
„Vito Tourer“ 



„Vito Tourer“. 
Nori, gali, daro.



„Vito Tourer“

Norite būti pasirengę važiuoti bet kada? Negalite atsispirti naujiems iššūkiams? Darbe esate 
orientuoti į tikslą? Tuomet „Vito Tourer“ kaip tik jums. „Vito Tourer“ padės judėti į priekį – 
ne tik kelyje, bet ir jūsų įmonės sėkmės link. Ši transporto priemonė gali tapti tikru pavyz-
džiu kalbant ne tik apie ekonomiškumą ir kokybę, bet ir apie įvairovę bei saugumą. Tokia 
komercinės paskirties transporto priemonė puikiai tinka keleiviams profesionaliai vežti.

Ši transporto priemonė, kuri suvartoja nuo 5,8 l degalų 100 km1, yra ekonomiškesnė  
nei kada nors anksčiau. O naudodamiesi naujoviškomis pagalbos vairuotojui ir saugos 
sistemomis tikslą pasieksite dar saugiau. Nesvarbu, ar varoma priekiniais, galiniais ar  
visais ratais, ar „Vito Tourer“ BASE, PRO ar SELECT – pasirinksite tinkamiausią transporto 
priemonę pagal savo poreikius.

Platus „Mercedes-Benz“ partnerių tinklas suteiks jums daugybę paslaugų, kad visada  
galėtumėte tvirtai pasitikėti savo „Vito“. Techninės priežiūros ir taisymo darbus patikėkite 
savo „Mercedes-Benz“ klientų aptarnavimo tarnybai. Joje dirbantys specialistai geriausiai  
išmano apie jūsų transporto priemonę. Taip „Vito Tourer“ ilgai išliks jūsų brangiu partneriu.

Mercedes-Benz Vans. Born to run.

1  „Vito Tourer 116 CDI“ su paketu „BlueEFFICIENCY“ ir 7G-TRONIC PLUS, kai transporto priemonė atitinka lengvojo automobilio kategoriją (M1 klasę). 
Išsamią informaciją apie sąnaudų duomenis rasite skyriuje „Techniniai duomenys“.
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Pasirinkta kryptis – 
tiesiai į sėkmę.



Lankstumas

Kad ir kokį tikslą pasirinksite, „Vito Tourer“ padės jums sėkmingai jį pasiekti. Visi 3 mode-
liai – BASE, PRO ir SELECT – puikiai prisitaikys prie jūsų ir jūsų keleivių poreikių. Jei  
jums reikia labai patogios transporto priemonės turistams vežioti ar viešbučio švytuoklinio 
maršruto transporto paslaugoms teikti, „Vito Tourer SELECT“, kuriame yra 2 atlenkiami 
3-viečiai sėdynių blokai, – geriausias pasirinkimas. Gal norite palepinti savo keleivius šviesa 
ir gaiviu oru? Galite papildomai užsisakyti panoraminį atidaromą stoglangį. Pageidaujate  
visapusiškai pritaikyto taksi automobilio, jums reikia transporto priemonės jūsų asociacijai? 
Tuomet siūlome susipažinti su „Vito Tourer PRO“. Norite nuvežti komandą į įvykio vietą? 
Siūlome funkcionalųjį „Vito Tourer BASE“.

Atsižvelgiant į transporto priemonės ilgį, keleivių salone galima įtaisyti 2 sėdynių eiles,  
o ilgajame modelyje ir 3 sėdynių eiles su 2-viečiais ir 3-viečiais sėdynių blokais. Norint 
įrengti daugiausia sėdynių (9), keleivių salone turi būti įtaisytos arba 3 sėdynių eilės  
(išdėstymas: 2-2-3), arba keleivių sėdynių blokas priekyje ir du 3-viečių sėdynių blokai gale. 
Nuostabiausia yra tai, kad: ir važinėdami asmeniniais reikalais pajusite „Vito Tourer“  
universalumą.



Patirkite 
savąjį ekonomikos stebuklą.



Patikimumas ir ekonomiškumas

Paketas „BlueEFFICIENCY“2 mažina sąnaudas ir CO2 emisiją šiais būdais:

Automatinio variklio išjungimo funkcija ECO laikinai išjungia variklį transporto priemonei stovint.

Degalų vartojimo efektyvumo generatorius, pasižymintis geresniu našumu, sumažina varikliui tenkantį krūvį.

1  „Vito Tourer 116 CDI“ su paketu „BlueEFFICIENCY“ ir 7G-TRONIC PLUS, kai transporto priemonė atitinka lengvojo automobilio kategoriją (M1 klasę). 
Išsamią informaciją apie sąnaudų duomenis rasite skyriuje „Techniniai duomenys“. 2 „Vito Tourer 119 CDI“ serija ir modeliai su automatine pavarų 
dėže, kai transporto priemonė atitinka lengvojo automobilio kategoriją (M1 klasę). Išsamią informaciją apie sąnaudų duomenis rasite skyriuje 
„Techniniai duomenys“.

Įmonės visada mėgsta tokius partnerius, kurie nešvaisto išteklių. Todėl „Vito Tourer“ pasiū-
lys viską, kad jūsų įmonė, taikydama ekonomiškumo principą, veiktų kuo sėkmingiau.  
Palyginti su ankstesnės serijos varikliais, vidutiniškai sutaupysite 20 % degalų ir degalų  
sąnaudos bus nuo 5,8 l 100 km1. Nauda, nustatanti kriterijus. Kaip „Mercedes-Benz“,  
būdingas patikimumas ir ilgaamžiškumas. Tai padeda užtikrinti, kad „Vito Tourer“ bus visada 
jūsų paslaugoms, kai tik reikės. Prie to prisideda ir ilgi intervalai tarp patikrų, kurie gali 
siekti iki 40 000 km. Ir šiaip puiki gaminio kokybė – geriausia sąlyga norint išvengti didelių 
techninės priežiūros ir taisymo išlaidų. „Vito Tourer“ padengėme puikiu nuo koro zijos  
apsaugančiu sluoksniu, taip pat cinku aptraukėme kėbulą, kad jūsų transporto priemonė 
net praėjus daugeliui metų atrodytų vis dar taip pat gerai.



COLLISION PREVENTION 
ASSIST sujungia įspėjimo 
apie saugų atstumą ir susidū-
rimą sistemas su pagalbine 
stabdymo sistema BAS PRO.

Standartinė pagalbinė šoninio 
vėjo sistema padeda išvengti 
išvažiavimo į kitą eismo juostą 
esant šoninio vėjo gūsiams.

Transporto priemonėje esan-
čių asmenų apsaugos sistema 
PRE-SAFE® gali iš anksto  
nustatyti kritines eismo situaci-
jas ir imtis saugos priemonių 
keleiviams apsaugoti.

Įspėjimo apie nukrypimą 
nuo eismo juostos sistema 
gali padėti išvengti avarijų,  
kai netyčia išvažiuojama iš kelio 
juostos.

Įspėjimo apie nematomoje 
zonoje esančius objektus 
sistema gali padėti išvengti 
avarijų rikiuojantis iš vienos 
eismo juostos į kitą, pavyzdžiui, 
automagistralėse.

LED žibintų sistema  
„Intelligent Light System“ 
pritaiko apšvietimą pagal  
paros šviesą, eismo ir oro  
sąlygas.

Galinio vaizdo kamera  
rodo fotorealistišką aplinkos  
ir važiavimo krypties kelio  
vaizdą, papildytą dinamiškomis 
linijomis. 

Pasiekite tikslą.
Tikrai saugiai.



Saugumas

Puikios „Vito Tourer“ saugos ir pagalbinės sistemos naudingos visiems: jūsų keleiviams, 
jums ir netgi kitiems eismo dalyviams. Pavyzdžiui, standartinės pagalbinės sistemos, tokios 
kaip šoninio vėjo sistema ir mieguistumo sekimo sistema ATTENTION ASSIST, naujausios 
kartos elektroninė stabilumo programa ADAPTIVE ESP® ir iki 6 oro pagalvių1. Gelbėjimo 
tarnybos gali iš karto matyti konkrečiai transporto priemonei pritaikytą pagalbos teikimo 
schemą, nuskaitę ant B rėmo statramsčio esančio lipduko QR kodą.

Tikras pasiekimas yra pasirinktinai užsakoma sistema COLLISION PREVENTION ASSIST, kuri 
ir esant už miesto seka atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės ir įspėja 
apie galimą susidūrimą. Pagal pageidavimą galite turėti įmontuotą ir galinio vaizdo kamerą 
bei transporto priemonėje esančių asmenų apsaugos sistemą PRE-SAFE®. Jei norėsite 
dar patobulinti savo „Vito Tourer“ saugos įrangą, tikrai išsirinksite ką nors iš kitų saugos 
priemonių2. Visas jas sieja vienas bendras dalykas – jos padeda saugiau pasiekti tikslą.

