
Električna dostavna vozila Mercedes-Benz





Odkrijte prednosti
električnih dostavnih vozil Mercedes-Benz.

Prihodnost je brez dvoma v elektriki. In mi smo pripravljeni. Pripravljeni za nekaj novega. Povsem električna mobilnost pomeni nič 
lokalnih emisij, skoraj neslišno vožnjo in odlično odzivnost. Skratka, pomeni popolnoma novo vozno izkušnjo in napredno obliko 
mobilnosti, ki spominja na pionirske dosežke izpred 130 let.

Z električnimi dostavnimi vozili Mercedes-Benz brez težav vstopate v evropske metropole, medtem ko se vozila z motorji z 
notranjim zgorevanjem vse pogosteje soočajo z omejitvami ali celo prepovedmi vstopa. Poleg tega lahko tudi prejmete vladne 
subvencije in popuste za električno mobilnost. Izkoristite nizke stroške delovanja in uživajte v enkratni vozni izkušnji: ob pritisku 
pedala za plin v električnem dostavnem vozilu Mercedes-Benz boste občutili, kako se moč iz elektromotorjev z velikim navorom v 
trenutku pretvori v impresiven pogon.

Si želite zagotoviti čim bolj trajnostno mobilnost? Uporabljate vozila predvsem v mestnih območjih? Vozite po predvidljivih poteh, 
ki ustrezajo dosegu električnih dostavnih vozil? Potem se odločite za električno mobilnost z električnim dostavnim vozilom 
Mercedes-Benz.

Okolju prijazna
Električna dostavna vozila vsaj pri lokalni vožnji ne ustvarjajo emisij in 
ne potrebujejo olja za mazanje motorja. Če se elektrika za električno 
vozilo proizvaja iz alternativnih virov energije, pri vožnji ne nastajajo 
emisije CO₂.

Nižji stroški na kilometer
Stroški elektrike na prevožen kilometer so običajno precej nižji od 
stroškov goriva za motorje z notranjim zgorevanjem.

Nizki stroški vzdrževanja in obrabnih delov
Električna vozila imajo manj gibljivih delov kot vozila z motorji z 
notranjim zgorevanjem in njihove zavore so zaradi rekuperacije manj 
obremenjene. Zato so stroški za vzdrževanje in običajne obrabne dele 
manjši.

Okretne vozne lastnosti
Skoraj neslišni električni pogoni zagotavljajo posebno vozno izkušnjo z 
impresivnim pospeševanjem.

Brezkompromisna notranjost
Akumulatorji električnih dostavnih vozil so običajno nameščeni na 
spodnji strani vozila, tako da ne zavzemajo prostora v notranjosti.

Pozitivna podoba
Dostavno vozilo Mercedes-Benz z električnim pogonom je napredno in 
okolju prijazno, zato prispeva k vaši pozitivni podobi.



Možnosti polnjenja na zahtevo.
Zaradi kombiniranega sistema polnjenja (CCS) so električna dostavna vozila 
Mercedes-Benz zelo prilagodljiva, kar zadeva polnilne postaje in stenske polnilne 
postaje. Polnilni kabel je treba samo priključiti v vtičnico vozila CCS (kombinacija 2).

Ali ste vedeli, da lahko v številnih električnih dostavnih vozilih Mercedes-Benz 
predhodno nastavite temperaturo, medtem ko se polnijo? To je res velika prednost za 
udobje, saj vožnjo začnete v vozilu s prijetno temperaturo. Poleg tega lahko dosežete 
večji doseg, ker ne potrebujete energije za ogrevanje ali ohlajevanje notranjosti ob 
začetku vožnje.

Akumulator električnega dostavnega vozila Mercedes-
Benz lahko z ustreznim polnilnim kablom polnite tudi 
doma iz gospodinjskega omrežja.

Druga možnost polnjenja so stenske polnilne postaje. 
Doma lahko na primer namestite kompaktno, 
visokokakovostno stensko polnilno postajo Mercedes-
Benz Wallbox Home, ki omogoča hitro, varno in 
priročno polnjenje električnih vozil z močjo polnjenja 
do 22 kW..

Najhitrejše polnjenje zagotavljajo hitre polnilne postaje, 
ki so običajno nameščene na pomembnih prometnih 
poteh in jih je vedno več.



