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Persinformatie
Functionaliteit, comfort en stijl gaan goed samen
Datum:
24 juni 2008

Mercedes-Benz Vito veelzijdiger dan ooit
De Mercedes-Benz Vito is bijzonder populair bij een breed publiek. Met de Vito Business, Executive en Sport die naast het basismodel, de Functional, worden aangeboden, biedt de Vito nog meer luxe, comfort of sportiviteit. Als introductie op de TranssportShow was de Vito 120 CDI als exclusieve V6 Limited uitvoering verkrijgbaar.
Mercedes-Benz Vito 
De populaire Mercedes-Benz Vito is leverbaar in diverse uitvoeringen waardoor de bestelwagen naar eigen wens en inzet te configureren is. Zo is de bestelwagen in meerdere wielbases en carrosserielengten leverbaar; zowel als gesloten bestelwagen, combi en als dubbelcabine. Succesfactoren van de Vito zijn het stijlvolle design en de gunstige aanschafprijs. De Vito is al verkrijgbaar vanaf € 16.200,-
Vito Functional
Het basismodel van de Vito, de Functional, is standaard rijk uitgerust. Standaard beschikt het model over onder andere ADAPTIVE ESP, TSA aanhangwagenstabilisatie, elektrische rammen, verstelbaar stuur, bestuurders airbag en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. Met de scherpe vanafprijs van € 16.200,- is deze bestelwagen voor veel ondernemers een verantwoorde investering. 
Vito Business
De Vito Business is verder afgestemd op het zakelijke gebruik. Met een aantal praktische en functionele accenten is de Mercedes-Benz bestelwagen nog completer. Naast de rijke standaarduitrusting beschikt de Vito Business over warmtewerend glas, een buitentemperatuurmeter, verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels, TEMPMATIK (airconditioning), een deksel voor het aflegvak op het dashboard en enkele ‘Business badges’. De Vito Business is verkrijgbaar vanaf € 18.065,-
Vito Executive
De Vito Executive biedt nog meer extra’s voor de bestuurder die meer prijs stelt op comfort en luxe. In de Vito Executive zijn onder andere een multifunctioneel stuurwiel, Radio Sound 5, verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels, TEMPMATIK (airconditioning), een lederen stuurwiel en versnellingspook, warmtewerend glas en de bestuurdersstoel ‘comfort’ opgenomen. Daarnaast wordt het interieur met enkele fraaie accenten aangekleed. De Vito Executive is verkrijgbaar vanaf € 19.110,-
Vito Sport
Voor een stijlvoller en sportiever design van de Mercedes-Benz bestelwagen is er de Vito Sport. Het model is uitgerust met onder andere bumpers en stootstrips in de lakkleur, een dakrailing, TEMPMATIK (airconditioning), een lederen stuurwiel en versnellingspook, 17 inch lichtmetalen velgen en warmtewerend glas met bandfilter in de voorruit. Het interieur en exterieur van de Vito Sport wordt met een aantal sportieve accenten verder aangekleed en is leverbaar vanaf € 19.565,-
V6 Limited
De 204 pk sterke Vito 120 CDI is leverbaar als de exclusieve V6 Limited uitvoering. In deze gelimiteerde uitvoering zijn onder andere 18 inch lichtmetalen Monoblock velgen, lederen bekleding en een sportieve aerodynamische voorspoiler met geïntegreerde mistlampen opgenomen. Daarnaast zijn in de Vito V6 Limited ook talloze praktische extra’s opgenomen zoals een multifunctioneel stuurwiel, warmtewerend glas en een Radio/CD-speler. De extra’s van de V6 Limited uitvoering vertegenwoordigen een waarde van € 9.775,- maar worden voor een meerprijs van € 5.995,- aangeboden. Deze uitvoering is leverbaar op de Vito 120 CDI in de lengtevariant naar keuze. Als optie is een luxe dubbelcabine leverbaar. 
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Meer informatie en beeldmateriaal van Mercedes-Benz is beschikbaar via internet op http://media.mercedes-benz.nl