Vairavimo pagalbos paketas Eismo juostos laikymosi paketas

COLLISION PREVENTION ASSIST • –
Įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo 
juostos sistema • •

Įspėjimo apie nematomoje zonoje 
esančius objektus sistema • •

1  Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvės, šoninės krūtinės ląstos ir dubens oro pagalvės, priekinės galvos oro pagalvės įeina į standartinę 
„Vito Tourer PRO“ ir „Vito Tourer SELECT“ įrangos sudėtį. 2  Žr. standartinę ir papildomą saugos įrangą www.mercedes-benz.lt 

ATTENTION ASSIST sistema 
gali atpažinti tipiškus nuovar-
gio ir išsiblaškymo požymius, 
taip labiau užtikrinamas saugu-
mas ir padedama išvengti  
užsnūdimo kelioms sekundėms.



Visada pasirengęs padėti.



Saugumas

Tik iš anksto numatydami, kas bus, galime nuolat mėgautis sėkme. Todėl savo „Vito Tourer“ 
rasite išskirtinę pagalbinių sistemų pasiūlą. Būtent tokią, kokią ir turėtumėte tikėtis rasti 
„Mercedes-Benz“ mikroautobuse. Pasirinktinai užsakoma sistema COLLISION PREVENTION 
ASSIST nuolat seka, pavyzdžiui, atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės, 
optiškai ir akustiškai įspėja apie gresiantį susidūrimą, o stabdant, jei būtina, automatiškai 
padidina stabdymo galią. Ji gali jums padėti išvengti susidūrimų su priekyje važiuojančia 
transporto priemone – ne tik automagistralėse ar tarpmiestinėse kelionėse, bet ir mieste. 
Daug kur važiuojant reikia ir pastatyti transporto priemonę, tai padaryti padės papil-
domai pasi renkama pagalbinė transporto priemonės statymo sistema. Ji gali jus papildomai 
perspėti, jei numatys, kad statant transporto priemonę ar manevruojant atstumas iki  
kito objekto darosi per mažas.

COLLISION PREVENTION ASSIST sujungia įspėjimo apie saugų atstumą ir susidūrimą sistemas su pagalbine stabdymo 
sistema BAS PRO.



Toks įvairus
kaip ir jūsų kelionės.



Važiuoklė ir pavarų koncepcijos

Bet kas gali atvykti iki punkto. Bet dar svarbiau yra toliau judėti į priekį. Todėl „Vito Tourer“ 
yra pirmasis tokios klasės mikroautobusas kurio pavarų dėžę galima rinktis iš 3 variantų: 
pasirinkite priekiniais, galiniais ar visais ratais varomą mikroautobusą. Pagal tai, kokie jūsų 
ketinimai ir kelionės maršrutai, – pasirinkite transporto priemonę su tokia pavarų dėže, 
kuri tiktų pagal jūsų veiklos pobūdį ir vairavimo įpročius. Taip jūsų „Vito Tourer“ padės jums 
atsidurti net ir ten, kur kiti net nebuvo patekę.

Vairuodami mikroautobusą su pasirenkama 7 pavarų automatine pavarų dėže 7G-TRONIC 
PLUS1 jausite didelį komfortą, ir tai pareikalaus nedaug sąnaudų. Taip pat ir standartinė  
6 pavarų mechaninė pavarų dėžė pasižymi geru judrumo ir efektyvumo santykiu. Kad ir kokį 
pavarų variantą pasirinksite – standartinis elektromechaninis vairo stiprintuvas, patogiai 
suregu liuota važiuoklė ir nepriklausoma pakaba vairuojant „Vito Tourer“ leis mėgautis efek-
tyvumu, sklandžiu važiavimu ir komfortu, lyg sėdėtumėte lengvajame automobilyje.

1  Būna galiniais ir visais ratais varomuose furgonuose.

Nuoroda į vaizdo įrašą 
internete su visais trimis 
pavarų variantais.

„Vito Tourer“ yra pirmasis tokios klasės mikroautobusas kurio pavarų dėžę galima rinktis iš 3 variantų: pasirinkite  
priekiniais, galiniais ar visais ratais varomą mikroautobusą.

4 x 2 4 x 2 4 x 4



Čia galėsite
mėgautis darbu.



Kabinos įranga

Pakalbėkime apie malonią jūsų darbo pusę – erdvus „Vito Tourer“ salonas padės jums  
susikurti geriausią darbinę nuotaiką. Sėdynės vilioja tvirta tekstiline danga, ant jų ergono-
miško kamšalo patogiai sėdėsite ir tolimose kelionėse. Šaltuoju metų laiku vairuotojas  
ir priekyje sėdintis keleivis galės mėgautis papildoma naudinga funkcija – sėdynių šildymu. 
Pasirinkę priekinių sėdynių bloką turėsite 2 keleivių vietas priekyje.

Elektromagnetinis vairo stiprintuvas, sistema TEMPOMAT, daugiafunkcis vairas su regu-
liuojama vairo kolonėle ir kelionės kompiuteris padės lengvai pasiekti kelionės tikslą.  
Papildomai pasirenkamas oro kondicionierius ar automatinė oro kondicionavimo sistema 
neleis jums perkaisti.

Pagal pageidavimą įmontavus garso aparatūros sistemas, kelyje turėsite geriausią ryšį ir 
nenuobodžiai praleisite laiką, o navigacijos sistema „Becker® MAP PILOT“1 pasirūpins, kad 
tikslą pasiektumėte greičiau. Norite dar labiau pakelti savo „Vito Tourer“ vertę? Užsisaky-
kite pasirenkamą salono chromo paketą2. Kiekviena sėkminga įmonė veiklą pradeda nuo 
daiktų kaupimo, todėl „Vito Tourer“ įrengėme daugybę praktiškų skyrelių daiktams susidėti.

Universali įranga3

3 stipinų daugiafunkcinis vairas su kelionės kompiuteriu4

Salono chromo paketas4: chromo aplikacijos prietaisų skydelyje ir ant durų

Oro kondicionierius TEMPMATIC4

Informacijos ir komunikacijos sistemos, tokios kaip papildomai pasirenkamas radijas „Audio 10“, „Audio 15“  
ir navigacijos sistema „Becker® MAP PILOT“ (galima tik su „Audio 15“)

Patogios vairuotojo/priekyje sėdinčio keleivio sėdynės4

Vairuotojo/priekyje sėdinčio keleivio sėdynių šildymas

1  Navigacijos sistema „Becker® MAP PILOT“ galima tik su „Audio 15“. 2 Vidaus salono chromo paketas įeina į „Vito Tourer SELECT“ įrangos sudėtį. 
3 Iš dalies papildoma įranga. 4 Standartinės „Vito Tourer SELECT“ atveju.



Modeliai | „Vito Tourer BASE“

Funkcionalusis „Vito Tourer BASE“.
„Vito Tourer BASE“ yra tvirtas ir patikimas partneris, kai reikia gabenti keleivius verslo tikslais. 
Ši transporto priemonė padeda taupyti, tačiau ji pati yra itin dosni. Tuo galime įsitikinti pažvel-
gę į salono vidų, kuriame atitinkamai išdėliojus sėdynes galima pasiekti didžiausią įmanomą 
9 vietų keleiviams skaičių. Į standartinę įrangą įeina puikios pagalbinės sistemos ATTENTION 
ASSIST, šoninio vėjo sistema, kilimo į kalną pagalbos sistema, saugos įranga su padangų slėgio 
stebėsenos sistema1 ir su vairuotojo bei priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvėmis.

Medinės salono grindys labai tvirtos, taip pat ir šonų bei stogo danga su medienos plaušų 
plokštėmis, kurioms nebaisūs net ir stiprūs išoriniai veiksniai. Apskritai, „Vito Tourer BASE“ 
gali pasigirti geriausiomis sąlygomis, padedančiomis kuo ilgiau išlikti patikimu partneriu.

Standartinė pagalbinė šoninio vėjo sistema padeda išvengti išvažiavimo į kitą eismo juostą esant šoninio vėjo gūsiams. 

Standartinė ATTENTION ASSIST sistema gali pagal įvairius parametrus atpažinti tipiškus nuovargio požymius ir perspėti  
vairuotoją.

