger.  
Og selvsagt holder tjenestene den kvaliteteten 
som du alltid forventer av Mercedes-Benz.

Forsikring

Takket være skreddersydde servicepakker kan du 
alltid føle deg trygg: Du kan velge blant service- 
og reparasjonsytelser samt pakker som inkluderer 
slitasjereparasjoner.

Ved hjelp av skreddersydde serviceytelser for  
service og reparasjoner sørger du for at din  
Mercedes bevarer sin verdi og sin pålitelighet.

Mercedes-Benz service

Mercedes-Benz originaldeler er produsert spesielt 
til bilen, og står for robust kvalitet, omfattende 
kontrollert sikkerhet og høy pålitelighet.

Mercedes-Benz MobiloVan med Service24h

Med mobilitetsgarantien MobiloVan (standard)1 
får du over hele Europa rask hjelp i kjent  
Mercedes-Benz kvalitet– uten kostnader og i en 
periode på inntil 30 år2.

Mercedes-Benz ServiceCare* Mercedes-Benz originaldeler

1 MobiloVan gjelder for biler som er førstegangsregistrert fra og med 01.10.2012. 2 Ved regelmessig utført service hos din Mercedes-Benz forhandler. * Konseptene kan variere i enkelte markeder. Ta kontakt med din lokale forhandler.



Komplettløsninger fra fabrikken

Mercedes-Benz satser på nært samarbeid med påbyggsprodusenter og kan dermed tilby mange 
ulike bransjeløsninger. Ved å kombinere vår ekspertise med deres kompetanse er vi i stand  
til å realisere ulike påbygg med et svært høyt kvalitetsnivå – fra kjøretøy for anlegg og hånd-
verk via skappåbygg og kjølebiler til politi-, ambulanse- og redningsbiler. Din Mercedes-Benz 
varebilforhandler hjelper gjerne til med å finne riktig påbygg eller tilpasning for deg.

Gjennom Mercedes-Benz VanSolution tilbyr vi de mest etterspurte produktløsningene for en 
rekke bransjer fra ett og samme sted, naturligvis i den sedvanlige Mercedes-Benz kvaliteten. 
Ikke nok med at du nyter godt av alle de intelligente løsningene og mange års erfaring, du får 
også fordelen av direkte levering fra fabrikk. Fra den første samtalen der vi diskuterer bilens 
konfigurasjon (inkl. bransjeløsninger), og til levering har du en og samme kontaktperson – og 
full oversikt over kostnadene.

Direkte fra fabrikk får du tre komplettløsninger basert på Mercedes-Benz Vito:

 Vito med kjølerom fra Kerstner

 Vito med hyllesystem fra Sortimo

 Vito med hjelpemidler for funksjonshemmede

Det komplette tilbudet til Mercedes-Benz VanSolution  
finner du på www.vansolution.de

www.vansolution.com

Komplettløsninger tilbys ikke i alle land.
Flere opplysninger får du fra din lokale Mercedes-Benz forhandler for varebiler.

Vito har gode forutsetninger for å oppfylle individuelle bransjeløsninger.

Bransjeløsninger



www.vanpartner.com

Individuelle bransjeløsninger  
fra sertifiserte samarbeidspartnere
Ut over tilbudet fra Mercedes-Benz VanSolution kan Mercedes-Benz tilby en rekke 
påbyggs- og tilpasningsløsninger fra over 280 sertifiserte samarbeidspartnere 
gjennom partnerprogrammet «VanPartner by Mercedes-Benz». Dette gjennom-
føres i form av en separat bestilling. Et enkelt søk i informasjonsportalen 
www.vanpartner.com gir deg oversikt over 420 produktløsninger innenfor en 
rekke forskjellige bransjer.

Samarbeidsmodellen «VanPartner by Mercedes-Benz» gir deg som kunde en rekke 
fordeler: 

Finne bransjespesifikke løsninger. Få rask og detaljert oversikt over på- og  
ombyggingsløsninger fra sertifiserte påbyggere basert på Mercedes-Benz basis-
kjøretøy. Detaljerte kjøretøybeskrivelser og bilder med tilhørende kontaktpersoner 
hos påbygger.

