
eVans från Mercedes-Benz.
100 % eldrift. 100 % Mercedes-Benz.



Ny drivkraft.
Eldrift handlar om 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. Samtidigt är det ett sätt för 
dig att skapa en konkurrensfördel. Genom att lämna utsläppskraven bakom dig får inte bara en enklare 
arbetsdag med mindre att tänka på. När du har fri passage överallt, inklusive områden där miljözoner 
begränsar trafiken, utökar du också din potentiella marknad. 

Bilen hämtar kraft i en motor som till 100 procent drivs av el och de laddningsbara batterierna. Det ger 
en tyst, nästan ljudlös drift som inte bara du kommer att uppskatta. Men det nyskapande i bilen sträcker 
sig längre än drivlinan. Genom nya tjänster, produkter och digitala tjänster blir bilen en del av ett nätverk 
som kommer att förändra – och förenkla – din vardag. 

Välkommen till Mercedes-Benz eVans!



1. Lönsamhet
Att investera i en eldriven transportbil är redan nu 
ett smart beslut - både för miljön och plånboken. 
I regel ligger den totala driftkostnaden för våra 
eldrivna transportbilar på samma nivå eller lägre 
som motsvarande alternativ med förbränningsmotor.

2. Perfekt i city
Med en eldriven transportbil är du framtidssäkrad.
Miljözoner är inget hinder och räckvidder på upp 
till 150 km på bara en laddning ger dig bra margi-
nal för effektiva transportuppdrag i stadstrafik.

3. Lika kraftfull
Kompromissa inte om kraften. Våra eldrivna trans-
portbilar har en effektiv elmotor som levererar 
samma effekt som de traditionella modellerna.

4. En ny upplevelse
Att arbeta i en eldriven bil ger en speciell känsla. 
En nästintill helt tyst drift, låg tyngdpunkt och 
direkt vridmoment gör bilen både smidig och 
snabb i svängarna. Helt enkelt en perfekt kollega 
att ha med på jobbet.

5. Ett säkert alternativ.
Mercedes-Benz eldrivna transportbilar klarar 
samma provningar och krocktest som bilar med 
förbränningsmotor. Fordonets drivlina, högvolts-
batteri och högvoltsledningar befinner sig alla i en 
skyddande ram och om det behövs finns en 
säkerhetsbrytare som snabbt bryter spännings-
försörjningen.

Därför ska du satsa på eldrift:

En smartare uppkoppling.
Mercedes PRO Connect skapar nya möjligheter i våra eldrivna transportbilar.

Maximera din tid på vägen och minimera stillestånd 
med planerad service och snabb vägassistans.

Få överblick över vagnparken genom att när som 
helst kontrollera bilens status och position.

Lås, sätt igång förvärmningen när bilen står och 
laddar eller kontrollera om fönstren är stängda 
utan att vara på plats.

Få uppdaterad trafikdata i realtid och ha möjlighet 
att dirigera om fordon för att optimera användandet.

Ha full kontroll över batteriets laddning och bilens 
temperatur direkt i din PRO Connect-app.

Mer information hittar du på mercedes-benz.se/vans



eVito.
eVito Skåpbil

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. Oavsett vilken variant du väljer så får du en bil som är 
öppen för det mesta. Skåpbilens generösa dörrar och låga lasthöjd gör det lätt att lasta in och ut – även 
om du har skrymmande eller tung last. Det flexibla lastsäkringssystemet håller allt på plats. Behöver du 
extra mycket utrymme? Inga problem? eVito finns även i en extralång version.

eVito 111 Skåp lång 
Paket Business inklusive Integrerat Servicepaket, 
battericertifikat och ServiceCare Complete eDrive.

Paket Professional inklusive Integrerat Servicepaket, 
battericertifikat och ServiceCare Complete eDrive.

Pris exkl. moms fr.  5 065 kr/mån1

Pris exkl. moms fr.  5 995 kr/mån1

1 Paket Business: Finansiell leasing via Mercedes-Benz Finans, 36 mån, 6 000 mil, restvärde 40 %, 1:a förhöjd avg. 30 %, rörlig ränta (september 2020). 
2 Paket Professional: Operationell Leasing via Mercedes-Benz Finans, 36 mån, 4 500 mil, garanterat restvärde, inklusive integrerat servicepaket, battericertifikat och ServiceCare Complete eDrive. 
1&2 Leasingavgift exkl. moms. Uppläggningsavgift och administrationsavgift tillkommer. Reservation för sedvanlig kreditprövning.