Į standartinę „Vito Tourer BASE“ įrangos sudėtį taip pat įeina:

Išorė

Plieniniai 40,6 cm (16 colių) ratlankiai, 6,5 J x 16 ET 52 su 195/65 R16 padangomis 

6 pavarų mechaninė pavarų dėžė

Elektromechaninis vairo mechanizmas 

Bazinė važiuoklė „Plus“ arba komfortiška važiuoklė galinių ratų pavaros atveju

Salonas

Rakinama ir apšviečiama daiktadėžė

Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvės

Rankiniu būdu reguliuojamos, patraukliai tekstiline danga aptrauktos vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivinio sėdynės

Įspėjamoji vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos diržų sistema

Galinis dangtis su langu ir stiklų valymo bei plovimo įrenginiu

Medinės keleivių salono grindys

Medienos plaušų plokščių šonų ir durų danga keleivių salone

2 sėdynių eilių keleivių salone sėdynių tvirtinimo įtaisai su fiksatoriais

1  Padangų slėgio stebėsenos sistema būna standartiškai transporto priemonėse, atitinkančiose lengvojo automobilio kategoriją (M1).



Modeliai | „Vito Tourer BASE“

„Vito Tourer BASE“ keleivių saloną galima įrengti pagal poreikius: pavyzdžiui, įtaisyti 2-vietį sėdynių bloką pirmoje eilėje ir 3-vietį sėdynių bloką antroje eilėje. Įtaisius 2-vietį sėdynių bloką liks daug vietos norint praeiti į galą. Visos sėdynės turi integruotus 
trijų taškų saugos diržus ir keičiamo aukščio galvos atramas. Iki keturių sėdynių galima pritvirtinti tam pritaikytas vaikiškas kėdutes, turinčias tvirtinimo sistemą ISOFIX.



Modeliai | „Vito Tourer PRO“

Universalus talentas – „Vito Tourer PRO“.

Standartiškai „Vito Tourer PRO“ keleiviams įrengiamos šešios vietos keleivių salone. Kraštinė sėdynė turi EASY ENTRY funkciją, kuri padės patogiai įlipus praeiti iki antros sėdynių eilės. Jei reikia, kraštinę sėdynę galima iš viso išimti. Visos sėdynės turi  
integruotus trijų taškų saugos diržus ir keičiamo aukščio galvos atramas. Keturiose sėdynėse galima pritvirtinti tam pritaikytas vaikiškas kėdutes, turinčias tvirtinimo sistemą ISOFIX.



Modeliai | „Vito Tourer PRO“

Galėdami reguliuoti vairo aukštį ir kampą, bet kokio ūgio vairuotojai gali individualiai prisitaikyti ir rasti priimtiniausią  
sėdėjimo padėtį.

Ištaigaus dizaino salono danga padaro saloną patrauklesnį, jame gali tilpti papildomų dėtuvių.

Net ir standartiniame „Vito Tourer PRO“ yra įrengtos 8 sėdynės. Tačiau sėdynių išdėstymą galima 
pakeisti pertvarkant ir paliekant 5, 4 ar 2 vietas. Sėdynes galima taip kaitalioti, nes keleivių  
salone yra sėdynių tvirtinimo įtaisai su fiksatoriais. Jūsų laukia gabenti paruoštas griozdiškas 
krovinys? Vienos rankos mostu keleivių salonas gali virsti talpiu krovinių skyriumi. Vairuotojas, 
galėdamas reguliuoti vairo aukštį bei kampą ir elektriniu būdu nusistatyti šildomus šoninius 
veidrodėlius, važiuodamas jaus dar didesnį komfortą. Salone esančius keleivius supantys 
termoizoliaciniai stiklai ir praktiškos dėtuvės šoninėje apdailoje suteiks jaukumo keliaujant.

Standartinė „Vito Tourer PRO“ įranga, papildomai prie „Vito Tourer BASE“ standartinės 
įrangos (sąrašas neišsamus):

Išorė

Šildomi ir elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai

Termoizoliaciniai stiklai visoje transporto priemonėje

Salonas

3-vietis sėdynių blokas 1-oje eilėje keleivių salone su nulenkiama ir išimama kraštine sėdyne

3-vietis sėdynių blokas 2-oje eilėje keleivių salone

Valdymo skydelis lubose su dvejomis skaitymo lemputėmis

Tekstilinė stogo danga

Plastikinės keleivių salono grindys, ant kurių nesikaupia purvas ir kurias lengva valyti

Reguliuojamo aukščio ir kampo vairas

Radijo paruošimo įranga su 2 juostų kolonėlėmis priekyje

Plastmasės liejinio šonų ir durų danga su praktiškomis dėtuvėmis keleivių salone

Šoninės krūtinės ląstos ir dubens oro pagalvės, šoninės galvos oro pagalvės priekyje



Modeliai | „Vito Tourer SELECT“

Jus lepinantis furgonas – „Vito Tourer SELECT“.
„Vito Tourer SELECT“ puikiai tinka profesionaliai vežti keleiviams, kurie keliaudami jaustųsi itin 
patogiai. Patraukli išorė su 40,6 cm (16 colių) ratlankiais iš lengvojo metalo ir tokia pačia 
spalva kaip transporto priemonė nudažytais bamperiais tiesiog vilioja įlipti. Salone keleivius  
lepins patogios sėdynės su porankiais ir reguliuojamomis nugaros bei galvos atramomis.

Sėdynių blokų padėtį galima reguliuoti stumdant juos sėdynių bėgeliais, sėdynės lengvai  
ant jų užsifiksuoja. Vairuotojas taip pat turi ne vieną priežastį gerai jaustis prie vairo – jis gali  
nusistatyti savo patogią sėdynę pagal save. Daugiafunkcinis vairas su kelionės kompiuteriu ir 
prietaisų skydelis su aukštos kokybės ekranu leidžia patogiai pasižiūrėti informaciją ir valdyti 
transporto priemonės funkcijas. Oro kondicionierius TEMPMATIC vairuotojui neleis perkaisti.

Sistema TEMPMATIC automatiškai sureguliuoja temperatūrą, kokios pageidauja vairuotojas ir priekyje sėdintis keleivis.

Viliojantis važiuoti kartu – „Vito Tourer SELECT“ su 40,6 cm (16 colių) ratlankiais iš lengvojo metalo ir tokia pačia spalva kaip 
transporto priemonė nudažytais buferiais bei kitomis detalėmis. 

Standartinė „Vito Tourer SELECT“ įranga, papildomai prie „Vito Tourer PRO“  
standartinės įrangos (sąrašas neišsamus):

Išorė

Tokia pačia spalva kaip transporto priemonė nudažyti bamperiai

40,6 cm (16 colių) ratlankiai iš lengvojo metalo, 10 stipinų dizaino, 6,5 J x 16 ET 52 su 205/65 R16 padangomis

Salonas

3-vietis patogių sėdynių blokas 1-oje ir 2-oje eilėse keleivių salone su nulenkiama ir išimama kraštine sėdyne

Pagalbinė šviesų sistema automatiškai įjungia ir išjungia šviesas

Oro kondicionierius TEMPMATIC

Prietaisų skydelis su pikselių ekranu su matrica 

Patogi vairuotojo sėdynė ir patogi priekyje sėdinčio keleivio sėdynė

Šviesų paketas su salono ir aplinkos apšvietimu

Daugiafunkcinis vairas su kelionės kompiuteriu

Lietaus jutiklis, automatiškai pritaikantis valytuvų judėjimo greitį

Sėdynių bėgelių sistema su fiksatoriais keleivių salone 

Kiliminė danga („Dilours“) keleivių salone 

Salono chromo paketas: chromo aplikacijos prietaisų skydelyje ir ant durų



Modeliai | „Vito Tourer SELECT“

Vietos „Vito Tourer SELECT“ ant patogių ir lanksčiai reguliuojamų sėdynių blokų pirmoje ir antroje sėdynių eilėse užteks šešiems asmenims.



Sėdynių išdėstymo variantai

„Vito Tourer“ sėdynių išdėstymo variantai.

