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V svetu znamke Mercedes-Benz se boste srečali z dinamično igro teh dveh nasprotij in enkratno strastjo do avtomobilov.
Razum bodo po eni strani prepričali stimulativno udobje, značilno za vozila Mercedes, doživetje kakovosti in visoka stopnja 
varnosti. Po drugi strani bosta kultivirana športnost in inovativen dizajn prebudila intenzivna čustva. Vseskozi vas bo spre-
mljala strast znamke do dodelanih inovacij, ki prestavljajo mejnike in podajajo trajnostne rešitve za prihodnost avtomobilizma.
Individualnim željam prilagojena ponudba znamke Mercedes-Benz je rezultat brezkompromisnega iskanja edinstvene  
harmonije za srce in razum.

Tako pri vozilih, originalnih dodatkih in tudi storitvah. Da ostanete mobilni, kjerkoli na poti. Na naslednjih straneh vam na 
kratko predstavljamo storitve, povezane z našimi vozili. Ugotovili boste, da vam že serijska oprema vašega favoriziranega 
vozila omogoča nadvse edinstveno doživetje vožnje. Poleg tega boste dobili vpogled v raznolikost možnosti opreme in  
ponudbo originalnih dodatkov za vaše individualno vozilo Mercedes-Benz.

Vstopite v neponovljiv svet znamke Mercedes-Benz s poskusno vožnjo. Samo tako – neposredno z vsemi čuti, z opazova-
njem, sedenjem v vozilu, dotikanjem, čutenjem in seveda vožnjo – je mogoče doživeti edinstvenost vozil Mercedes, tako  
za srce kot za razum. Svetovalec prodajne organizacije Mercedes-Benz si bo z veseljem vzel čas za vas.

Vaša ekipa Mercedes-Benz

Dobrodošli v svetu Mercedes-Benza
Vsako posamezno vozilo z zvezdo se izdela prav posebej za vas, da hkrati navduši  
vaše srce in prepriča vaš razum – da vam ponudi najboljše.

Vse navedene maloprodajne cene so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo 
odstopanja pri izračunu končne cene. Cena dodatne opreme je zgolj informativna in je odvisna od stopnje DMV-ja. Cene ne vsebujejo manipulativnih stroškov v višini  
262 €. Podrobne informacije o cenah dodatne opreme dobite pri pooblaščenih trgovcih z vozili Mercedes-Benz. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, 
zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.
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Model Motor 
Sedeži
(maks. št.) Maks. moč

Delovna
napetost Dolžina 

Maloprodajna 
cena v EUR 

brez DDV

Maloprodajna 
cena v EUR 

z vključenim DDV

eVito Tourer elektro motor 
uporabna kapaciteta 
baterije 90 kWh

9 (8+1) 150 kW  
204 KM

400 V dolgi 
ekstradolgi

56.562,90 
57.326,18

69.006,74 
69.937,95

Podvozje

funkcija HOLD

ELEKTRIČNO KRMILO

kolutne zavore na SP in ZP

parkirna zavora (nožni pedal)

aktivni zavorni asistent

osnovno podvozje Plus

komfortne pnevmatike

245/55 R17 dimenzije pnevmatik

poletne pnevmatike

lita platišča 7 J x 17 z 20 kraki

sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

kategorija nosilnosti 3.500 kg

Karoserija in nadgradnje

zunanji ogledali ogrevani in elektr.nastavljivi

notranje ogledalo

regulacija dolžine svetlobnega snopa

halogeni žarometi

3. zavorna luč

notranje luči zadaj

luči za osv.okolice, zadnja vrata

prilagodljive zavorne luči

aktivni ustavljač drsnih vrat

drsna vrata na desni strani

varnost.ključav.za otroke na vratih v potni.prost.

zadnja viseča vrata

ročaj za vstopanje

ročaj za vstopanje za voznika in sovoznika

okno spredaj levo fiksno v steni/drsnih vratih

okno spredaj desno fiksno v steni/drsnih vratih

fiksno okno zadaj

komfortni električni pomik okenskega stekla F/BF

okno v zadnjih vratih z brisalnikom/spiranjem

toplotnoizolacijsko steklo vsenaokrog

odbijači in pritrjeni deli lakirani v barvi vozila

zanka za vleko spredaj/zadaj, možnost privitja

Nadaljevanje   >
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Cenik modela eVito Tourer