Teknisk kontrollerte på- og ombygginger. Alle på- og ombyggingsløsninger er 
teknisk kontrollert og leveres med ubetenkelighetsattest eller teknisk godkjennelse.

Sertifisert partnersøk. VanPartner by Mercedes-Benz oppfyller de strenge kravene 
til kvalitet, salg og ettersalgsservice.

Språkvalg. Informasjon kan lastes ned på elleve språk, og via Google Maps kan du 
lett lokalisere den enkelte påbyggprodusenten.

«Mercedes-Benz VanPartner» er ikke tilgjengelig i alle land ennå.
Flere opplysninger får du fra din lokale Mercedes-Benz forhandler for varebiler.

Bransjeløsninger

VanPartner by Mercedes-Benz kan tilby individuelle  
løsninger til følgende bransjer:

 
Fritids- og bobiler

 Persontransport

 Utrykning og kommunesektor

 Kjøle- og termotransport

 KEP og logistikk

 Bygg- og anleggsbransjen

 Service og håndverk

 Begrenset mobilitet

 Andre bransjer og tilbehør
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Tekniske data | Varebil

Tekniske data

Tillatt totalvekt i kg 2800 3050 3200

Forhjulsdrift 4 x 2

65 kW (88 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III | 1598 cm3 | 230 Nm ved 1500–2000 o/min

109 CDI 109 CDI –

84 kW (114 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III | 1598 cm3 | 270 Nm ved 1500–2500 o/min

111 CDI 111 CDI –

Bakhjulsdrift 4 x 2

100 kW (136 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III | 2143 cm3 | 330 Nm ved 1200–2400 o/min

114 CDI 114 CDI 114 CDI

120 kW (163 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III | 2143 cm3 | 380 Nm ved 1400–2400 o/min

116 CDI 116 CDI 116 CDI

140 kW (190 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III | 2143 cm3 | 440 Nm ved 1400–2400 o/min

119 CDI 119 CDI 119 CDI

Firehjulsdrift 4 x 4

100 kW (136 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III | 2143 cm3 | 330 Nm ved 1200–2400 o/min

114 CDI 114 CDI 114 CDI

120 kW (163 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III | 2143 cm3 | 380 Nm ved 1400–2400 o/min

116 CDI 116 CDI 116 CDI

140 kW (190 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III | 2143 cm3 | 440 Nm ved 1400–2400 o/min

119 CDI 119 CDI 119 CDI

Egenvekt2, 3 i kg ved tillatt totalvekt 1756–1881 firehjulsdrift: 1921–1931

Nyttelast3 i kg ved tillatt totalvekt 929–1374 firehjulsdrift: 879–1269

Tillatt totalvekt for bil med tilhenger i kg 4000/48004 4050/4800/50504 5100/52004

Maksimal taklast i kg | Tilhengervekt med brems5/uten brems i kg 150 | 1200, 20006/750 150 | 1200, 20006/750 150 | 20006/750

Maks. lasteflate i m2 | maks. lastevolum i m3 | Maks. lastelengde i mm 3,97 | 5,5 | 2586

Ytre svingdiameter Ø i m | Indre svingdiameter Ø i m Forhjulsdrift: 12,9 | 12,2/bakhjulsdrift: 11,8 | 11,1/firehjulsdrift: 13,1 | 12,2

Forklaring til tabellen: Verdiene for egenvekt og nyttelast referer til standard girkasse.
1  Dieselpartikkelfilter er standard på alle dieselmodeller. 2 Verdier i henhold til direktiv 97/27/EF i gjeldende versjon på tidspunktet for trykking av brosjyren. (Med fører 75 kg, alle driftsstoffer og 90 % tankfylling). 3 Utstyr hhv. utstyrsversjoner kan øke/redusere egenvekten og dermed påvirke nyttelasten. 

