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Mercedes-Benz introduceert nieuwe uitvoeringsvarianten met de Vito lines 
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Mercedes-Benz biedt met drie nieuwe Lines op de Vito nog meer luxe, comfort of sportiviteit. Naast de bestaande Vito Fuctional introduceert Mercedes-Benz drie nieuwe uitvoeringsvarianten die ieder een specifieke doelgroep bedienen.



Mercedes-Benz Vito 
De populaire Mercedes-Benz Vito is leverbaar in diverse uitvoeringen waardoor deze geheel naar eigen wens en inzet kan worden samengesteld. Zo is de bestelwagen in twee wielbases en drie carrosserielengten leverbaar; zowel als gesloten bestelwagen, combi als dubbelcabine. Succesfactoren van de Vito zijn het stijlvolle ontwerp en de gunstige aanschafprijs. De Vito Functional is al verkrijgbaar vanaf € 16.200,- en daar zijn nu de Business, Executive en Sport Line als uitrustingsvarianten aan toegevoegd.

De hoogste standaard
Hoewel de nieuwe Vito Lines nog meer luxe, comfortabele of sportieve accenten leggen op de bestelwagen, is de Vito al zeer rijk uitgerust. Standaard wordt de bestelwagen geleverd met onder andere het vernieuwde elektronische stabiliteitsprogramma Adaptive ESP, de aanhangwagen stabilisatie Trailer Stability Assyst, een bestuurdersairbag, centrale deurvergrendeling, radiovoorbereiding met speakers, elektrische ramen en het actieve service systeem (Assyst). Hiermee is de Vito de meest complete bestelwagen in zijn klasse.



 
Business Line
De speciale Business Line van de Vito is nadrukkelijk afgestemd op het zakelijke gebruik. Met een aantal praktische en functionele accenten is de Mercedes-Benz bestelwagen daarmee nog completer. In deze Business Line zijn warmtewerend glas, een buitentemperatuurmeter, verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels, TEMPMATIK (airco), een deksel voor het aflegvak op het dashboard en Business badges opgenomen. De meerprijs voor deze uitvoering bedraagt € 795.- . 

Executive Line
De bestuurder die meer prijs stelt op comfort en luxe, kan de Vito met de Executive Line aankleden. Opties die zijn opgenomen, zijn onder andere een multifunctioneel stuurwiel, Radio Sound 5, verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels, TEMPMATIK (airco), een lederen stuurwiel en versnellingspook, warmtewerend glas en de ‘comfort’ bestuurdersstoel. Daarnaast wordt het interieur met enkele fraaie extra accenten afgewerkt zoals sierlijsten op het dashboard in houtdecor, instaplijsten en executive badges. De prijs hiervoor bedraagt € 1.595,-. 

Sport Line
Voor een stijlvolle en sportievere aankleding van de Mercedes-Benz bestelwagen is er het exclusieve Sport Line. De Vito Sport Line is uitgerust met onder andere bumpers en stootstrips in de lakkleur, een dakrailing, TEMPMATIK (airco), een lederen stuurwiel en versnellingspook, 17 inch 6 spaaks lichtmetalen velgen en warmtewerend glas met bandfilter in de voorruit. Het exterieur van de Vito Sport Line is met een chromen grill, Silverstone sierlijsten op het dashboard en sportbadges afgewerkt. met  De meerprijs voor deze uitvoering bedraagt € 2.295,- 

De sterke de Vito met de sterke 204 pk / V6 CDI motor met een koppel van 440Nm, kan ook met de Business, Executive en Sport Line worden uitgevoerd. Deze bestelwagen in combinatie met de Lines heeft een meerprijs voor de Business uitvoering van € 495,-, voor de Executive          € 1295,- en voor de Sport € 1.895,-. Voor alle Lines op de Vito 120 CDI geldt dat deze wordt uitgerust met de volautomatische airco THERMOTRONIC in plaats van de TEMPMATIK airconditioning. Meer informatie is te verkrijgen via de officiële Mercedes-Benz dealer. 



Aanvullende informatie, nieuws en beeldmateriaal van DaimlerChrysler is beschikbaar via internet op http://media.daimlerchrysler.nl  
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