Automatgear til mester.
Og alle andre.
Nu kan du få en Mercedes Vito 114 med 136 HK og
automatgear til omgående levering fra kun 1.795 kr./md.

Vi har gjort det nemt at vælge rigtigt, fordi der kun er én udstyrsmodel til
Mercedes Vito 114 (RWD). Den er til gengæld proppet med alt det, der gør
livet mesterligt. Ud over det behagelige Mercedes-Benz 7-trins automatgear
får du komfortførersæde med varme, armlæn og lændestøtte, lædermultifunktionsrat, AC, dobbelt bagdør og meget mere. Du får også imponerende
2,5 tons på krogen for kun 85 kr. ekstra/md. Og du kan få den med det
samme, for din nye Vito står klar til omgående levering.

D

ServiceLeasing (Erhverv)
Pris fra

1.795

kr./md.

Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Mercedes Benz Vito 114 (RWD) CDI Lang AUT. Forbrug ved blandet kørsel 13,2 km/l*, CO2-emission fra 200 g/km. Ejerafgift 3.600 kr. pr.
halvår. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.795 kr./md. over 48 måneder. Km-forbrug
15.000 km/år. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr. Alle priser inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv
kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Begrænset antal. Tilbud gælder så længe lager haves.
*WLTP værdi

Udstyr.
Standardudstyr:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TEMPMATIC -semi automatisk aircondition
Fartpilot med fartbegrænser
Læderrat
Multifunktionsrat med justerbar ratstamme
Krom interiørpakke
Komfortførersæde med armlæn, lændestøtte
og sædevarme
Dobbeltpassagersæde eller enkelt sæde (UB)
El-betjente sidespejle med varme
El-ruder og fjernbetjent centrallås
Regnsensor

• PTC element (hurtig opvarmning af kabinen)
• Airbag for fører- og passagersæde
• Radio med Bluetooth, USB, SD-kort og 2-vejs
højttalere
• Sidevindsassistent
• Attention assist (træthedsovervågning)
• Dæktryksovervågning
• Lysassistent
• Igangsætningsassistent (holder bremsen i 2 sek.)
• Forberedt til 2.500 kg anhængervægt (inkluderer
fuld vogntogsvægt)

Brug for ekstra kilometer?

• El-forberedt for montering af anhængertræk
• Frit valg - Sidehængslede bagdøre 180 gr uden
ruder eller bagklap uden rude
• Elektrisk styretøj
• 25 liters Adblue tank
• Adaptivt bremselys
• Servicecomputer
• 3.050 kg totalvægt
• 7G-tronic Plus automatgear
• Komfortloftkonsol
• Mercedes-Benz nødopkaldssystem

Pris pr. måned ekskl. moms

Tilkøb af 5.000 km ekstra pr. år

75 kr.

Tilkøb af 10.000 km ekstra pr. år

365 kr.

Tilkøb af 15.000 km ekstra pr. år

435 kr.

Tillægspriser for udvalgt ekstraudstyr
Cargopakke: Fast anhængertræk, træbund og påsvejsede montagehuller

85 kr.

Navipakke: Audio 40 navigation og bakkamera

135 kr.

Safetypakke: Thorax, Pelvis airbag, Windowbags og køreassistentpakke

150 kr.

Completepakke: LED Intelligent lyssystem, Oliefyr inkl. fjernbetjening, Audio 40 - navigation, Parkeringspakke
inkl. bakkamera, Thermotronic - aut. klimaanlæg, Kølergrill forkromet, Advarselslampe for sprinklervæske,
Kunstlæderindtræk - sort, Indfarvede kofangere, Opvarmet sprinklersystem

595 kr.

Vægtvariant 3.200 kg ( på RWD)

75 kr.

M+S dæk eller helårsdæk

25 kr.

Oliefyr med timer

85 kr.

Skydedør i venstre side af varebilen
LED Intelligent lyssystem

75 kr.
150 kr.
Alle beregninger er foretaget over 48 måneder.

Tekniske specifikationer
Akselafstand

3.200 mm

Udvendige mål

Længde 5.140 mm, bredde 1.928 mm, højde 1.910 mm

Invendige mål i varerum

Længde 2.831 mm, bredde 1.685 mm, højde 1.392 mm

Lastvolumen

6,0 m3

Lastareal

4,38 m2

Totalvægt

3.050 kg

Nyttelast

1.030 kg

Anhængervægt med bremse

2.500 kg - Vogntogsvægt 5.550 kg

Serviceinterval

Op til 40.000 km eller 2 år