Med vår paketlösning Professional betalar du en fast månadskostnad 
som inkluderar finansiering med operationell leasing och service. 
Dessutom får du ett garanterat restvärde. När avtalet löper ut lämnar 
du bara tillbaka bilen. Kan det bli enklare?



1 Elektrisk räckvidd blandad körning enl. EU-norm WLTP: 123-143 km, stad 145-180 km. Elektrisk energiförbrukning blandad körning enl. EU-norm WLTP: 28,3-32,7 kWh/100 km.
2 Elektrisk räckvidd blandad körning enl. EU-norm WLTP: 302-378 km, stad 365-552 km. Elektrisk energiförbrukning blandad körning enl. EU-norm WLTP: 26,5-32,0 kWh/100 km.

Räckvidd2 
302 - 378 km

 
AC/DC-laddeffekt 

AC 11 kW, DC 50 kW (standard), 110 kW (tillval)
 

Effekt 
150 kW (topp), 70 kW (permanent)

Drivmoment: 362 Nm
 

Antal passagerare 
8 + 1

 
Lastvolym 

990 l (Lång), 1 390 l (Extralång)

eVito Tourer

Räckvidd1  
123 - 143 km

 
AC-laddeffekt 

AC 7,2 kW
 

Effekt  
85 kW (topp), 70 kW (permanent)

Drivmoment: 300 Nm
 

Lastkapacitet  
976 kg (Lång), 951 kg (Extralång)

 
Lastvolym 

6,0 m3 (Lång), 6,6 m3 (Extralång)

eVito Skåpbil

Massor av plats. Minimalt med utsläpp.
eVito Tourer

Passagerarvarianten av eVito heter Tourer och erbjuder upp 
till nio sittplatser med alla säten på plats. Om du tar ut dem 
får du istället ett lastutrymme på upp till 4 990 liter. Den 
flexibla interiören låter dig även hitta din egen variant. Två 
eller tre sittplatser fram? Soffor eller stolar bak? I eVito Tourer 
kan du låta dagens behov styra. Bilen är det perfekta valet 
för dig som kör taxi, eller vill ha en elbil med lång räckvidd 

som kan alternera mellan gods- och persontransport. Med 
110 kW DC-laddning kan du ladda batteriet från 10-80 % 
över lunchen (ca 45 minuter på en snabbladdningstation). 
Och det är inte allt: Låg energikostnad och en fordonsskatt 
på bara 360 kr/år ger dessutom eVito Tourer en mycket bra 
totalekonomi.



eSprinter.
Vår största eldrivna modell levererar lika kompromisslöst som du förväntar dig. Lastkapaciteten 
matchar konventionella Sprinter-modeller till 100 procent och finns i upp till 11 m3. eSprinter lanseras 
med ett högt tak och framhjulsdrift och har en tillåten last på 797 - 951 kg vid totalvikt beroende på 
batterikonfiguration. Förarplatsen bjuder på samma moderna upplevelse som introducerades med senaste 
versionen av Sprinter – och fordonet kan skräddarsys efter dina behov precis som en konventionell 
modell. Med andra ord: Välkommen till en nyhet där det mesta och bästa redan känns igen.

eSprinter Skåp 312 
Inklusive Integrerat Servicepaket 
och battericertikat. 

1 eSprinter 312 Skåp Standard  med 41 kWh batterikapacitet.

Pris exkl. moms från  589 900 kr1



Med stora dörrar både bak och på sidan kan du lasta in och ur med full höjd.

Med 11 m3 lastutrymme får du med allt du behöver i första vändan. Backkameran visas i backspegeln så att du alltid har full koll.