Kompaktiškas „Vito Tourer“: keleivių sėdynių blokas priekyje, keleivių salone – 3-vietis sėdynių blokas 1-oje eilėje su  
nulenkiama sėdyne ir 3-vietis sėdynių blokas 2-oje eilėje

Pailgintas „Vito Tourer“: keleivių salone – 3-vietis komfortinių sėdynių blokas 1-oje eilėje su nulenkiama kraštine sėdyne ir 
3-vietis komfortinių sėdynių blokas 2-oje eilėje su nulenkiama kraštine sėdyne

Pailgintas „Vito Tourer“: keleivių salone sėdynės išimtos

Pailgintas „Vito Tourer“: keleivių salone – 2-vietis sėdynių blokas 1-oje eilėje ir 3-vietis sėdynių blokas 2-oje eilėje



Sėdynių išdėstymo variantai

Pailgintas „Vito Tourer“: keleivių sėdynių blokas priekyje, keleivių salone – 3-vietis sėdynių blokas 1-oje eilėje su nulenkiama 
sėdyne ir 3-vietis sėdynių blokas 2-oje eilėje

Ilgasis „Vito Tourer“: keleivių salone – 3-vietis sėdynių blokas 1-oje eilėje su nulenkiama sėdyne ir 3-vietis sėdynių blokas 
2-oje eilėje

Ilgasis „Vito Tourer“: keleivių salone – 2-vietis sėdynių blokas 1-oje eilėje ir 3-vietis sėdynių blokas 2-oje eilėje, bėgelių sistema 
su fiksatoriais keleivių salone

Ilgasis „Vito Tourer“: keleivių salone – 2-vietis sėdynių blokas 1-oje eilėje, 2-vietis sėdynių blokas 2-oje eilėje ir 3-vietis sėdynių 
blokas 3-oje eilėje



Pavarų variantai | Priekinių ir galinių ratų pavara

Daugybė galimybių judėti į priekį.
Priekinių, galinių ar visų ratų pavara – „Vito“ yra vienintelis mikroautobusas vidutinio dydžio 
furgonų segmente, kurio pavaras galima rinktis iš 3 variantų.

Priekinių ratų pavara būna su baziniais varikliais1, kurių galia 65 kW (88 AG) ir 84 kW (114 AG). 
Šių priekiniais ratais varomų transporto priemonių pranašumas – nedidelė grynoji masė.  
Atsižvelgiant į transporto priemonės įrangą, palyginti su ankstesnės serijos transporto priemo-
nėmis, darbinė apkrova gali būti didesnė 120 kg2. Taip pat šis pavaros variantas pasižymi  
labai gera trauka, kai transporto priemonė nepakrauta.

Galinių ratų pavara praverčia tuomet, kai reikia daugiau galios ir didelio sukimo momento, 
pavyzdžiui, kai didelė transporto priemonės darbinė apkrova arba krovinys tempiamas  
priekaba. Ypač didelis komfortas važiuojant jaučiamas tada, kai yra automatinė pavarų dėžė 
7G-TRONIC PLUS3.

1  Išsamią informaciją apie sąnaudų duomenis rasite skyriuje „Techniniai duomenys“. 2 „Vito 109 CDI“ ir „Vito 111 CDI“ atvejais, kai didžiausioji leidžiamoji 
bendra pakrautos transporto priemonės masė 3 100 kg. 3 Automatinė pavarų dėžė 7G-TRONIC PLUS gali būti pasirenkama, kai yra varikliai, kurių galia 
100 ir 120 kW. Variklių, kurių galia 140 kW, pavara būna su standartine įranga.

Priekinių ratų pavara Vito



Pavarų variantai | Visų ratų pavara

Lyderis. Visur ir visada. „Vito 4 x 4“.
Nuolat varomas visais ratais1, „Vito 4 x 4“ lengvai važiuoja tose vietose, kur blogos eismo  
sąlygos. Labai gera trauka užtikrina geresnę važiavimo dinamiką ir kokybę. Galia priekinėje ir 
galinėje ašyse pasiskirsto santykiu 45% / 55%. Esant nepakankamai traukai ratai ant slidaus  
paviršiaus gali būti pristabdyti veikiant elektroninei traukos kontrolės sistemai 4ETS. Tuo pačiu 
metu į ratus, kuriuose trauka gera, perduodamas varantysis momentas.

Galėdamas pasigirti optimaliai pritaikyta traukos kontrole ir taip sklandžiai važiuodamas,  
„Vito 4 x 4“ saugiai ir patogiai pristatys keleivius, vairuotoją ir krovinį į tikslą važiuodamas beveik 
bet kokiu paviršiumi. Tačiau ir visais kitais požiūriais „Vito 4 x 4“ kuo puikiausiai prisitaiko  
prie aplinkos – pavyzdžiui, žemas slenkstis neapsunkina krovinių pakrovimo ir iškrovimo proceso.

1  Galima tik su automatine pavarų dėže 7G-TRONIC PLUS, su varikliais, kurių galia 100, 120 ir 140 kW.

visų ratų pavara Vito



Pavarų variantai | Varikliai

Nekenkia nei piniginei, nei aplinkai.
Abu 4 cilindrų dyzeliniai varikliai su tiesioginio įpurškimo sistema „Common Rail“ ir turbo  
įpū timo sistema lemia „Vito Tourer“ ekonomiškumą ir tvarumą. 1 598 cm3 variklis būna 2 galios  
variantų, 2143 cm3 variklis – 3 galios variantų. Atsižvelgiant į variklio galią, galima rinktis 
priekinių, galinių arba visų ratų pavarą. Turint 120 kW variantą ir papildomai pasirenkamą paketą 
„BlueEFFICIENCY“, galima tikėtis sąnaudų nuo 5,8 l/100 km1.

Visi varikliai dėl technologijos „BlueTEC“ atitinka „Euro 6“ išmetamųjų dujų reikalavimus. 
Priedas „AdBlue®“ padeda selektyvios katalizinės redukcijos procese kenksmingus azoto  
oksidus išmetamosiose dujose paversti vandeniu ir azotu.

„Vito Tourer“ variklių apžvalga:

65 kW (88 AG), 1598 cm3, 230 Nm, 6 pavarų mechaninė pavarų dėžė, priekinių ratų pavara

84 kW (114 AG), 1598 cm3, 270 Nm, 6 pavarų mechaninė pavarų dėžė, priekinių ratų pavara

100 kW (136 AG), 2143 cm3, 330 Nm, 6 pavarų mechaninė pavarų dėžė, papildomai pasirenkama 7G-TRONIC PLUS,  
galinių ratų pavara

120 kW (163 AG), 2143 cm3, 380 Nm, 6 pavarų mechaninė pavarų dėžė, papildomai pasirenkama 7G-TRONIC PLUS,  
galinių ratų pavara

140 kW (190 AG), 2143 cm3, 440 Nm, 7G-TRONIC PLUS, galinių ratų pavara

4 cilindrų dyzelinis variklis OM651, kurio galia 140 kW (190 AG), nuvažiuotą kelią ir suderinamumo su aplinka paieškas  
sujungia į vieną visumą.

1  „Vito Tourer 116 CDI“ su paketu „BlueEFFICIENCY“ ir 7G-TRONIC PLUS, kai transporto priemonė atitinka lengvojo automobilio kategoriją (M1 klasę).

m SUŽINOKITE DAUGIAU

Visus „Vito Tourer“ techninius duomenis rasite nuo 40 puslapio. 



Įranga | Dažai ir sėdynių danga

Dažai ir sėdynių danga.

Čia pavaizduotos standartinės ir metalo atspalvio spalvos1 tėra maža dalis galimų spalvų, kokiomis gali būti nudažytas jūsų „Vito Tourer“. Jums pageidaujant pateiksime daugiau 
spalvų, jei norite kitų spalvų dažų (be metalo atspalvio). Pageidaujant galima rinktis ir specifinės spalvos dažus, pavyzdžiui, jūsų įmonės firminę spalvą.

1  Metalo atspalvio spalvos nėra standartinės, jos yra specialus priedas. 2 Negalima pasirinkti „Vito Tourer BASE“ atveju be ištaigaus dizaino salono dangos. 3 Sėdynių dangą galima užsisakyti „Vito Tourer PRO“ ir  
„Vito Tourer SELECT“, jei užsakomas gulto paketas. 4 Žydrai žalia spalva bus prieinama nuo 2016 m. gruodžio.

Sėdynių danga

Medžiaga „Tunja“, juoda

Dirbtinės odos sėdynių danga

Medžiaga „Santiago“, juoda3

Standartinės spalvos

Arktinė balta  
MB9147

Tamsiai mėlyna 
MB5373

Žydrai žalia4 

Žvyro pilkumo 
MB7701

Jupiterio raudona  
MB3967

Kalnų krištolo balta (metalo atspalvio)2 

MB9134

Titnago pilka (metalo atspalvio)  
MB7368

Obsidiano juoda (metalo atspalvio) 
MB9197

Kavansito mėlyna (metalo atspalvio) MB5890

Sidabrinė (metalo atspalvio) 
MB9744

Indžio pilka (metalo atspalvio)  
MB9963

Dolomito ruda (metalo atspalvio) 
MB8526

Metalo atspalvio spalvos1



Įranga | Standartinė ir speciali įranga

○  Įspėjimo apie nematomoje zonoje esančius objektus 
sistema2 gali padėti išvengti avarijų rikiuojantis iš vienos 
eismo juostos į kitą, pavyzdžiui, automagistralėse

○   LED žibintų sistema „Intelligent Light System“ pritaiko 
apšvietimą pagal paros šviesą, eismo ir oro sąlygas

○  Galinio vaizdo kamera rodo fotorealistišką aplinkos  
ir važiavimo krypties kelio vaizdą, papildytą dinamiškomis 
linijomis

Standartinė ir speciali įranga.
Saugumas.