Čim učinkoviteje izkoristite električno energijo.
Inteligentna strategija delovanja električnih dostavnih vozil Mercedes-Benz 
zagotavlja, da se energija čim učinkoviteje izkoristi: pri največ petih stopnjah 
rekuperacije in največ štirih voznih programih lahko izbirate med maksimalnim 
udobjem in maksimalnim dosegom. Kako pravzaprav deluje rekuperacija? Pri 
stopnjah rekuperacije vozilo upočasni, ko zmanjšate pritisk na pedal za plin. Pri tem 
se izkoristi zagon vozila in kinetična energija se obnovi v obliki električne energije, ki 
se pošlje v visokovoltni akumulator. S stopnjami rekuperacije lahko izberete 
intenzivnost obnavljanja električne energije.

Stopnje rekuperacije

D auto Dinamična in predvidljiva moč rekuperacije,
ki temelji na podatkih iz asistentov za 
varnost, kamere in navigacijskega sistema.

D+ Vožnja brez dodajanja plina; ni rekuperacije

D – Dodatno povečanje navora za rekuperacijo

D – – Maksimalen navor za rekuperacijo, omogoča 
»vožnjo z enim pedalom«

Vozni programi

C Polna pogonska moč z visoko stopnjo 
delovanja sistema ogrevanja in klim. naprave

E Optimiziran doseg, ponuja nekoliko manj
moči in navora z dobro stopnjo delovanja 
sistema ogrevanja in klimatske naprave

E+ Zasnovan za maksimalen doseg, moč 
motorja ter stopnja delovanja sistema 
ogrevanja in klim. naprave sta zmanjšani

S Poudarek na športnih voznih lastnostih 
s polno močjo in maksimalnim navorom ter
z visoko stopnjo delovanja sistema
ogrevanja in klimatske naprave



Novi EQV.
Za novo generacijo. #MakeYourMove

Prostornina prtljažnega prostora 
do 1410 l

Doseg do 418 km*
s kapaciteto akumulatorja 

90 kWh

Samo pribl. 45 minut*
polnjenja na postaji za hitro 

polnjenje z 10 na 80 % s 
kapaciteto akumulatorja 90 kWh

Največ 8 sedežev Pogon na sprednja kolesa Multimedijski sistem Mercedes-
Benz User Experience (MBUX)

EQV združuje razsežno, prijetno prostornost enoprostorskega vozila 
Mercedes-Benz z dobro premišljenim konceptom električnega pogona 
in velikim dosegom. Elektromotor z močjo 150 kW (204 KM) in do 365 
Nm navora navduši z izjemno vlečno močjo, visoko učinkovitostjo in 
mirnim delovanjem. EQV je na voljo z akumulatorjem kapacitete 
60 kWh in 90 kWh ter v dolgi in zelo dolgi izvedbi. Velika uporabna 
kapaciteta visokovoltnega akumulatorja z močjo 90 kWh in opcijska 
možnost hitrega polnjenja do 110 kW* omogočata dolge dosege in 
kratke postanke za polnjenje. Poleg tega je EQV opcijsko na voljo z 
oblikovnimi elementi in obsežno opremo, specifičnimi za EQ.

Zaradi vseh teh lastnosti je EQV pravo vozilo za vse, ki želijo pokazati, 
kako napredna in trajnostna je lahko danes mobilnost. EQV je s svojo 
vsestranskostjo in prostornostjo idealno družinsko vozilo za 
vsakodnevna opravila in prosti čas. Kot vozilo za gospodarsko rabo je 
EQV poslovna limuzina, ki zagotavlja udobno delo in vožnjo, ter vozilo 
za prosti čas, ki izpolnjuje najvišje zahteve za aktivnosti po končanem 
delavniku in ob koncu tedna.



Spreminja vožnjo v užitek.

Na voljo so vam zelo prilagodljive možnosti notranje 
opreme: sedežne možnosti obsegajo štiri standardne 
posamezne sedeže, paket ležišča in trojno sedežno 
klop v dveh vrstah sedežev. Na voljo je tudi praktični 
paket z mizo za zadnji del vozila. Ergonomični sprednji 
sedeži povečujejo dobro počutje s serijskim 
ogrevanjem sedežev. Opcijsko je na voljo klimatizacija 
sedežev.