Forklaring til målene:
Alle tall er oppgitt i mm. De angitte verdiene er gjennomsnittsverdier. De gjelder for bil med grunnutstyr og uten last. 
a) Kjøretøyhøyde i kombinasjon med takrails som tilleggsutstyr: 48 mm. b) Innvendig høyde. c) Lysåpning mellom 
hjulkassene. d) Maksimal bredde på passasjerrommet (målt ved gulvet). e) Målt på kjøretøygulvet.
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Varebil lang med 3200 mm akselavstand Varebil ekstra lang med 3430 mm akselavstand

Tekniske data | Varebil 
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Nærmere informasjon får du hos din Mercedes-Benz forhandler. 4 Økt tillatt totalvekt for bil og henger i kombinasjon med forsterket tilhengerfeste som tilleggsutstyr, alt etter drivlinjevariant. 5 Avhengig av drivlinjevariant. 6 Økt tilhengervekt i kombinasjon med forsterket tilhengerfeste fås som tilleggsutstyr,  
avhengig av drivlinjevariant.

2800 3050 3200 2800 3050 3200

109 CDI 109 CDI – 109 CDI 109 CDI –

111 CDI 111 CDI – 111 CDI 111 CDI –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forhjulsdrift: 12,9 | 12,2/bakhjulsdrift: 11,8 | 11,1/firehjulsdrift: 13,1 | 12,2 Forhjulsdrift: 13,7 | 13,0/bakhjulsdrift: 12,5 | 11,8/firehjulsdrift: 14,0 | 13,0



Mixto kompakt med 3200 mm akselavstand

Tekniske data | Mixto
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Tekniske data

Tillatt totalvekt i kg 2800 3050 3200

Forhjulsdrift 4 x 2

65 kW (88 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III2 | 1598 cm3 | 230 Nm ved 1500–2000 o/min

109 CDI 109 CDI –

84 kW (114 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III2 | 1598 cm3 | 270 Nm ved 1500–2500 o/min

111 CDI 111 CDI –

Bakhjulsdrift 4 x 2

100 kW (136 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III2 | 2143 cm3 | 330 Nm ved 1200–2400 o/min

114 CDI 114 CDI 114 CDI

120 kW (163 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III2 | 2143 cm3 | 380 Nm ved 1400–2400 o/min

116 CDI 116 CDI 116 CDI

140 kW (190 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III2 | 2143 cm3 | 440 Nm ved 1400–2400 o/min

119 CDI 119 CDI 119 CDI

Firehjulsdrift 4 x 4

100 kW (136 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III2 | 2143 cm3 | 330 Nm ved 1200–2400 o/min

114 CDI 114 CDI 114 CDI

120 kW (163 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III2 | 2143 cm3 | 380 Nm ved 1400–2400 o/min

116 CDI 116 CDI 116 CDI

140 kW (190 hk) ved 3800 o/min | 4 sylindere | diesel1 
Euro 6 gr. III2 | 2143 cm3 | 440 Nm ved 1400–2400 o/min

– 119 CDI 119 CDI

Egenvekt3, 4 i kg ved tillatt totalvekt 1820–1945 firehjulsdrift: 1985–1995

Nyttelast4 i kg ved tillatt totalvekt 865–1310 firehjulsdrift: 815–1205

Tillatt totalvekt for bil med tilhenger i kg 4000/48005 4050/4800/50505 5100/52005

Maksimal taklast i kg | tilhengervekt med brems6/uten brems i kg 150 | 1200, 20007/750 150 | 1200, 20007/750 150 | 20007/750

Maks. lasteflate i m2 | maks. lastevolum i m3 | Maks. lastelengde i mm 1,86 | 3,1 | 2433

Ytre svingdiameter Ø i m | Indre svingdiameter Ø i m Forhjulsdrift: 12,9 | 12,2/bakhjulsdrift: 11,8 | 11,1/firehjulsdrift: 13,1 | 12,2

Forklaring til tabellen: Verdiene for egenvekt og nyttelast refererer til standard girkasse.
1 Dieselpartikkelfilter er standard på alle dieselmodeller. 2 Vito Mixto kan også fås registrert som personbil med avgassnorm Euro 6 gr. I. 3 Verdier i henhold til direktiv 97/27/EF i gjeldende versjon på tidspunktet for trykking av brosjyren. (Med fører 75 kg, alle driftsstoffer og 90 % tankfylling). 4 Utstyr hhv. 