Laddningstid 

AC: 7,4 kW ca 6 tim
DC: 20 kW ca 1h 10 min 
eller 80 kW ca 25 min

Lastkapacitet 
797 - 951 kg

Räckvidd1 

90-123 km med 41 kWh batteri 
(standard), 126-162 km med 
55 kWh batteri (tillval)

Effekt 
85 kW/116 hk (topp)
70 kW/95 hk (permanent)
Vridmoment: 295 Nm

Lastkapacitet 
Upp till 11 m³

AC-laddeffekt 
AC 7.4 kW
DC 20 kW (standard),
80 kW (tillval)

1  55kW batteri: Elektrisk räckvidd blandad körning enl. EU-norm WLTP: 126-162 km, stad 158-181 km. Elektrisk energiförbrukning blandad körning enl. EU-norm WLTP: 33,7-42,8 kWh/100 km
 41kW batteri: Elektrisk räckvidd blandad körning enl. EU-norm WLTP: 90-123 km, stad 113-140 km. Elektrisk energiförbrukning blandad körning enl. EU-norm WLTP: 32,9-43,3 kWh/100 km



Ladda snabbt och enkelt...
En ny drivlina kräver nya lösningar. Därför står vi inte bara för fordonet när det gäller våra eldrivna 
transportbilar. Vi hjälper dig även att hitta en optimal lösning för det som får bilen att rulla. 

Mercedes-Benz Wallbox Home.

För enskilda bilar kan du köpa Mercedes-Benz väggmonterade laddbox Home 
i en snygg, kompakt design1. Den monteras enligt lokala föreskrifter av en 
behörig elektriker som du väljer. Missa inte att du kan få bidrag för att montera 
en laddbox, oavsett om du är företag eller privatperson.

• Laddeffekt upp til 22 kWh
• Laddkabel ingår (6 m)
• Laddar från 0 till 100 % på ca. 6 h  

med en förbrukning på 7.4 kW
• Skyddsklass IP 55 (lämplig för  

installation utomhus)
• LED-lampa visar laddstatus
• Kan installeras av alla kvalificerade  

elektriker.

För dig med en eldriven vagnpark.

Om du har fler än två eldrivna skåpbilar på en plats hjälper vi – tillsammans 
med en utvald partner – dig med allt från rådgivning och förberedelser på 
plats, till installation av maskinvara för laddning samt underhåll och support. 
Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information.

Laddboxen på bilden kommer att ersättas med en uppdaterad design.



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

Att köra en eldriven transportbil öppnar nya vägar. 
Men fördelarna med en utsläppsfri mobilitet är inte 
nödvändigtvis något för alla – i alla fall inte ännu. 
Våra eldrivna fordon optimerar strömförbrukningen 
med olika körprogram och regenereringsnivåer, men 
det är ett faktum att batteridrift har en begränsad 
räckvidd. Frågan som bör ställas dock: Är det något 
som påverkar din arbetsdag? I stadstrafik kör man 
oftast kortare sträckor, och har god tillgång till ladd-
stationer om det skulle behövas.  Och när räckvidden 
ställs mot de nya konkurrensfördelar som eldrift kan 
medföra blir resultatet överraskande ofta till eldriftens 

fördel. När man dessutom väger in totalkostnaden 
har man snabbt många bra argument för att gå över 
till eldrift.

Vilken roll spelar 
räckvidden?

Batterimodulerna är placerade under bilen och påverkar därför inte 
lastrutymmets storlek. 

Att kunna krama all effekt ur varje kilowattimme är 
nyckeln till ett enkelt liv med en eldriven transport-
bil. I eVito och eSprinter hjälper även bilen till att 
ladda batterierna. När bilen bromsar frigörs nämligen 
energi som kan återvinnas genom en process som 
kallas regenerering. Vid exempelvis körning i ned-
försbacke tar bilen hand om energin från en 
inbromsning istället för att denna går förlorad i form 
av värme.

Din eldrivna transportbil är utrustad med olika 
körprogram och regenereringsnivåer som gör att 
strömförbrukningen, och därmed också räckvidden 
optimeras. Med maximal regenerering kan du näs-
tan köra helt och hållet med ”gaspedalen” och låta 
regenereringen sköta all inbromsning. Denna 
intelligenta driftstrategi gör att ekonomin för ditt 
fordon optimeras ytterligare.

...även från bilen.

Med 3 olika körprogram och 4 regeneringsnivåer1 är det enkelt att 
optimera strömförbrukningen och därmed räckvidden. Du väljer 
program genom en knapp på instrumentbrädan.