Ko gre za udobje, se vam pri vozilu EQV ni treba 
ničemur odpovedati: drsna vrata na levi strani za 
enostaven vstop in izstop, panoramsko pomično 
strešno okno za dovolj svetlobe in zraka v notranjosti 
ter elegantna ambientna osvetlitev so le nekateri 
primeri iz obsežne ponudbe funkcij za udobje. 

EQV lahko preprosto upravljate z inovativnim 
multimedijskim sistemom MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience). Aktivirajte glasovno upravljanje z besedama 
»Hey Mercedes« in z njim enostavno upravljajte številne 
funkcije vozila, na primer predhodno klimatizacijo, 
navigacijo z Electric Intelligence in nastavitve polnjenja.



Izbor opreme

1 Paket je na voljo samo za stranke z osebnim računom Mercedes me.

The navigation system can be controlled simply and intuitively by means 
of voice control and the LCD touchscreen display with a screen diagonal of 
26 cm (10.25 inches), and thanks to its numerous functions, it helps bring 
you quickly and safely to your destination.

The standard Driving Assistance Package promotes safe and relaxed 
driving by means of the 3 intelligent systems Active Brake Assist, 
Lane Keeping Assist and Blind Spot Assist. As a result, it can help to avoid 
accidents or reduce their consequences.

Pre-entry climate control ensures a pleasant temperature in the vehicle 
prior to departure, which is a great improvement in comfort particularly 
in hot or cold outside temperatures. It also conserves the battery if acti-
vated during the charging process.

With an original front design and further high-quality design 
and equipment characteristics, the EQV Exterior Design Package
increases the exclusivity and sportiness of the vehicle.

With numerous features finished in blue and rose gold, an exclusive trim 
element and further high-quality details, the EQV Interior Design Package
brings an innovative style to the vehicle interior.

Vrtljiv komfortni voznikov sedež ponuja več kot samo prijetno in udobno 
sedenje med vožnjo: ko vozilo miruje, je mogoče sedež prilagodljivo 
zavrteti. Na primer za 180°, tako da se lahko s potniki v zadnji vrsti sedežev 
pogovarjate iz oči v oči.

Standardni paket z asistentom za vožnjo spodbuja varno in sproščeno 
vožnjo s tremi inteligentnimi sistemi: aktivnim zavornim asistentom, 
asistentom za ohranjanje smeri in asistentom za mrtvi kot. Tako lahko 
pomaga preprečevati nezgode ali zmanjšati njihove posledice.

Predhodna klimatizacija zagotavlja prijetno temperaturo v vozilu pred 
odhodom, kar zelo poveča udobje zlasti pri visokih ali nizkih zunanjih 
temperaturah. Če se aktivira med polnjenjem, pripomore tudi k manjši 
porabi akumulatorja.

Navigacijski sistem lahko preprosto in intuitivno upravljate prek 
glasovnega upravljanja in zaslona na dotik LCD z diagonalo 26 cm (10,25 
palca), s svojimi številnimi funkcijami pa vam pomaga hitro in varno priti na 
cilj.

Oblikovni paket za zunanjost EQV z izvirno obliko sprednjega dela ter z 
drugimi visokokakovostnimi oblikovnimi značilnostmi in opremo poudarja 
ekskluziven in športen videz vozila.

Oblikovni paket za notranjost EQV s številnimi poudarki v modri in 
rožnato zlati barvi, ekskluzivnim okrasnim elementom in drugimi 
visokokakovostnimi podrobnostmi daje notranjosti vozila pridih 
inovativnega oblikovanja.



Specifikacije in mere

Dolga izved. Zelo dolga izved.

EQV 300

Uporabna kapaciteta akumulatorja 90 kWh

Nameščena kapaciteta akumulatorja 100 kWh

Doseg do 363 km*

Poraba energije 26,3 kWh/100 km*

Časi polnjenja

v pribl. 10 ur* z 0 na 100 % z močjo polnjenja 11 kW z izmeničnim tokom

pribl. 80 minut* z 10 na 80 % z močjo polnjenja 50 kW z izmeničnim tokom  

pribl. 45 minut* z 10 na 80 % z opcijsko močjo polnjenja 110 kW na hitri poln. postaji z enos. tokom

3 vozni programi »E+«, »E«, »C« in »S«

5 stopenj rekuperacije »D– –«, »D–«, »D«, »D+« in »D auto« 
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3.5

eVito Tourer PRO.