Forklaring til målene:
Alle tall er oppgitt i mm. De angitte verdiene er gjennomsnittsverdier. De gjelder for bil med grunnutstyr og uten last. 
a) Kjøretøyhøyde i kombinasjon med takrails som tilleggsutstyr: 48 mm. b) Innvendig høyde. c) Lysåpning mellom 
hjulkassene. d) Maksimal bredde på passasjerrommet (målt på gulvet). e) Målt på kjøretøygulvet.



Mixto lang med 3200 mm akselavstand Mixto ekstra lang med 3430 mm akselavstand

Tekniske data | Mixto
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utstyrsversjoner kan øke/redusere egenvekten og dermed påvirke nyttelasten. Nærmere informasjon får du hos din Mercedes-Benz forhandler. 5 Økt tillatt totalvekt for bil og henger i forbindelse med forsterket tilhengerfeste som tilleggsutstyr, alt etter drivlinjevariant. 6 Avhengig av drivlinjevariant. 7 Økt tilhengervekt 
i forbindelse med forsterket tilhengerfeste fås som tilleggsutstyr, avhengig av drivlinjevariant.

2800 3050 3200 2800 3050 3200

109 CDI 109 CDI – 109 CDI 109 CDI –

111 CDI 111 CDI – 111 CDI 111 CDI –

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

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

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

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

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

– 119 CDI 119 CDI – 119 CDI 119 CDI

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

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

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

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

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

Forhjulsdrift: 12,9 | 12,2/bakhjulsdrift: 11,8 | 11,1/firehjulsdrift: 13,1 | 12,2 Forhjulsdrift: 13,7 | 13,0/bakhjulsdrift: 12,5 | 11,8/firehjulsdrift: 14,0 | 13,0



Drivstofforbruk og CO2-utslipp

For Vito varebil og Mixto med avgassnorm Euro 6 gr. III  
og forhjulsdrift 4 x 2 Verdier ved registrering som nyttekjøretøy

Motor Girkasse Akselutveksling 
CO2-utslippsverdier  

i g/km1

Drivstofforbruk i l/mil1, 2, 3

I tettbebyggelse På landevei Blandet kjøring

109 CDI M6 4,187 164–162 0,78–0,77 0,54–0,53 0,63–0,62

111 CDI M6 4,187 164–162 0,78–0,77 0,54–0,53 0,63–0,62

For Vito varebil og Mixto med avgassnorm Euro 6 gr. III  
og bakhjulsdrift 4 x 2 uten BlueEFFICIENCY-pakke Verdier ved registrering som nyttekjøretøy

114 CDI
M6 3,467 174 0,86 0,53 0,66

A7 3,267 177–174 0,87–0,86 0,56–0,55 0,67–0,66

116 CDI
M6 3,267 166 0,80 0,52 0,63

A7 2,933 171–168 0,85–0,84 0,55–0,54 0,65–0,64

For Vito varebil og Mixto med avgassnorm Euro 6 gr. III  
og bakhjulsdrift 4 x 2 uten BlueEFFICIENCY-pakke Verdier ved registrering som nyttekjøretøy

114 CDI
M6 3,467 164–162 0,82–0,80 0,53–0,51 0,64–0,62

A7 3,267 158–154 0,67–0,66 0,56–0,55 0,60–0,59

116 CDI
M6 3,267 158–154 0,75–0,74 0,51–0,50 0,60–0,59

A7 2,933 153–150 0,67–0,66 0,53–0,52 0,58–0,57

119 CDI A7 2,933 153–150 0,67–0,66 0,53–0,52 0,58–0,57

For Vito varebil og Mixto med avgassnorm Euro 6 gr. III  
og bakhjulsdrift 4 x 4 uten BlueEFFICIENCY-pakke Verdier ved registrering som nyttekjøretøy

114 CDI A7 2,933 171–169 0,74–0,73 0,59–0,58 0,65–0,64

116 CDI A7 2,933 171–169 0,74–0,73 0,59–0,58 0,65–0,64

119 CDI A7 2,933 171–169 0,74–0,73 0,59–0,58 0,65–0,64

Drivstofforbruk og CO2-utslipp

Forklaring til tabellen: 
M6 = 6-trinns manuell girkasse ECO Gear; A7 = 7-trinns-automatgirkasse 7G-TRONIC PLUS



Turtall [o/min]