Serijska oprema



Notranja oprema, gretje in klimatizacija

ogrevanje voznikovega sedeža

opozorilo na varnostni pas za voznika

voznikov sedež

sovoznikov sedež nastavljiv

3-sedežna klop, 1. vrsta, zložljiv zunanji sedež

3-sedežna klop, 2. vrsta v potniškem prostoru

sistem sedežnih vodil s hitrim fiksir. za 2 vrsti

zračna blazina za voznika

zračna blazina za sovoznika

Thorax-Pelvis bočna blazina za voznika

Thorax-Pelvis bočna blazina za sovoznika

varnostne zavese za voznika in sovoznika

opozorilna naprava varn.pas za sovozn.sedež

armaturni predal z zaklepanjem

dve držali za pijačo

pritrdišča v strešnem okvirju

notranje obloge v boljši izvedbi

stropna obloga

plastična tla TPO v potniškem prostoru

ročaj v zadnjem delu vozila

električno pomožni grelnik

kanal za topel zrak v potniški prostor

Radio, instrumenti in elektrika

digitalni radio (DAB)

2-smerni zvočnik spredaj

Audio 10

visoko napetostna baterija (90 kWh)

akumulator AGM 12 V 70 Ah

AC polnjenje 11 kW / DC polnjenje 50 kW

vtičnica 12 V

kombinirani inštrument s piksel-matričnim zaslonom

prikaz vzdrževalnega intervala ASSYST

akustična zaščita okolice

opozorilna lučka za nivo vode za spiranje stekla

volan z nastavljivo višino in naklonom

multifunkcijski volan s potovalnim računalnikom

predpriprava: remote in navigacijske storitve

prikaz zunanje temperature

senzor padavin

asistent pozornosti ATTENTION ASSIST

samodejno prižiganje luči med vožnjo podnevi

centr. zaklep.z daljin.upravlj. na radijski signal

el. blokada zagona

omejitev hitrosti, 140 km/h

pomoč pri speljevanju navkreber

tempomat

Oblazinjenje

blago v črni barvi Caluma
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Serijska oprema



Koda
eVito
Tourer

Maloprodajna 
cena v EUR 

brez DDV

Maloprodajna 
cena v EUR 

z vključenim DDV

PODVOZJE

Zračno vzmetenje AIRMATIC CA4  1.929 € 2.353 €

PLATIŠČA

rezervno kolo z dvigalko RR6 S 171 € 209 €

platišča iz lahke kovine s prečkami Aero 7.0 J x 17 R1N  / /

platišča iz lahke kovine s petimi dvojnimi prečkami 7.5 J x 18 R1O  489 € 597 €

platišča iz lahke kovine s petimi prečkami 7.5 J x 18 R1P  489 € 597 €

VARNOST IN SISTEMI ZA POMOČ

PRE-SAFE - Preventivna zaščita v kritičnih voznih situacijah JP1  367 € 448 €

asistent za mrtvi kot JA7  498 € 608 €

paket vozne asistence JP2  821 € 1.002 €

asistent za držanje smeri JW5  498 € 608 €

PARKTRONIC EZ8  625 € 763 €

paket za parkiranje EZ5  1.055 € 1.287 €

asistent za dolge luči LG8  185 € 226 €

DISTRONIC PLUS - tempomat za uravnavanje varnostne razdalje ET4  927 € 1.131 €

LUČI IN ŽAROMETI

inteligentni sistem luči LED LG2+LG4  1.707 € 2.083 €

meglenke halogenske L16  228 € 278 €

dodatni smerniki zadaj na strehi L84  155 € 189 €

luči za lažje izstopanje LB9  / /

luč v kljuki v zadnjem delu vozila LC3  59 € 72 €

luč z držalom zadaj LC6  59 € 72 €

notranje luči in luči za osv. Okolice kombija LP2  252 € 307 €

KAROSERIJA

maska hladilnika pokromana FK2  138 € 168 €

osnovna strešna nosilca D12  409 € 499 €

strešni nosilec D15  174 € 212 €

el. Stekl. Drsna/dvižna str., fiksna panoram. str. D34  2.888 € 3.523 €

zadnja vrata dvokrl., odpiranje 180 st., brez okna W50  435 € 531 €

zadnja vrata dvokrilna, odpiranje do bočne stene W54  1.019 € 1.243 €

drsno okno spr. desno v bočni steni/drsnih vratih W18  262 € 320 €

drsno okno spr. levo v bočni steni/drsnih vratih W19  262 € 320 €

Dodatna oprema

l  na voljo z doplačilom         ¡  na voljo brez doplačila         S  standardna oprema         -  ni na voljo