Elektromotor z močjo največ 150 
kW (204 KM)

Doseg do 360 km* s kapaciteto 
akumulatorja 90 kWh

Samo pribl. 45 minut* polnjenja 
na hitri polnilni postaji z 

enosmernim tokom z 10 na 80 % 
s kapaciteto 90 kWh

 Največ 8 sedežev plus 1 sedež Predhodna klimatizacija Skupna masa vozila 3500 kg



Neskončne možnosti
Predhodno konfigurirano sedežno opremo z dvema 
trojnima sedežnima klopema v potniškem prostoru je 
mogoče s številnimi različicami popolnoma prilagoditi 
individualnim zahtevam: na primer s sprednjo dvojno 
klopjo ali s trojno klopjo, ki jo lahko uporabite kot 
udobno ležišče v potniškem prostoru.

eVito Tourer PRO vas bo spravil v dobro voljo s svojim 
prostornim kokpitom. Na robustnih in udobnih sedežih 
boste zlahka premagovali dolge poti in ostali čim bolj 
sproščeni. Pozimi je serijsko ogrevanje sedeža več kot 
dobrodošel dodatek za voznika.

Nabor asistenčnih sistemov za eVito Tourer PRO v 
segmentu srednje velikih dostavnih vozil je zgleden. 
Poleg številnih serijskih asistenčnih sistemov so opcijsko 
na voljo tudi paket z asistentom za vožnjo, aktivni 
asistent za ohranjanje razdalje DISTRONIC in kamera za 
vzvratno vožnjo.

eVito Tourer PRO je tako funkcionalen, varen in udoben, 
kot bi pričakovali od vozila Mercedes-Benz Vito. Ima 
visoko učinkovit elektromotor z največjo močjo 150 kW
(204 KM) in navorom do 365 Nm. Srednje veliko 
električno dostavno vozilo Mercedes-Benz je na voljo 
v dolgi in zelo dolgi izvedbi ter z akumulatorjem s 
kapaciteto 60 kWh in 90 kWh. Velika uporabna 
kapaciteta visokovoltnega akumulatorja z močjo 90 kWh 
in opcijska možnost hitrega polnjenja do 110 kW*
omogočata dolge dosege in kratke postanke za 
polnjenje. V prostorni notranjosti z največ osmimi 
sedeži za sopotnike in z voznikovim sedežem zaradi 
električnega pogona ni nikakršne prostorske stiske. Če 
se profesionalno ukvarjate s prevozom potnikov in 
želite dajati vtis okoljsko ozaveščenega in naprednega 
podjetja, boste z modelom eVito Tourer PRO to 
vsekakor dosegli. Po končanem delovniku in ob koncu 
tedna pa lahko svoje električno dostavno vozilo 
uporabite kot prostorno vozilo za prosti čas. Inovativni 
eVito Tourer PRO je primeren tudi kot družinski 
avtomobil za vsakdanja opravila in prosti čas. 



Izbor opreme

Z digitalnim vzvratnim ogledalom lahko vidite dogajanje v prometu za 
vozilom, tudi če neposreden pogled nazaj ni mogoč. Kamera zajema 
območje za vozilom in prikazuje sliko v notranjem ogledalu.

Multimedijski sistem Audio 40 z zaslonom na dotik in vgrajeno navigacijo 
navduši s številnimi komunikacijskimi in informacijsko-razvedrilnimi 
možnostmi. Vse funkcije lahko upravljate na znan način prek 7-palčnega 
(17,8 cm) zaslona na dotik.  

Zračno vzmetenje AIRMATIC prepriča z izvrstnim sistemom komfortnega 
vzmetenja in blaženja, ki se nenehno prilagaja trenutnim cestnim 
razmeram.

Aktivni zavorni asistent pomaga preprečevati nezgode s spredaj 
vozečimi vozili in s pešci, ki vam prečkajo pot, oz. zmanjšati posledice 
takšnih nezgod. Če sistem zazna nevarnost trka, najprej odda opozorilo in 
nato po potrebi aktivira samodejno zasilno zaviranje.

Inteligentni sistem luči LED izboljša voznikovo vidljivost in s tem varnost 
vožnje, saj lahko prilagodi osvetlitev cestišča glede na različne vozne 
razmere. 

Paket z mizo poleg poklopne mizice vsebuje številne funkcionalne 
dodatke, s katerimi bo bivanje v zadnjem delu vozila še prijetnejše.  