○  COLLISION PREVENTION ASSIST1 sujungia įspėjimo 
apie saugų atstumą ir susidūrimą sistemas su pagalbine 
stabdymo sistema BAS PRO

●  Pagalbinė šoninio vėjo sistema padeda išvengti išvažia-
vimo į kitą eismo juostą esant šoninio vėjo gūsiams

●  ATTENTION ASSIST gali pagal įvairius parametrus  
atpažinti tipiškus nuovargio požymius ir perspėti vairuotoją

○  Įspėjimo apie nukrypimą nuo eismo juostos sistema2 
gali padėti išvengti avarijų, kai netyčia išvažiuojama iš  
kelio juostos

●  Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvės3, 4, 
šoninės krūtinės ląstos ir dubens oro pagalvės, priekinės 
galvos oro pagalvės įeina į standartinę saugos įrangos 
sudėtį

● Standartinė įranga   ○ Speciali įranga

1  Taip pat įeina į vairavimo pagalbos paketo sudėtį. 2 Taip pat įeina į eismo juostos laikymosi ir vairavimo pagalbos paketo sudėtį. 3 „Vito Tourer BASE“ atveju šoninės krūtinės ląstos, dubens ir galvos oro pagalvės pasirenkamos  
papildomai. 4 Pavaizduotas imituotas oro pagalvės išsiskleidimas, kai ji visiškai išsiskleidusi. 5 „Vito Tourer SELECT“ atveju įeina į standartinę sudėtį. 6 „Vito Tourer SELECT“ salono chromo paketas įeina į standartinę sudėtį. 

7 „Vito Tourer 119 CDI“ serija. Išsamią informaciją apie sąnaudų duomenis rasite skyriuje „Techniniai duomenys“.



Įranga | Standartinė ir speciali įranga

○  Sistema THERMOTRONIC automatiškai sureguliuoja 
temperatūrą, oro kiekį ir pasiskirstymą atskirai vairuotojo 
ir priekyje sėdinčio keleivio vietose

○  „Audio 10“ pateikia daugybę naudingų informacijos  
ir komunikacijos funkcijų: laisvų rankų įranga ir srautinis 
garso siuntimas „Bluetooth®“ ryšiu, USB bei AUX IN  
kabeliais ir per SD atminties kortelės lizdą

○  Salono chromo paketas6. Dekoratyviniai chromo  
elementai ant ventiliacijos grotelių, oro kondicionieriaus  
reguliavimo ratuko ir durelių vidinės pusės salonui  
suteikia dar daugiau prabangos pojūčio 

○  „Audio 15“ nenuvilia dėl savo didelės raiškos 14,7 cm 
(5,8 colio) įstrižainės TFT technologijos ekrano ir daugybės 
įvairių jungčių

○  Automatinė pavarų dėžė 7G-TRONIC PLUS7 nenuvilia 
dėl labai patogiai perjungiamų pavarų ir didelio potencialo 
taupyti degalus

○  Per panoraminį atidaromą stoglangį į saloną įeina daug 
šviesos ir oro, keleiviams užtikrinama šviesi ir jauki aplinka

○  Patogios sėdynės5, turinčios papildomas reguliavimo 
funkcijas, suteikia komfortą kiekvienam, sėdinčiam priekyje 
ir keleivių salone

Standartinė ir speciali įranga.
Komfortas.

○  „Becker® MAP PILOT“ papildo „Audio 15“. Tai aukštos 
kokybės intuityviai valdoma navigacijos sistema, veikianti 
14,7 cm (5,8 colio) spalvotame ekrane



Įranga | Standartinė ir speciali įranga

Standartinė ir speciali įranga.
Funkcionalumas.

●  Sistema TEMPOMAT suteikia galimybę palaikyti vienodą 
prieš tai nustatytą greitį, taip palengvindama vairuotojui 
darbą

○  3 stipinų daugiafunkcį vairą1 su kelionės kompiuteriu 
malonu liesti, jis pasižymi puikia ergonomika

○  Keleivių priekinių sėdynių blokas su reguliuojamomis 
galvos atramomis ir trijų taškų saugos diržais suteikia  
galimybę priekyje prie vairuotojo sėdėti dviem asmenims

○  20 stipinų dizaino 43,2 cm (17 colių) ratlankiai iš  
lengvojo metalo sukuria išskirtinį dinamišką transporto 
priemonės dizainą

○  Praktiškas centrinis valdymo pultas su dėtuve smul-
kesniems daiktams – vienas iš pavyzdžių, kaip gamintojai 
apgalvoja ir daiktų laikymo koncepciją

○  Į veidrodėlių paketą įeina veidrodėliai su automatinio  
užtamsinimo funkcija ir elektra valdomi užlenkiami šoniniai 
veidrodėliai

○  Dvigubas puodelių laikiklis suteikia galimybę vairuotojui 
ir priekyje sėdinčiam keleiviui laikyti gėrimus patogiu  
atstumu nuo savęs

○  Pagalbinė transporto priemonės statymo sistema  
palengvina stovėjimo vietos paieškas ir transporto priemo-
nės statymo bei išvažiavimo iš stovėjimo vietos procesą

● Standartinė įranga   ○ Speciali įranga1  „Vito Tourer SELECT“ atveju įeina į standartinę sudėtį. 2  Negalima pasirinkti „Vito Tourer BASE“ atveju.



Įranga | Standartinė ir speciali įranga

○  Salono ir aplinkos apšvietimas1 suteikia daugiau kom-
forto, salone taip pat yra skaitymo lemputė prie rankenos 
ir atidarytų durų įspėjimo lemputės

○  Dešinėje pusėje esančias stumdomas duris,  
valdomas elektriniu būdu, atidarysite ir uždarysite  
paspaudę mygtuką 

○  Gulto paketas2 suteikia galimybę patogiam miegui –  
pasislėpus nuo smalsių akių

○  Chromuotos radiatoriaus grotelės suteikia daugiau 
prabangos transporto priemonės priekiui

○  Staliuko paketas2 suteiks įvairių galimybių, kad keleiviams 
salone būtų dar jaukiau

○  Elektra valdomi praveriami langai keleivių salone  
leis į vidų patekti daugiau oro

○  Galiniai juodo stiklo tamsinti langai saugo nuo smalsių 
žvilgsnių ir neleidžia keleivių salonui stipriai įkaisti nuo 
saulės

○  Laikikliai ant stogo suteikia galimybę gabenti griozdiškus 
krovinius ant transporto priemonės stogo ir ją paverčia 
patrauklesnę akiai



Įranga | Standartinė ir speciali įranga

Kita standartinė ir speciali įranga.

Salonas

3-vietis sėdynių blokas, 1-a eilė ○ ● –

2-vietis sėdynių blokas, 3-ia eilė ○ ● –

3-vietis sėdynių blokas, 1-a eilė, patogios sėdynės ○ ○ ●

2-vietis sėdynių blokas, 3-ia eilė, patogios sėdynės ○ ○ ●

3-vietis sėdynių blokas, 3-ia eilė, standartinės sėdynės1 ○ ○ ○

Rakinama daiktadėžė su apšvietimu ● ● ●

Kontr. tepalo, aušinimo ir stabdžių skysčio lygio, stabdžių kala-
dėlių, signal. neveikiančių žibintų ir neuždarytų durų lemputės