POMEMBNO: možnost morebitne vgradnje dodatne opreme na vozilih obvezno preverite pred nakupom vozila.  
Prodajalec ne jamči, da bo kasnejša vgradnja dodatne opreme (priklopna naprava, parkirni senzorji, spojlerji, elektronska oprema) mogoča in skladna s homologacijo. 5



Koda
eVito
Tourer

Maloprodajna 
cena v EUR 

brez DDV

Maloprodajna 
cena v EUR 

z vključenim DDV

odmično okno v potniškem prostoru zadaj, električno W32  362 € 442 €

barvna zastekl. zadnjega dela vozila, črno steklo W70  425 € 519 €

odbijači in pritrjeni deli lakirani v barvi vozila CM2  357 € 436 €

drsna vrata na levi strani T19  794 € 969 €

elektr. mehanizem za drsna vrata na levi strani T56  817 € 997 €

elektr. mehanizem za drsna vrata na desni strani T55  817 € 997 €

komfortno odpiranje/zapiranje z IR dalj.upravlj. FZ8  48 € 59 €

dalj. upravljalnik na radijski signal s 3. tipkami FY7  34 € 41 €

paket ogledal Vito FP2  388 € 473 €

zunanja ogledala električno sklopljiva F64  268 € 327 €

zvočni paket XM4  273 € 333 €

varilne matice, stranska stena za demontaže VV0  24 € 29 €

NOTRANJOST, KLIMATIZACIJA IN ZRAČENJE

komfortni voznikov sedež SB1 S 170 € 207 €

komfortni sovoznikov sedež SB2 S 170 € 207 €

voznikov sedež plus z ravno sed. površino SF3  167 € 204 €

sovoznikov sedež plus z ravno sed. površino SF4  167 € 204 €

ledveni oporni del za voznikov sedež SE5  59 € 72 €

ledveni oporni del za sovoznikov sedež SE4  59 € 72 €

ogrevanje sovoznikovega sedeža H15  210 € 256 €

dvojni sovoznikov sedež S23  345 € 421 €

voznikov sedež, električno nastavljiv SF1  1.209 € 1.475 €

sovoznikov sedež, električno nastavljiv SF2  1.209 € 1.475 €

umetno usnje črno VU9  179 € 218 €

brez sedežev/klopi 1. sedežne vrste S96  -1.148 € -1.401 €

brez sedežev/klopi 2. sedežne vrste S97  -1.010 € -1.232 €

2-sedežna klop, 1. vrsta v potniškem prostoru U60  -402 € -490 €

2-sedežna klop, 2. vrsta v potniškem prostoru U61  -265 € 0 €

2-sedežna klop, 1. vrsta v potnišk. Prostoru, komf US1  57 € 70 €

3-sedežna klop, 2. vrsta v potnišk. Prostoru, komf US3 464 € 566 €

paket za ležišča V9B  241 € 294 €

3-sed.komf. klop v 1.vrsti, zunanji sedež zložljiv US4  491 € 599 €

3-sedežna klop komfort, 2.vrsta, zunanji sedež zložljiv US5  629 € 767 €

levi posamični sedež v 1. vrsti US6  796 € 971 €

desni posamični sedež v 1. vrsti US7  796 € 971 €

Dodatna oprema

l  na voljo z doplačilom         ¡  na voljo brez doplačila         S  standardna oprema         -  ni na voljo

POMEMBNO: možnost morebitne vgradnje dodatne opreme na vozilih obvezno preverite pred nakupom vozila.  
Prodajalec ne jamči, da bo kasnejša vgradnja dodatne opreme (priklopna naprava, parkirni senzorji, spojlerji, elektronska oprema) mogoča in skladna s homologacijo. 6