Specifikacije in mere

1 Predvidoma na voljo od decembra 2021 dalje

Dolga izved. Zelo dolga izved.

eVito Tourer Pro

Uporabna kapaciteta akumulatorja 90 kWh

Nameščena kapaciteta akumulatorja 100 kWh

Doseg do 360 km*

Poraba energije 26,4 kWh/100 km*

Časi polnjenja

v pribl. 10 ur* z 0 na 100 % z močjo polnjenja 11 kW z izmeničnim tokom

pribl. 80 minut* z 10 na 80 % z močjo polnjenja 50 kW z izmeničnim tokom  

pribl. 45 minut* z 10 na 80 % z opcijsko močjo polnjenja 110 kW na hitri poln. postaji z enos. tokom

3 vozni programi »E+«, »E« in »C«

5 stopenj rekuperacije »D– –«, »D–«, »D«, »D+« in »D auto« 
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3.2

Zaprto dostavno vozilo eVito.

Elektromotor z močjo največ 85 
kW (116 KM)

Doseg do 314 km* Pribl. 6 ur* polnjenja za 
napolnjenost z 0 na 80 % z 

največ 7,4 kW in izmeničnim 
tokom (AC) 

Prostor za največ 3 evro palete Pogon na sprednja kolesa Skupna masa vozila 3200 kg



Vse, kar potrebujete za napredno mobilnost.

Poskrbljeno za razvedrilo in obveščenost: informacijski 
in komunikacijski sistemi s številnimi vmesniki 
zagotavljajo kakovostne povezave in po želji tudi 
prijetno razvedrilo. Upravljanje opcijskih multimedijskih 
sistemov Audio 30 in Audio 40 prek zaslona na dotik je 
intuitivno in priročno.

Zaprto dostavno vozilo eVito vas bo spravilo v dobro 
voljo s svojim prostornim kokpitom. Na robustnih in 
udobnih sedežih boste zlahka premagovali dolge poti in 
ostali čim bolj sproščeni. Pozimi je serijsko ogrevanje 
sedeža več kot dobrodošel dodatek za voznika.

Na prostornem nakladalnem območju z neprekinjeno 
ločilno steno in s pritrdilnimi ušesi na tleh je prostora 
za največ tri evro palete. Vozilo se natovarja skozi 
zadnji del in skozi drsna vrata na sovoznikovi strani. 
Drsna vrata na voznikovi strani so na voljo opcijsko..

Če iščete robustno srednje veliko dostavno vozilo z 
električnim pogonom, je zaprto dostavno vozilo eVito 
popolna rešitev. Zaradi električnega pogona lahko v 
celoti izkoristite tovorni prostor s prostornino 6,6 m3 in 
površino 4,76 m2 pri vozilu v zelo dolgi izvedbi. Visoko 
učinkovit elektromotor zagotavlja največjo moč 85 kW
(116 KM) in navor do 295 Nm za čim večjo agilnost pri 
vožnji. Z bogato ponudbo opreme lahko svoje zaprto 
dostavno vozilo eVito opremite z enako stopnjo 
funkcionalnosti, varnosti in udobja kot model Mercedes-
Benz Vito. Zaprto dostavno vozilo eVito je z dosegom 
314 km* zlasti primerno za vožnjo v mestnih območjih. 
Na teh območjih je v prihodnjih letih pričakovati vse več 
omejitev vstopa za vozila z motorji z notranjim 
zgorevanjem. Zaprto dostavno vozilo eVito je odlična 
izbira, če želite dajati vtis v prihodnost usmerjenega 
podjetja ter opravljati prevoze na gospodaren in okolju 
prijazen način.



Izbor opreme

Dvodelna sovoznikova sedežna klop v kokpitu zagotavlja dodaten sedež 
s tritočkovnim varnostnim pasom, opozorilno funkcijo za varnostni pas in 
po višini nastavljivim vzglavnikom.

Paket za ogledala Vito z ogledali s samodejnim zasenčenjem in električno 
zložljivimi zunanjimi ogledali povečuje udobje in varnost pri vožnji.

Dvokrilna zadnja vrata je mogoče odpreti do stranskih sten in pritrditi za 
lažje natovarjanje in raztovarjanje. 

Paket EASY CARGO poleg dodatne varnosti med prevozom tovora 
zagotavlja tudi lažje nakladanje in razkladanje. Osnova za to so robustna 
lesena tla, ki ščitijo kovinske površine in lesene obloge tovornega 
prostora. 