Dreiemomentkarakteristikker:
Nm Nominelt dreiemoment

450
400
350
300
250
200
150
100

800 1600 2400 3200 4000 4800

Drivstofforbruk og CO2-utslipp

For biler med avgassnorm Euro 6 gr. I  
og forhjulsdrift 4 x 2 Reg. som personbil

Motor Girkasse Akselutveksling 
CO2-utslippsverdier  

i g/km1

Effektivitets-
klasse

Drivstofforbruk i l/mil1, 2, 3

I tettbebyggelse På landevei Blandet kjøring

109 CDI M6 4,187 164–162 B 0,78–0,77 0,54–0,53 0,63–0,62

111 CDI M6 4,187 164–162 B 0,78–0,77 0,54–0,53 0,63–0,62

For biler med avgassnorm Euro 6 gr. III  
og bakhjulsdrift 4 x 2 uten BlueEFFICIENCY-pakke Reg. som personbil

114 CDI
M6 3,467 174 C–B 0,85 0,54 0,66

A7 3,267 – – – – –

116 CDI
M6 3,267 163 B 0,78 0,52 0,62

A7 2,933 – – – – –

For biler med avgassnorm Euro 6 gr. I  
og bakhjulsdrift 4 x 2 med BlueEFFICIENCY-pakke Reg. som personbil

114 CDI
M6 3,467 164 B 0,82 0,53 0,64

A7 3,267 158 B–A 0,67 0,56 0,60

116 CDI
M6 3,267 158 B 0,75 0,51 0,60

A7 2,933 153 A 0,67 0,53 0,58

119 CDI A7 2,933 153 A 0,67 0,53 0,58

For biler med avgassnorm Euro 6 gr. I  
og firehjulsdrift 4 x 4 med BlueEFFICIENCY-pakke Reg. som personbil

114 CDI A7 2,933 174–171 B 0,75–0,74 0,60–0,59 0,66–0,65

116 CDI A7 2,933 174–171 B 0,75–0,74 0,60–0,59 0,66–0,65

119 CDI A7 2,933 174–171 B 0,75–0,74 0,60–0,59 0,66–0,65

Effekt Maks. dreiemoment

Dieselmotor OM622 DE16LA 65 kW (88 hk) 230 Nm

Dieselmotor OM622 DE16LA 84 kW (114 hk) 270 Nm

Dieselmotor OM651 DE22LA 100 kW (136 hk) 330 Nm

Dieselmotor OM651 DE22LA 120 kW (163 hk) 380 Nm

Dieselmotor OM651 DE22LA 140 kW (190 hk) 440 Nm

1  De angitte verdiene er beregnet iht. foreskrevet måleprosedyre (§ 2 nr. 5, 6, 6a i forskrift om energi-
forbruksmerking av personbiler eller forordning (EF) Nr. 715/2007 i gjeldende versjon). Merk:  
Opplysningene viser ikke til en enkelt bil og er ikke del av tilbudet, men fungerer kun som sammen-
ligningsgrunnlag mellom forskjellige modeller. CO2-utslipp som oppstår i forbindelse med produksjon 
og klargjøring for bruk av drivstoff eller andre energikilder, er ikke med i beregningen av CO2-utslipp iht. 
direktiv 1999/94/EF. 2 Tankvolum for alle motorer er ca. 57 l som standard og ca. 70 l som tilleggs-
utstyr. Tankvolum for AdBlue®: 11,5 l, som tilleggsutstyr ca. 25 l. 3 De reelle forbruksverdiene er bl. a. 
avhengig av bilens vekt og valgt tilleggsutstyr.

Originaltilbehør (f. eks. takreling, sykkelholder osv.) kan forandre bilens vekt, rulle- og luftmotstand og 
virke inn på forbruksverdiene og kjøreytelsene i likhet med trafikk- og værforholdene.

Det beste for motoren:
Mercedes-Benz original motorolje

440 Nm

380 Nm

330 Nm

270 Nm230 Nm





Prøvekjøring

Se hva den duger til
Et godt arbeidsforhold begynner alltid med en prøvetid. En tid der du blir nærmere kjent med Vito og får se hva den er god for under alle forhold. Opplev en ekte Mercedes-Benz  
varebil og oppdag et kjøretøy som med sin arbeidskapasitet, anvendelighet og sparsomhet er en plussfaktor for ethvert foretak ‒ fra første tur.