Koda
eVito
Tourer

Maloprodajna 
cena v EUR 

brez DDV

Maloprodajna 
cena v EUR 

z vključenim DDV

tirnice sedeža s hitrim zaklepom U3R  468 € 571 €

pritrditev sedežev v nasprotnem položaju U3V  / /

nasloni za roke za sedeće v potniškem prostoru U73  93 € 113 €

postavitev sedežev vis-a-vis za 1. vrsto zadaj UR0  60 € 73 €

sistem sedežnih vodil s hitrim fiksiranjem UR1  575 € 702 €

zračne zavese za voznika, sovoznika in zadaj SH8  470 € 573 €

brez varnostnih zaves A-B SJ1  -230 € -281 €

brez bočne blazine Thorax-Pelvis SJ2  -208 € -254 €

samodejni izklop zračne blazine za sovoznika SK5  52 € 63 €

sredinska konzola s predalom FF1  99 € 121 €

sredinska konzola s predalom po standardu 1-DIN FF2  99 € 121 €

dvojno držalo za pijačo na sredini kokpita FJ3  83 € 101 €

mreža na naslonjalu voznikovega in sovoznikovega sedeža SZ7 + SZ8  56 € 68 €

paket za kadilce V85  41 € 50 €

paket za mizo V9A  659 € 804 €

zložljiva mizica YE2  607 € 741 €

brez zank za privezovanje P93  -21 € -26 €

zanke za tirnice za sedeže, odstranljive VZ0  34 € 41 €

mreža kot zaščita prtljage/potnikov V78  219 € 267 €

delitev nakladalnega prostora YG4  607 € 741 €

tapison na tleh v zadnjem delu V33  33 € 40 €

predpražniki za vse vremenske razmere V3L  44 € 54 €

tapison v notranjosti vozila spredaj V44  48 € 59 €

predpražniki iz velurja VL2  51 € 62 €

blago v črni barvni, posodobljeni model V4Y  / /

oblazinjenje Stoff Rawson plus VH9  / /

oblazinjenje Stoff Rawson plus/imitacija usnja VZ2  132 €

oblazinjenje Stoff Rawson plus/blago Pacman VZ3  / /

usnjen volan CL3  179 € 218 €

2 držali za pijačo, nasadni, v nasl.za roko zadaj FG9  48 € 59 €

notranjost z izstopajočo lakirano površino VL3  / /

polavtom. Klimatska naprava, TEMPMATIC HH9  1.803 € 2.200 €

samodejna klimatizacija THERMOTRONIC HH4  2.458 € 2.999 €

polavtom. klimatska naprava, TEMPMATIC zadaj HZ7  798 € 974 €

predklimatizacija H1K  287 € 350 €

filter za cvetni prah HF2  43 € 52 €

Dodatna oprema

l  na voljo z doplačilom         ¡  na voljo brez doplačila         S  standardna oprema         -  ni na voljo

POMEMBNO: možnost morebitne vgradnje dodatne opreme na vozilih obvezno preverite pred nakupom vozila.  
Prodajalec ne jamči, da bo kasnejša vgradnja dodatne opreme (priklopna naprava, parkirni senzorji, spojlerji, elektronska oprema) mogoča in skladna s homologacijo. 7