● ● ●

12 V kišt. lizdai, gal. sėdynių eil., dešinėje ir kairėje ○ ○ ○

Elektra reguliuojama vairuotojo / keleivio sėdynė ○ ○ ○

2 sėdynių eilių bėgelių sistema su fiksatoriais ○ ○ ●

Galinių sėdynių tvirtinimo įtaisas su fiksatoriais (grioveliais) ● ● –

Komfortiška stogo valdymo sistema ○ ○ ●

Atidarytų durų lemputės ○ ○ ●

Stogo ir salono medienos plaušų plokščių danga ● – –

Ištaigaus dizaino stogo ir salono danga ○ ● ●

Medinės grindys ● – –

TPO grindys ○ ● ○

Kiliminė danga ○ ○ ●

12 V–230 V inverteris ○ ○ ○

Paketai

Vairavimo pagalbos paketas ○ ○ ○

Eismo juostos laikymosi paketas ○ ○ ○

Transporto priemonės statymo paketas ○ ○ ○

Apsaugos nuo vagysčių paketas ○ ○ ○

„Top Load“ paketas ○ ○ ○

Išorė

Priekabos kablys apvalia galvute, pritvirtintas / nuimamas ○ ○ ○

Elektra valdomi nulenkiami šoniniai veidrodėliai ○ ○ ○

Šildomi ir elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai ○ ● ●

Priekabos kištukinio lizdo elektronika ○ ○ ○

Galinis dangtis ● ● ●

Varstomos galinės durys ○ ○ ○

Stogo skersiniai ○ ○ ○

40,6 cm (16 col.) ratlankiai iš lengv. metalo, 10 stipinų dizaino ○ ○ ●

45,7 cm (18 col.) ratlankiai, lengv. met., 10 dvig. stipinų ○ ○ ○

48,3 cm (19 col.) ratlankiai iš lengv. metalo, 16 stipinų dizaino ○ ○ ○

Stumdomos kairės pusės keleivių salono durys ○ ○ ○

Stumdomos dešinės pusės keleivių salono durys ● ● ●

Cinku aptrauktas kėbulas ● ● ●

Komforto linija

Kilimo į kalną pagalbos sistema ● ● ●

Vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio sėdynių šildymas ○ ○ ○

Pusiau automatinis oro kondicionierius TEMPMATIC ○ ○ ●

Odinis vairas ir rankinio valdymo svirtis ○ ○ ○

Vairas, kurio aukštis ir kampas reguliuojami ○ ● ●

Centrinė rakinimo sistema su nuotolinio valdymo pulteliu ● ● ●

Termoizoliacinis stiklas visoje transporto priemonėje ○ ● ●

Bagažinės dėklas, kuriuo galima bagažinę padalyti į du 
aukštus (su dviem dėžėmis daiktams)

○ ○ ○

Šildomas galinio dangčio / galinių durų langas su stiklų  
valymo ir plovimo įrenginiu

● ● ●

Elektrinis imobilizatorius ● ● ●

Priekinio stiklo plovimo sistemos šildymas ○ ○ ○

Technika

6 pavarų mechaninė pavarų dėžė ● ● ●

Nuolatinė visų ratų pavara ○ ○ ○

Techninės priežiūros ekranas ASSYST ● ● ●

Signalinė langų plovimo skysčio kiekio lemputė ● ● ●

Didelis bakas ○ ○ ○

3100 kg krovinys ○ ● ●

3200 kg krovinys ○ ○ ○

Paketas „BlueEFFICIENCY“2 ○ ○ ○

Dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtras ● ● ●

Sauga / važiuoklė

Pagalbinė šviesų sistema ○ ○ ●

Halogeniniai rūko žibintai ○ ○ ○

Prisitaikančios stabdžių šviesos ● ● ●

ADAPTIVE ESP® (elektroninė stabilumo programa) kartu  
su ABS, ASR, EBV, BAS

● ● ●

Įspėjamoji vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos 
diržų sistema

● ● ●

Lietaus jutiklis ○ ○ ●

Transporto priemonėje esančių asmenų apsaugos sistema 
PRE-SAFE®

○ ○ ○

● Standartinė įranga   ○ Speciali įranga

1  Tik „Vito Tourer“ itin ilgos.
2  „Vito 119 CDI“ serija ir modeliai su automatine pavarų dėže, kai transporto priemonė atitinka lengvojo 

automobilio kategoriją (M1 klasę).

BASE BASE BASEPRO PRO PROSELECT SELECT SELECT



Įranga | Originalūs priedai

Originalūs priedai.

Integruoti planšetiniai kompiuteriai „iPad®“. Patogios tvirtinimo 
sistemos leidžia „iPad®“ su visomis įprastomis funkcijomis perkelti 
į jūsų „Mercedes“, ir planšetiniu kompiuteriu bus galima ergono-
miškai naudotis nebijant susidūrimų. Galima naudoti su „iPad® 2“, 
„iPad® 3“ ir „iPad® 4“.

Plokščias bagažinės dėklas. Geras sprendimas norint užtikrinti švarą, kad nesikauptų purvas, ir išvengti  
įbrėžimų. Pagamintas iš lengvo, tvirto plastiko.

Ripso kilimėliai. Ideali kombinacija: itin patvari  
ilgaamžiška neaustinė medžiaga ir elegancija.  
Prisegamas, kad neslidinėtų ant transporto priemonės 
grindų.

Veliūro kilimėliai. Elegantiškas, puikios kokybės 
pluošto ir veliūro kilimėlis, ant kurio išsiuvinėtas  
užrašas „Mercedes-Benz“. Galima pritaikyti prie  
originalių jūsų salono spalvų.

Ant galinio dangčio tvirtinamas dviračių laikiklis. Aukštos  
kokybės laikiklis, pagamintas iš anoduoto aliuminio, lengvai ir tvirtai 
pritvirtinamas prie galinio dangčio. Galima vežti 4 dviračius  
(arba 2 elektrinius dviračius). Didžiausia leidžiamoji krovinio masė – 
70 kg. Rakinamas

Stoginė bagažinė „Alustyle“, komfortiška slidžių ir snieglenčių bagažinė „New Alustyle“. Įvairiai ir greitai pritvirtinamos prie laikiklių 
ant stogo. Didžiausia leidžiamoji krovinio ant stogo masė – 150 kg. Slidžių ir snieglenčių (rakinamoje) bagažinėje telpa 6 poros slidžių arba 
4 snieglentės. Praktiška funkcija padeda lengvai jas pakrauti ir iškrauti.





+

Klientų aptarnavimas ir finansinės paslaugos

Partneris. Visos paslaugos. 
„Mercedes-Benz“

„Mercedes-Benz“ furgono ekonomiškumas ir patikimumas jūsų įmonei gali duoti 
tik naudos. Kad galėtumėte mėgautis šiais privalumais naudodami transporto 
priemonę, jums siūlome visapusišką klientų aptarnavimą bei finansines paslaugas, 
pasižyminčius išskirtine „Mercedes-Benz“ kokybe.

Rinkitės iš patrauklių pasiūlymų, tokių kaip išperkamoji nuoma, finansavimas ar 
nuoma. Sąžiningi draudimo pasiūlymai, taip pat individualiai parinktos techninės 
priežiūros paslaugos ir taisymas irgi yra įtraukti į mūsų pasiūlymą.

Labiausiai norėtumėte sprendimo, kuris viską apimtų? Tuomet apsispręskite įsigyti 
mūsų kompleksines paslaugas. Jums bus pateikiamos kruopščiai apskaičiuotos 
išlaidos ir galėsite koncentruotis į savo įmonės sėkmę.

Daugiau apie mūsų pasiūlymus sužinosite tiesiogiai iš mūsų „Mercedes-Benz“  
partnerio. Jis mielai išsamiai ir asmeniškai patars.

Kaip  
apsidrausti?

„Mercedes-Benz
ServiceCare“

Draudimas

Kaip tapti mobiliu?

Kaip likti  
mobiliu?

„Mercedes Benz“
originalios dalys

24 val.  
„MobiloVan“  
klientų aptarnavimas

„Mercedes-Benz“  
klientų  
aptarnavimas

Išperkamoji 
nuoma

Finansavimas Nuoma

„Mercedes-Benz“ klientų 
apt. išp. nuomos kl.

Išperkamoji 
nuoma

„Mercedes-Benz
ServiceCare“

Pasirinkus vieną iš daugelio mūsų pilnų paketų, jūsų išlaidos visą sutarties galiojimo laikotarpį bus patikimai apskaičiuojamos.  
Poreikius atitinkantį pasiūlymą gausite iš mūsų „Mercedes-Benz“ partnerio.

Tik viena iš daugelio galimybių:
„Mercedes-Benz“ klientų aptarnavimas išperkamosios nuomos klausimais

www.mercedes-benz.lt



38 Klientų aptarnavimas ir finansinės paslaugos

Mobilumas visą eksploatavimo laikotarpį

Su „Mercedes-Benz“ finansinių paslaugų padaliniu pasirašę  
išperkamosios nuomos sutartį, gausite pagal savo pageidavimus 
sukonfigūruotą naują transporto priemonę ir mokėsite tik už 
transporto priemonės naudojimą.

Su „Mercedes-Benz“ finansinių paslaugų padaliniu pasirašę sutartį 
dėl transporto priemonės finansavimo, transporto priemonę  
patraukliomis sąlygomis įsigysite mokėdami pastovias įmokas.

Finansavimas Išperkamoji nuoma

„Mercedes-Benz“ nuoma siūlo greitą ir tinkamą mobilumo 
sprendimą be jokių kapitalo apribojimų. Užsakymus tvarkykite 
ekonomiškai ir lanksčiai.

