eVito.
Upptäck en ny drivkraft.
100 % eldriven. 100 % Mercedes-Benz.

Från vision till verklighet.
I nya eVito tar du klivet in i framtiden utan att kompromissa. Den första eldrivna transportbilen i
mellansegmentet är lika praktisk, säker och enkel att jobba i som du är van vid från Vito. Med samma
generösa lastvolym. Samma komfort. Samma helgalvaniserade kaross. Och samtidigt en bil som erbjuder
något helt nytt. För i eVito handlar eldrift om långt mer än att skapa hållbara alternativ till dagens teknik.
Det är första steget på en resa som öppnar helt nya möjligheter och perspektiv på dagens mobilitet.

Lastvolym som väger tungt.
Tack vare att batterierna placerats under golvet
kan eVito erbjuda samma lastvolym som övriga
Vito-modeller. Med en lastutrymmeslängd på
2 566 mm kan eVito ge en lastvolym på 6,6 m³
och en lastkapacitet på upp till 1 015 kg.

Från 0 till 100 % på 6 timmar.
Högvoltsbatterisystemet i eVito laddas med väggbox, en laddningsstation eller via ett vanligt eluttag
om det behövs. Beroende på hur många bilar du
har kan vi erbjuda olika laddningslösningar för att
optimera och planera när du laddar batterieret.

Hur lång räckvidd
har eVito?
eVito skåpbil har en räckvidd på upp till 150 km
med ett fulladdat batteri. Bilen har 3 olika körprogram och 4 regeneringsnivåer för att optimera
strömförbrukningen och därmed räckvidden.
Genom regenereringen återvinns rörelseenergi när
bilen saktar in. Batteriet laddas till exempel vid
körning i nedförsbacke i stället för att förlora energi
i form av värme när man bromsar. Du väljer program
genom en knapp på instrumentbrädan.

En hållbar affär.
Ny teknik kräver nya lösningar. Därför erbjuder vi en ny typ av service för eVito. Service enligt plan
ingår under de fyra första åren för underhåll av högvoltskomponenter och bilens övriga funktioner.
Dessutom får du ett kostnadsfritt battericertifikat som skyddar dig om batterierna måste bytas inom
8 år eller upp till en mätarställning på 100 000 km.

eVito 111 Skåp lång

Pris exkl. moms

4 840 kr/mån

Inklusive Integrerat Service Paket och battericertikat.

De tre batterimodulerna är placerade under bilen och påverkar
därför inte lastrutymmets storlek.

Är du redo för en eVito? Ladda ner appen eVAN Ready och få
svaret. Appen hittar du på Google Play eller AppStore.

Finansiell Leasing via Mercedes-Benz Finans, 36 mån, restvärde 40 %, 1:a förhöjd avg. 30 %, rörlig ränta 4,75 % (september 2019) inkl. Integrerat Servicepaket. Leasingavgift exkl. moms. Reservation för sedvanlig
kreditprövning. Kontantpris eVito 111 Skåp lång 460 200 kr exkl.moms
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Standardutrustning eVito 111 Skåp:
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Ratt ställbar i höjd och lutning/växelpaddlar
Aerodynamisk beklädnad under bilen
Mellanvägg
Igångkörningsassistent
Svankstöd förare
Audio 10
Eluppvärmd förar- och passagerarstol
Backvarnare
Färdljusassistent
Tvåvägshögtalare fram
Kommunikationsmodul (LTE)
Mercedes-Benz nöduppringning
Breakdown Management
Laddkabel 4m till laddbox/station Typ 2 (MODE 3)
Låsbart handskfack
Eluppvärmda och inställbara ytterbackspeglar
Fjärrkontroll med 3 funktionsknappar
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Komfortsäte förare
TEMPMATIC halv-automatisk klimatanläggning
Värmedämpande rutor runtom
Säkerhetsbältespåminnare
Varningslampa spolarvätskenivå
LED list i lastutrymmet
Skjutdörr lastutrymme höger sida
Takenhet komfort
Adaptiva bromsljus
Hastighetsbegränsning 120 km/h
Krockkudde förare och passagerare
Klädsel Tunja svart
Stålfälgar 17”
Trägolv
Baklucka
Lastbilsregistrering
Totalvikt 3 200 kg

T E K N I S K A DATA
Motor:

Batterikapacitet
installerat/användbar:
41,4/ 35,2 kWh

Elmotor 85 kW

eVito 111 Skåp

Lång version

Antal battericeller:
300

Räckvidd blandad körning i km,
(WLTP, vid 120km/h):
123 - 143

Extralång version

L x B x H (mm)

5 140 x 1 928 x 1 944

5 370 x 1 928 x 1 945

Axelavstånd (mm)

3 200

3 430

1

Max. sittplatser

3

3

Lastrumsvolym (m3)

6

6,6

Lastrumshöjd (mm)

1 392

1 391

Tillåten sammanlagd bruttovikt (kg)

3 200

3 200

Nyttolast (kg)2

616–1 015

591–990

Vändradie (m)

12,9

13,7

Kontantpris exkl. moms

460 200 kr

467 400 kr
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Vid extrautrustning takreling är bilen 48 mm högre.
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Utrustningsversioner kan påverka lastkapaciteten genom att tjänsetevikten ökar/minskar.

Läs mer på mercedes-benz.se/vans
Angivna priser gäller från 2 september - 31 december 2019.

Räckvidd stadstrafik i km,
(WLTP, vid 120 km/h)
144,8 - 180,3