Med forhandlersøk på www.mercedes-benz.no finner du enkelt den forhandleren som ligger nærmest deg. Vi ønsker deg lykke til med prøveturen.

Alle andre opplysninger om Vito finner du i instruksjonsboken på internett. Gå inn på www.mercedes-benz.no via Nyttekjøretøy – Varebil – Service og tilbehør og velg  
underpunktet Instruksjonsbøker.

www.mercedes-benz.no



Vedrørende informasjonen i denne brosjyren: Det kan ha forekommet produktendringer etter at redaksjonen ble  
avsluttet den 20.03.2017. Vi tar forbehold om konstruksjons- eller designmessige endringer, fargeavvik samt endringer  
i standard utstyret fra produsentens side innenfor leveringstiden, i den grad endringene eller avvikene er akseptable for 
kunden og selgerens interesser er ivaretatt. Dersom selgeren eller produsenten benytter koder eller nummer som beteg-
nelse på bestillingen eller den bestilte kjøpsgjenstanden, gir dette alene ikke grunnlag for rettigheter. Bildene i brosjyren 
kan også vise tilbehør og tilleggsutstyr som ikke inngår i standardutstyret. Av trykktekniske årsaker kan fargene avvike noe 
fra originalfargene. Enkelte sider kan også omfatte typer og tjenester som ikke tilbys i alle land.

Denne brosjyren er laget for internasjonal bruk. Brosjyren er oversatt fra tysk. Det tas forbehold om eventuelle feil  
i den norske teksten. Forhør deg derfor alltid med din Mercedes-Benz forhandler i Norge om bilens aktuelle tekniske  
og utstyrsmessige status her.
www.mercedes-benz.no

Lagring av tekniske data i bilen: De elektroniske kjøretøykomponentene (styreenheten til kollisjonsputene, motor styre-
enheten etc.) inneholder lagringsenheter for tekniske bildata. På disse lagringsenhetene lagres for eksempel meldinger om 
funksjonsfeil, bilens hastighet, bremsekraft eller virkemåten til passasjersikringssystemer og førerassistansesystemer  

ved en eventuell ulykke (lyd- og videodata lagres ikke). Dataene lagres midlertidig i form av en øyeblikksgjengivelse,  
f.eks. ved en feilmelding og i et svært kort registreringstidsrom (maks. noen få sekunder). En slik lagring kan for eksempel 
forekomme ved en ulykke eller i isolert form, f.eks. ved evaluering av belastningen på den aktuelle delen. De lagrede  
dataene kan leses av på grensesnittene i bilen, brukes av utdannede teknikere til å diagnostisere og utbedre eventuelle 
feil på bilen eller av produsenten for å analysere og forbedre bilens funksjoner ytterligere. Dersom kunden skulle ønske 
det, kan dataene også brukes som grunnlag for andre, valgfrie tjenester. Datene i bilen kan bare overføres til produsenten 
eller til en tredjepart dersom loven tillater dette (f.eks. nødhjelpssystemet e-Call), eller dersom dette er avtalt med  
kunden og det ikke strider mot personvernloven. Du finner nærmere informasjon om dataene som er lagret i bilen, i bilens 
instruksjonsbok. Denne finner du i trykt utgave i bilen eller online på den nasjonale hjemmesiden til Mercedes-Benz.

Retur av utrangert bil. Det er lenge til din nye bil skal utrangeres, men når den tid kommer, har vi sørget for at den blir 
miljøvennlig håndtert i henhold til de strengeste regler og i overensstemmelse med EUs direktiv for utrangerte biler.  
Et landsdekkende nett av returmottak og demonteringsbedrifter står parat til å ta imot din bil når den er klar for skroting.
På den måten bidrar du til å skåne naturressursene og miljøet. Du finner mer informasjon om resirkulering og gjenbruk 
av utrangerte biler, utnyttelse og avhending samt gjeldende returbetingelser på www.autoretur.no

Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart VAN/VMD 4970 · 1B201 · 15-04/0917