Viena įmoka ir viskas padaryta. „Mercedes-Benz“ klientų  
aptarnavimo išmokamosios nuomos klausimais darbuotojai siūlo  
specialiai jums sudarytą pilną paketą ir tuo pačiu lengvatą  
išperkamajai nuomai bei patrauklias „Mercedes-Benz“ klientų 
aptarnavimo paslaugas.

„Mercedes-Benz“ nuoma„Mercedes-Benz“ klientų apt. išp. nuomos kl. 
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Mūsų patrauklus draudimo kompensavimas  
sąžiningomis sąlygomis jums suteikia įprastą 
„Mercedes-Benz“ kokybės garantiją.

Draudimas

Visapusiškas draudimas ir individualūs klientų  
aptarnavimo paketai: techninė priežiūra ir remonto 
paslaugos su garantijos pratęsimu iki visapusiško 
draudimo, įskaitant remonto darbus dėl susidėvė-
jimo ir senėjimo.

Individualiai parinkdami techninės priežiūros 
paslaugas ir taisymą rūpinamės jūsų „Mercedes“ 
patikimumu bei vertės išlaikymu.

„Mercedes-Benz“ klientų aptarnavimas

„Mercedes-Benz“ originalios dalys yra kruopščiai 
parinktos transporto priemonei, jos užtikrina  
neginčijamą kokybę, visapusiškai patikrintą garantiją 
ir aukštą patikimumo rodiklį.

24 val. „Mercedes-Benz MobiloVan“ klientų apt.

Su standartine mobilumo garantija „MobiloVan“1 
gaunate nemokamą, greitą ir kokybišką pagalbą 
visoje Europoje iki 30 metų.2

„Mercedes-Benz ServiceCare“ „Mercedes-Benz“ originalios dalys

1 „MobiloVan“ taikoma transporto priemonėms, pirmą kartą užregistruotoms 2012-10-01. 2 Reguliari techninė priežiūra, kurios paslaugas teikia jūsų „Mercedes-Benz“ partneris. 



Techniniai duomenys

Techniniai duomenys. Kompaktiškas „Vito Tourer“, 3200 mm tarpuašis

Lentelės paaiškinimai: tuščiosios masės ir krovinio duomenys galioja esant standartinei pavarai. 
1  Dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtras įeina į standartinę visų transporto priemonių su dyzeliniais varikliais įrangos sudėtį. 2 Duomenys pagal direktyvos 92/21/EB versiją, kuri galiojo spausdinant leidinį. (Įskaitant 68 kg svorio vairuotoją, 7 kg bagažą, visus eksploatacinius skysčius ir 90 % bako turinio.) 3 Įranga ir 

Didžiausia leidžiamoji bendra pakrautos transporto priemonės masė kg 3100 3200

Priekinių ratų pavara 4 x 2

65 kW (88 AG), kai 3800 1/min. | 4 cilindrai | Dyzelis1 
„Euro 6“, I gr. | 1598 cm3 | 230 Nm, kai 1500–2000 1/min.

109 CDI –

84 kW (114 AG), kai 3800 1/min. | 4 cilindrai | Dyzelis1 
„Euro 6“, I gr. | 1598 cm3 | 270 Nm, kai 1500–2500 1/min.

111 CDI –

Galinių ratų pavara 4 x 2

100 kW (136 AG), kai 3800 1/min. | 4 cilindrai | Dyzelis1 
„Euro 6“, I gr. | 2143 cm3 | 330 Nm, kai 1200–2400 1/min.

114 CDI 114 CDI

120 kW (163 AG), kai 3800 1/min. | 4 cilindrai | Dyzelis1 
„Euro 6“, I gr. | 2143 cm3 | 380 Nm, kai 1400–2400 1/min.

116 CDI 116 CDI

140 kW (190 AG), kai 3800 1/min. | 4 cilindrai | Dyzelis1 
„Euro 6“, I gr. | 2143 cm3 | 440 Nm, kai 1400–2400 1/min.

119 CDI 119 CDI

Visų ratų pavara 4 x 4

100 kW (136 AG), kai 3800 1/min. | 4 cilindrai | Dyzelis1 
„Euro 6“, I gr. | 2143 cm3 | 330 Nm, kai 1200–2400 1/min.

114 CDI 114 CDI

120 kW (163 AG), kai 3800 1/min. | 4 cilindrai | Dyzelis1 
„Euro 6“, I gr. | 2143 cm3 | 380 Nm, kai 1400–2400 1/min.

116 CDI 116 CDI

140 kW (190 AG), kai 3800 1/min. | 4 cilindrai | Dyzelis1 
„Euro 6“, I gr. | 2143 cm3 | 440 Nm, kai 1400–2400 1/min.

119 CDI 119 CDI

Tuščioji masė2, 3 kg esant didžiausiai leidžiamajai bendrai pakrautos transporto  
priemonės masei

BASE: 1860–2025 / PRO: 1865–2030 / SELECT: 1900–2065
Visų ratų pavara, BASE: 2065–2075 / PRO: 2070–2080 / SELECT: 2105–2115

Krovinys3 kg esant didžiausiai leidžiamajai bendrai pakrautos transporto  
priemonės masei

BASE: 1085–1240 / PRO: 1080–1235 / SELECT: 1045–1200 
Visų ratų pavara, BASE: 1035–1125 / PRO: 1030–1120 / SELECT: 995–1085

Didžiausia leidžiamoji bendra pakrautos transporto priemonės masė (kg) su priekaba 4100 / 4800 / 5100 / 56004 5200 / 55504

Didž. leidž. krovinio ant stogo masė kg | Priekabos masė (kg) su stabdžiais5/be stabdžių 150 | 1000, 1800, 2000, 25006 / 750 150 | 2000, 25006 / 750

Krovinio tūris m3 | Didž. leidž. krovinių ilgis mm 0,58 (0,72) | 2408 (2 433)

Išorinio / vidinio posūkio spindulio Ø m, priekinių | galinių | visų ratų pavara 12,9 / 12,2 | 11,8 / 11,1 | 12,9 / 12,2

a) b) c) d)

e)

Matmenų paaiškinimai
Visi duomenys pateikti mm. Matmenys nurodyti remiantis vidurkiu. Jie atitinka bazinę įrangą, 
kai transporto priemonė yra be apkrovos. Skliausteliuose pateikiami „Vito Tourer BASE“ duomenys. a) Transporto  
priemonės aukštis; jei yra laikiklis ant stogo (speciali įranga) – pridedami 48 mm. b) Salono aukštis. c) Laisvosios  
erdvės atstumas tarp ratų sparnų galų. d) Didžiausias salono plotis (matuojamos grindys). e) Matmenys, nustatomi  
pagal transporto priemonės grindis.
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Techniniai duomenys

H

Pailgintas „Vito Tourer“, 3200 mm tarpuašis Ilgasis „Vito Tourer“, 3430 mm tarpuašis

įrangos linijos gali turėti įtakos apkrovos masei, nes taip padidinama/sumažinama tuščioji masė. Dėl išsamesnės informacijos teiraukitės savo „Mercedes-Benz“ pardavėjo. 4 Galima didesnė leidžiamoji bendra pakrautos transporto priemonės su priekaba masė, jei yra stipresnis priekabos kablys (speciali įranga), 
atsižvelgiant į pavarų sistemos modelį. 5 Atsižvelgiant į pavarų sistemos modelį. 6 Galima didesnė leidžiamoji priekabos masė, jei yra stipresnis priekabos kablys (speciali įranga), atsižvelgiant į pavarų sistemos modelį.