1 Gäller eVito Skåp och eSprinter Skåp. eVito Tourer har 4 körprogram + 5 regeneringsnivåer.



Priser och utrustning

Om uppgifterna i denna trycksak: Produktförändring kan ha ägt rum efter manusstopp för denna trycksak (september 2020). Tillverkaren har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande 
färgnyanser och förändrad leveransomfattning under förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller extrautrustning som inte ingår i 
standardleveransomfattningen. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl. Alla priser i broschyren är rekommenderade cirkapriser och exklusive moms om inte annat anges. Priserna är giltiga till och med 31 
december 2020. Med reservation for eventuella tryckfel.

eVito 111 Skåp Lång 6,0 m3 (116 hk) 
Pris från (exkl. moms): 466 400 kr
eVito 111 Skåp Extralång 6,6 m3 (116 hk) 
Pris från (exkl. moms): 473 600 kr
Standardutrustning för eVito 111 Skåp: 

Ratt ställbar i höjd och lutning/växelpaddlar • Mellanvägg • Igångkörningsassistent • Komfortsäte 
med svankstöd förare • Audio 10 • Färdljusassistent • Tvåvågshögtalare fram • Mercedes-Benz nöd-
uppringning • Laddkabel 5 m till laddbox/station Typ 2 (MODE 3) • Skjutdörr lastutrymme höger sida 
Eluppvärmda och inställbara ytterbackspeglar • Eluppvärmt förar- och passagerarsäte • Halvautomatisk 
klimatanläggning TEMPMATIC • Breakdown Management • LED-list i lastutrymmet • Adaptiva bromsljus 
Krockkudde förare och passagerare • Klädsel Caluma svart • Stålfälgar 17” • Trägolv • Baklucka  
Hastighetsbegränsning 120 km/h•  Totalvikt 3 200 kg

eVito 129 Tourer Pro Lång 
Pris från (exkl. moms): 617 300 kr
eVito 129 Tourer Pro Extralång 
Pris från (exkl. moms): 624 500 kr
Standardutrustning för eVito 129 Tourer:

9-sitsig • Aktiv bromsassistent • Multifunktionsratt med färddator • Mercedes-Benz nöduppringing 
Ratt ställbar i höjd och lutning/växelpaddlar • Igångkörningsassistent • Farthållare • Färdljusassistent 
Breakdown Management • ATTENTION ASSIST • Adaptiva bromsljus  • 3-sitssoffa 1:a och 2:a raden 
Halvautomatisk klimatanläggning TEMPMATIC • Hastighetsbegränsning 140 km/h • 17”  lättmetallfälgar 
Audio 10 • Baklucka • Låsbart handskfack • Eluppvärmda och inställbara ytterbackspeglar • Komfort-
säte med svankstöd förare Eluppvärmd förarstol • Dubbelt passagerarsäte • Krockkudde för förar- och 
passagerersidan • Bröst/bäcken krockkudde för förare • Fönsterairbag för förare och passagerarsidan 
Klädsel tyg Caluma svart • Laddkabel 5 m till laddbox/station Typ 2 (MODE 3) • Personbilsregistrerad 
Totalvikt 3 500 kg



1  Med ett serviceintervall på 1 år eller 40 000 km.
2 Certifikatet förlänger den ordinarie garantin i upp till 6 år, eller vid en mätarställning upp till 160 000 km för eVito Tourer och eSprinter och upp till 100 000 km för eVito skåpbil.

eSprinter Skåp 312 Standard 11 m3 (3 batterier, 41 kWh) 
Pris från (exkl. moms): 589 900 kr
eSprinter Skåp 312 Standard 11 m3 (4 batterier, 55 kWh) 
Pris från (exkl. moms): 665 900 kr
Standardutrustning för eSprinter 312 Skåp: 