Koda
eVito
Tourer

Maloprodajna 
cena v EUR 

brez DDV

Maloprodajna 
cena v EUR 

z vključenim DDV

INFORMACIJSKO-RAZVEDRILNI SISTEM, NAVIGACIJA IN KOMUNIKACIJA

2-smerni zvočniki spredaj in zadaj EL9  51 € 62 €

Audio 10 EN6+EL8 S / /

Audio 30 E3C+EL8  579 € 706 €

Audio 40 EA4+EL8  985 € 1.202 €

akumulator AGM 12 V 95 Ah ED4  420 € 512 €

polnjenje AC 11 kW/DC 110 kW E7L  493 € 601 €

posebni modul z možnostjo parametriranja ED5  420 € 512 €

kamera za vzvratno vožnjo FR8  587 € 716 €

polnilni kabel (tip 2, 3x20A), 5m E3K  264 € 322 €

polnilni kabel (tip 2, 3x32A), 4m E3L  380 € 464 €

polnilni kabel za (stensko) polnilno postajo (tip 2), 8m E8L  302 € 368 €

polnilni kabel (tip 2, 3x32A), 8m E9L  432 € 527 €

protivlomna alarmna naprava FZ5  346 € 422 €

protivlomni paket FY1  546 € 666 €

omejitev hitrosti 160 km/h MK9  155 € 189 €

priključna letev za električni priključek EK1  66 € 81 €

12 V vtičnice l. in d. za zadnje sedežne klopi ES3  80 € 98 €

12 V vtičnica v prtljažniku/tovornem prostoru ES2  53 € 65 €

OSTALA DODATNA OPREMA

gasilni aparat, 1 kg YF7  140 € 171 €

dva glavna ključa dodatno FZ9  141 € 172 €

sprednja prema Y10  49 € 60 €

dvigalka Y36  59 € 72 €

varnostni trikotnik Y44  39 € 48 €

transportna zaščita Z64  99 € 121 €

LAKI

standardni (nekovinski)  / /

kovinski lak  1.242 € 1.515 €

Dodatna oprema

l  na voljo z doplačilom         ¡  na voljo brez doplačila         S  standardna oprema         -  ni na voljo

POMEMBNO: možnost morebitne vgradnje dodatne opreme na vozilih obvezno preverite pred nakupom vozila.  
Prodajalec ne jamči, da bo kasnejša vgradnja dodatne opreme (priklopna naprava, parkirni senzorji, spojlerji, elektronska oprema) mogoča in skladna s homologacijo. 8



eVito Tourer - dolgi

DOLGA RAZLIČICA, 3500 KG, POGON NA SPREDNJA KOLESA

Masa praznega vozila [kg] pri NDM 1, 2 2.530

Nosilnost [kg] pri NDM 2 970

Dovoljena skupna masa [kg] 3.500

Največja dovoljena obtežitev strehe [kg] 150

Višina vozila [mm]
Dolžina vozila [mm]
Širina vozila [mm]

1.912 
5.140
1.928

Dolžina prtljažnega prostora od zadnjih sedežev zadaj [mm]
Dolžina dna prtljažnika od zadnjih sedežev zadaj [mm] 3

464
699

Širina prtljažnega prostora [mm] 1.205

Prostornina prtljažnika [l] 4.630 
990

Obračalni krog (od stene do stene) Ø [m]
 Obračalni krog (od pločnika do pločnika) Ø [m]

11,8
11,1

eVito Tourer - ekstra dolgi

POSEBEJ DOLGA RAZLIČICA, 3500 KG, POGON NA SPREDNJA KOLESA

Masa praznega vozila [kg] pri NDM 1, 2 2.555

Nosilnost [kg] pri NDM 2 945

Dovoljena skupna masa [kg] 3.500

Največja dovoljena obtežitev strehe [kg] 150

Višina vozila [mm]
Dolžina vozila [mm]
Širina vozila [mm]

1.913
5.370
1.928

Dolžina prtljažnega prostora od zadnjih sedežev zadaj [mm]
Dolžina dna prtljažnika od zadnjih sedežev zadaj [mm] 3

694
929

Širina prtljažnega prostora [mm] 1.205

Prostornina prtljažnika [l] 4.990 
1.390

Obračalni krog (od stene do stene) Ø [m]
 Obračalni krog (od pločnika do pločnika) Ø [m]

12,5
11,8

1  Navedbe v skladu z Direktivo 92/21/ES v izdaji, veljavni ob njihovi navedbi. (z voznikom s težo 68 kg, prtljago s težo 7 kg in vsemi delovnimi tekočinami)
2  Opreme lahko s povečanjem/zmanjšanjem mase praznega vozila vplivajo na obremenitev. Več informacij dobite pri svojem prodajalcu Mercedes-Benz.
3  Merjeno od 3. vrste zadnjih sedežev
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Tehnični podatki
Mere in mase



eVito Tourer - Motor 150 kW

MOTOR IN VOZNE ZMOGLJIVOSTI

Motor Asinhroni električni motor

Največja moč v kW (KM) pri vrtilni frekvenci (1/min) 150 (204) | 4500

Trajna moč v kW 70

Največji navor v Nm pri vrtilni frekvenci [1/min] 366 | 300

Največja hitrost serije (opcijsko) [km/h] 140 (160)

Menjalnik Togo prestavno razmerje (1:10,215)

Vozni programi Comfort (C) / Economy (E) / Economy Plus (E+)

Stopnje rekuperacije D– – / D– / D / D+ / D Auto

Vrsta goriva Električni tok

Pogon Pogon na sprednja kolesa

AKUMULATOR

Uporabna kapaciteta [kWh] | nameščena [kWh] 90 | 100

Število modulov/celic 18 / 288

Nazivna obratovalna napetost [V] 352

Največja moč polnjenja z izmeničnim tokom [kW] 1, 2 11

Čas polnjenja z izmeničnim tokom 0–100 % pri največji moči polnjenja [h] 1, 3 pribl. 10