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
Visų ratų pavara, BASE: 2090–2100 / PRO: 2095–2105 / SELECT: 2130–2140

BASE: 1910–2075 / PRO: 1915–2080 / SELECT: 1950–2115
Visų ratų pavara, BASE: 2115–2125 / PRO: 2120–2130 / SELECT: 2155–2165

BASE: 1060–1215 / PRO: 1055–1210 / SELECT: 1020–1175
Visų ratų pavara, BASE: 1010–1100 / PRO: 1005–1095 / SELECT: 970–1060

BASE: 1035–1190 / PRO: 1030–1185 / SELECT: 995–1150
Visų ratų pavara, BASE: 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

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

e)

c) d)

e)
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Degalų sąnaudos ir CO2 emisija

Degalų sąnaudos ir CO2 emisija.
Skirta transporto priemonėms, atitinkančioms išmetamųjų 
dujų standarto „Euro 6“ I gr., su priekinių ratų pavara 4 x 2 be paketo „BlueEFFICIENCY“

Variklis
Pavarų  
dėžė

Perdavimų  
skaičius

CO2 emisijos 
vertės g/km1

Efektyvumo  
klasė

Degalų sąnaudos l/100 km1, 2, 3

mieste užmiestyje mieste ir užmiestyje 

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

Skirta transporto priemonėms, atitinkančioms išmetamųjų 
dujų standarto „Euro 6“ I gr., su galinių ratų pavara 4 x 2 be paketo „BlueEFFICIENCY“ su paketu „BlueEFFICIENCY“

Variklis
Pavarų  
dėžė

Perdavimų  
skaičius1

CO2 emisijos 
vertės g/km1

Efektyvumo  
klasė

Degalų sąnaudos l/100 km1, 2, 3 CO2 emisijos  
vertės g/km1

Efektyvumo 
klasė

Degalų sąnaudos l/100 km1, 2, 3

mieste užmiestyje mieste ir užmiestyje mieste užmiestyje mieste ir užmiestyje 

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

Skirta transporto priemonėms, atitinkančioms išmetamųjų 
dujų standarto „Euro 6“ I gr., su visų ratų pavara 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  Pateiktos vertės nustatytos pagal atitinkamus dokumentuose nurodytus matavimo metodus (Reglamentas dėl  
lengvųjų automobilių energijos vartojimo charakteristikų, 2 § Nr. 5, 6, 6a, pagal tuo metu galiojančią reglamento  
(EB) Nr. 715/2007 versiją). Pastaba. Duomenys nėra susiję su konkrečia transporto priemone, jie nėra pasiūlymo 
dalis ir pateikiami tik įvairiems transporto priemonių tipams palyginti. Į CO2 emisiją, susidariusią gaminant ir  
ruošiant degalus ar kitus energijos išteklius, nustatant CO2 emisiją pagal direktyvą 1999/94/EB nėra atsižvelgiama. 

2  Standartinė bako talpa visų variklių atvejais yra ~ 57 l, galima pasirinkti ir ~ 70 l baką. „AdBlue®“ bako talpa – 
11,5 l, galima pasirinkti ir ~ 25 l baką. 3 Sąnaudų vertės taip pat priklauso ir nuo transporto priemonės masės  
bei pasirinktos įrangos. 
 
Ne tik kelių eismo ir klimato sąlygos, bet ir originalūs priedai (pvz., laikikliai ant stogo, dviračių laikikliai ir t. t.)  
gali pakeisti reikšmingas transporto priemonės savybes, pavyzdžiui, masę, riedėjimo ir oro pasipriešinimo rodiklius, 
ir turėti įtakos sąnaudų verčių ir nuvažiuoto kelio rodikliams. 

Lentelės paaiškinimai: M6 = 6 pavarų mechaninė pavarų dėžė „ECO Gear“; A7 = 7 pavarų automatinė pavarų dėžė 7G-TRONIC PLUS

Dyzelinis variklis OM622 DE16LA 65 kW (88 AG)

Dyzelinis variklis OM622 DE16LA 84 kW (114 AG)

Dyzelinis variklis OM651 DE22LA 100 kW (136 AG)

Dyzelinis variklis OM651 DE22LA 120 kW (163 AG)

Dyzelinis variklis OM651 DE22LA 140 kW (190 AG)

Sukimo momento kreivė:
Nm Nominalusis sukimo momentas

450
400
350
300
250
200
150
100

800 1600 2400 3200 4000 4800
Sukimosi greitis 1/min.

Varikliui labiausiai tinka
originali „Mercedes-Benz“ variklinė alyva

330 Nm

270 Nm230 Nm

380 Nm

440 Nm



Bandomasis važiavimas

Išbandykite!
Bet kokie darbo santykiai prasideda bandomuoju laikotarpiu. Tai – laikas, kada galite geriau 
susipažinti su „Vito Tourer“ ir įsitikinti šios transporto priemonės sugebėjimu važiuoti bet 
kokiu keliu. Patirkite, ką reiškia važiuoti tikru „Mercedes-Benz“ furgonu, ir atraskite trans-
porto priemonę, kuri, būdama orientuota į tikslą, visada pasiruošusi veiksmui ir mėgstanti 
ekonomiškumą, gali duoti naudos bet kokiai įmonei – ir visa tai jau nuo pirmos kelionės.

Naudodamiesi prekybininkų paieška interneto svetainėje www.mercedes-benz.lt lengvai  
rasite arčiausiai esantį „Mercedes-Benz“ partnerį. Iš anksto linkime smagaus bandomojo 
važiavimo.

www.mercedes-benz.lt/vito



Papildoma informacija apie šioje brošiūroje pateiktus duomenis. Gali būti su gaminiu susijusių pakeitimų po galutinės 
duomenų įtraukimo datos prieš atiduodant spausdinti šį leidinį 2016-09-19. Pristatymo laikotarpiu galimi gamintojo vyk-
domi konstrukcijos ar formos pakeitimai, atspalvio nesutapimai, siuntos sudėties pakeitimai, jei pakeitimai ir nesutapimai 
atsižvelgiant į pardavėjo interesus suderinami su pirkėju. Tokių teisių neįgyjama, kai pardavėjas ar gamintojas užsakymui  
ar užsakytai prekei žymėti naudoja simbolius ar numerius. Paveiksluose ir aprašuose gali būti pateikta ir tokių priedų bei 
papildomos įrangos, kurių nėra standartiniame siuntos rinkinyje. Išspausdintame leidinyje pavaizduotos spalvos gali  
skirtis nuo originalaus gaminio spalvų. Šiame spaudinyje gali būti pateikta modelių ir informacijos apie paslaugas, kurios 
neteikiamos kai kuriose šalyse.

Ši brošiūra naudojama tarptautiniu mastu. Informacija apie teisės aktus, teisinius reikalavimus, mokesčių reglamentavimą 
ir padarinius galioja tik Vokietijos Federacinėje Respublikoje, atsižvelgiant į galutinę šios brošiūros duomenų įtraukimo 
datą. Apie kitose šalyse taikomus aktus bei reikalavimus, dėl jų gresiančius padarinius ir dėl būtinos atnaujintos informa-
cijos teiraukitės savo „Mercedes-Benz“ komercinių automobilių pardavėjo. 
www.mercedes-benz.lt

Techninių duomenų saugojimas transporto priemonėje: elektroniniai transporto priemonės komponentai (pvz., oro pagal-
vės valdiklis, variklio valdiklis ir pan.) turi techninius transporto priemonės duomenis, pvz., pranešimus apie veikimo triktis, 
transporto priemonės greitį, stabdžių stiprumą ar pagalbinių vairavimo sistemų veikimo būdą nelaimingo atsitikimo atveju 
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(garso ir vaizdo duomenys neišsaugomi). Duomenys išsaugomi akimirksniu kaip momentinis įrašas, pvz., esant sutrikimo 
pranešimui, per labai trumpą laiką (maks. kelias sekundes), pvz., įvykus nelaimingam atsitikimui, arba trumpa forma, pvz., 
įvertinti konstrukcinės dalies apkrovą. Išsaugotus duomenis galima nuskaityti per sąsajas transporto priemonėje, išmokyti 
technikai gali juos apdoroti ir naudoti norėdami atlikti diagnostiką ir pašalinti visas veikimo sutrikimus o gamintojas gali 
apdoroti ir naudoti juos analizei ir transporto priemonės funkcijoms pagerinti. Klientui pageidaujant duomenys gali būti 
kitų pasirinktinių paslaugų pagrindas. Duomenys iš transporto priemonės perduodami gamintojui ar trečiajai šaliai tik, jei 
leidžia įstatymas (pvz., transporto priemonės avarinis skambutis) arba jei yra susitarimas su klientu atsižvelgiant į duomenų 
apsaugos įstatymą. Daugiau informacijos apie transporto priemonėje išsaugotus duomenis rasite transporto priemonės 
naudojimo instrukcijoje, kurios išspausdinta versija yra transporto priemonėje.

Netinkamų eksploatuoti automobilių atidavimas. Mielai paimsime jūsų „Vito Tourer“ automobilį ir utilizuosime jį aplinkai 
nekenksmingu būdu pagal Europos Sąjungos (ES) parengtą netinkamų eksploatuoti transporto priemonių direktyvą –  
tačiau dar per anksti apie tai kalbėti. Norėdami kuo labiau palengvinti transporto priemonės atidavimo procesą, pateikiame 
informaciją apie grąžinimo vietų ir automobilių išmontavimo įmonių tinklą. Galite nemokamai atiduoti savo transporto 
priemonę vienoje iš šių įmonių. Tokiu būdu naudingai prisidėsite prie atliekų perdirbimo ciklo užbaigimo ir išteklių tausojimo. 
Daugiau informacijos apie netinkamų eksploatuoti transporto priemonių perdirbimą, utilizavimą ir atidavimo sąlygas  
rasite savo šalies „Mercedes-Benz“ interneto svetainėje.