Aktiv bromsassistent • Ratt ställbar i höjd och lutning/växelpaddlar • Mellanvägg • Sidvindsassistent 
Igångkörningsassistent • Färdljusassistent • Mercedes-Benz nöduppringning • Breakdown Management 
Kommunikationsmodul med digitala tjänster • Komfortsäte med armstöd förare • Eluppvärmd förarstol 
Krockkudde förare • Dubbelt passagerarsäte • Klädsel Maturin svart • Eluppvärmda och inställbara 
ytterbackspeglar • Halvautomatisk klimatanläggning TEMPMATIC • Skjutdörr lastutrymme höger sida 
Laddkabel 5 m till laddbox/station Typ 2 (MODE 3) • Adaptiva bromsljus • Bakdörrar 180 grader 
Trägolv och klädsel till tak invändigt i lastutrymmet • Hastighetsbegränsning 120 km/h • 16” stålfälgar 
Lastbilsregistrering • Totalvikt 3 500 kg

Garantier och serviceavtal
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8

Integerat servicepaket
Servicepaketet ingår i din nya eVan och täcker kostna-
derna för underhåll enligt servicehäftet och tillverkarens 
föreskrifter de första fyra åren (4 servicetillfällen)1. 

Battericertifikat (garanti)2

Ett kostnadsfritt certifikat som täcker kostnader som 
uppstår om högvoltsbatteriet inte fungerar, och garanterar 
att den maximala kapaciteten inte underskrider 66 %.

Service Complete eDrive
Ett serviceavtal som täcker reparationer inklusive slitde-
lar. En lösning för dig som vill ha ett bekymmersfritt och 
transparent avtal med förutsägbara kostnader. Kontakta 
din närmaste Mercedes-Benz partner för mer information 
och priser.



eVito 111 Skåp Lång eVito 111 Skåp Extralång
Motor Elmotor 85 kW (116 hk) Elmotor 85 kW (116 hk)

Drivlina Framhjulsdrift Framhjulsdrift

Batterikapacitet installerat/användbar 41/35 kWh 41/35 kWh

Laddningskapacitet AC 7,2 kW med 2-fas (2 x 16 A) 7,2 kW med 2-fas (2 x 16 A)

Laddningstid AC 6 h 6 h

Räckvidd blandad körning (WLTP) 123 - 143 km 123 - 143 km

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

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)2 976 951

eVito Tourer Lång eVito Tourer Extralång
Motor Elmotor 129 kW (204 hk) Elmotor 129 kW (204 hk)

Drivlina Framhjulsdrift Framhjulsdrift

Batterikapacitet installerat/användbar 100 / 90 kWh 100 / 90 kWh

Laddningskapacitet AC/DC AC: 11 kW. DC: 50 kW upp till 110 kW AC: 11 kW. DC: 50 kW upp till 110 kW 

Laddningstid AC/DC AC: 10 h. DC: min. 45 min AC: 10 h. DC: min. 45 min

Räckvidd blandad körning (WLTP) 302 - 378 km 302 - 378 km

L x B x H (mm) 5 140 x 1 928 x 1 912 5 370 x 1 928 x 1 912

Axelavstånd (mm) 3 200 3 430

Max. sittplatser 9 9

Lastrumsvolym (liter) 4 630 4 990

Lastrumshöjd (mm) 1 326 1 326

Totalvikt (kg) 3 500 3 500

Nyttolast (kg)2 800 775

eSprinter Skåp 312 standard 
(3 batterier)

eSprinter Skåp 312 standard 
(4 batterier)

Motor Elmotor 85 kW (116 hk) Elmotor 85 kW (116 hk)

Drivlina Framhjulsdrift Framhjulsdrift

Batterikapacitet installerat/användbar 41 / 35 kWh 55 / 47 kWh

Laddningskapacitet AC/DC AC: 7,4 kW. DC: 20 kW upp till 80 kW AC: 7,4 kW. DC: 20 kW upp till 80 kW

Laddningstid AC/DC AC: 6 h. DC: min. 20 min AC: 8 h. DC: min. 25 min

Räckvidd blandad körning (WLTP) 90 - 123 km 126 - 162 km

L x B x H (mm) 6 088 x 2 175 x 2 687 6 088 x 2 175 x 2 687

Axelavstånd (mm) 3 949 3 949 

Max. sittplatser 3 3

Lastrumsvolym (m3) 11 11

Lastrumshöjd (mm) 2 079 2 079

Totalvikt (kg) 3 500 3 500

Nyttolast (kg) 951 797

Tekniska specifikationer