Največja moč polnjenja z enosmernim tokom (serijsko) [kW] 4 50

Čas polnjenja z enosmernim tokom 10–80 %  
pri največji moči polnjenja (serijsko) [min] 3, 4

pribl. 80

Največja moč polnjenja z enosmernim tokom (opcijsko) [kW] 4 110

Čas polnjenja z enosmernim tokom 10–80 %  
pri največji moči polnjenja (opcijsko) [min] 3, 4

45

Kombiniran doseg v km 5, 6 421

PORABA IN IZPUSTI

Kombinirana poraba električne energije v kWh/100 km [*] 26,2

Kombinirani izpusti CO2 v g/km [*] 0

Razred učinkovitosti A+

Kombinirana poraba električne energije v kWh/100 km [*] 26,2

Kombinirani izpusti CO2 v g/km [*] 0

Razred učinkovitosti A+

1  Ob priklopu na stensko polnilno postajo
2  Polnjenje z izmeničnim tokom na stenski polnilni postaji lahko poteka z močjo polnjenja do 11 kW, če obstaja trifazni priključek na omrežje.   
   Pri enofaznem napajanju do 32 A znaša moč polnjenja le 7,4 kW. V nekaterih državah je običajen enofazni priključek na omrežje. 
   Možno je tudi polnjenje z izmeničnim tokom na gospodinjski omrežni vtičnici. Polnilna vtičnica CCS je dobro skrita levo v sprednjem odbijaču.
3  Čas polnjenja baterije je odvisen od napajalnega sistema.
4  Ob priklopu na postajo za hitro polnjenje z enosmernim tokom 
5  Doseg je bil izračunan na podlagi Uredbe 692/2008/ES. Doseg je odvisen od konfiguracije vozila, zlasti od izbire omejitve največje hitrosti.  
   Doseg je bil izračunan na podlagi Uredbe 2017/1151/EU. Doseg je odvisen od konfiguracije vozila, zlasti od izbire omejitve največje hitrosti.
6  Dejanski doseg je odvisen tudi od individualnega načina vožnje, razmer na cesti in prometnih razmer, zunanje temperature, uporabe klimatske naprave/ogrevanja itd.,  
   zato se lahko razlikuje.

10

Tehnični podatki
Motorji in vrednosti porabe
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Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.  
CO2 kot toplogredni plin ter emisije iz prometa poslabšujejo kakovost zraka. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz  
prometa prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Servis in dodatne storitve

Varovanje okolja

Service 24h
Klicna Service24h vam je vedno na voljo. V nujnih primerih vam naši sodelavci pošljejo mobilno servisno delavnico  
ali organizirajo nadaljnje potovanje z nadomestnim vozilom, vlakom ali letalom. Da boste vedno ostali mobilni.
Brezplačna telefonska številka Mercedes-Benz Servis 24h: +800 1 777 77 77 (Alternativa +386 1 888 81 17).

Mobilo
Z garancijo za mobilnost Mobilo se lahko do 30 let zanesete na to, da vam bomo pri morebitnih tehničnih napakah,  
težavah ob zagonu ali pri manjših nezgodah kot je npr. izguba ključev hitro priskočili na pomoč. Poskrbeli bomo,  
da boste z nadomestnim vozilom, letalom ali vlakom prišli na cilj.
Dosegljivi smo na telefonski številki +800 1 777 77 77 (Alternativa +386 1 888 81 17).
Podrobnosti si lahko ogledate na www.mercedes-benz.si



Vaš trgovec:

01-2021

Generalno zastopstvo Daimler AG za znamko Mercedes-Benz v Sloveniji: Autocommerce, d.o.o., Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana

Obvestilo: Navedene cene so informativne in veljajo za serijsko opremo vozila v Ljubljani. Cene ne vsebujejo manipulativnih stroškov v višini 262 €. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb  
cen, tehničnih podatkov in opreme, brez predhodnega obvestila. Za podrobnejše informacije o opremi in pogojih dobave so vam na voljo pooblaščeni prodajalci vozil Mercedes-Benz v Sloveniji.