Sistem za pritrditev tovora omogoča pravilno in prilagodljivo pritrjevanje 
tovora. Predmeti se lahko z opcijskimi pritrdilnimi ušesi in trakovi pritrdijo 
na dve pritrdilni vodili na tleh tovornega prostora.

Kamera za vzvratno vožnjo vam pomaga pri parkiranju in manevriranju: 
prikaže vam območje za vozilom, ki ga ne morete neposredno videti. Tako 
se lahko izognete poškodbam pri parkiranju in manevriranju. 

1 Paket je na voljo samo za stranke z osebnim računom Mercedes me.



Specifikacije in mere

Dolga izved. Zelo dolga izved.

Zaprto dostavno vozilo eVito.

Uporabna kapaciteta akumulatorja 60 kWh
Nameščena kapaciteta akumulatorja 66 kWh

Doseg do 314 km*

Poraba energije 21,4 kWh/100 km*

Čas polnjenja pribl. 6,5 ur* za napolnjenost z 0 na 100 % z največ 7,4 kW in izmeničnim tokom (AC)

3 vozni programi »E+«, »E« in »C«

4 stopnje rekuperacije »D–«, »D«, »D+« in »D++« 
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Zaprto dostavno vozilo eSprinter.

Doseg do 152 km* Samo pribl. 20 minut* polnjenja 
na postaji za hitro polnjenje za 

napolnjenost z 10 na 80 % s 
kapaciteto akumulatorja 35 kWh

Prostornina tovornega prostora 
11 m³

Površina tovornega prostora 
največ 5,539 m²

Nosilnost največ 1001 kg v 
povezavi s kapaciteto 
akumulatorja 35 kWh

Pogon na sprednja kolesa



Dokazana funkcionalnost – tudi z električnim pogonom.
Upravljalni elementi v vozilu eSprinter so preprosti za 
uporabo, prikazovalniki inštrumentov pa s praktično 
razporeditvijo omogočajo enostavno branje. Preverjeni 
koncept upravljanja in prikazovanja vključuje vse funkcije 
in prikaze električnega pogona, tako da se lahko hitro 
seznanite z alternativnim pogonom.

Robustni sprednji sedeži so zasnovani za čim bolj 
udobno preživljanje dolgih delovnikov. Ogrevanje 
voznikovega sedeža je del serijske opreme. Opcijski 
komfortni sedež in ledveno oporo s 4 nastavitvami 
odlikuje izvrstna ergonomičnost.

Električno dostavno vozilo eSprinter je serijsko 
opremljeno z neprekinjeno ločilno steno za voznikovim 
sedežem in s pritrdilnimi ušesi za pravilno pritrditev 
tovora. Opcijsko so na voljo obremenljivi okrovi koles, ki 
s pravokotnimi lesenimi oblogami izboljšajo 
obremenljivost in s tem tudi uporabnost tovornega 
prostora ter ščitijo pločevino pred poškodbami.

Zaprto dostavno vozilo eSprinter zagotavlja enako 
stopnjo zanesljivosti, varčnosti in prilagodljivosti, ki ste 
jo zadnjih 25 let vajeni pri vozilih Sprinter. Učinkovit 
električni pogon ima moč največ 85 kW (116 KM) in 
največji navor 295 Nm. Električno dostavno vozilo 
Mercedes-Benz polne velikosti lahko naročite v 
standardni (A2) dolžini z visoko streho in opcijsko s 
kapaciteto akumulatorja 35 kWh ali 47 kWh. Zaradi 
električnega pogona je v celoti na voljo vseh 11 m3

prostornine tovornega prostora. Z običajno bogato 
ponudbo opreme lahko vozilo popolnoma prilagodite 
svojim prevoznim opravilom. Zaradi kombiniranega 
sistema polnjenja (CCS) z različnimi možnostmi 
polnjenja, vključno z opcijsko močjo za hitro polnjenje z 
enosmernim tokom do 80 kW, je električno dostavno 
vozilo prilagodljivo tudi pri polnjenju. Zaprto dostavno 
vozilo eSprinter je napredna rešitev mobilnosti, s katero 
se lahko predstavite kot okoljsko ozaveščeno in 
inovativno podjetje. Je popolna izbira za vaš vozni park, 
če ga nameravate uporabljati na načrtovanih poteh v 
mestnem okolju, na primer za storitve kurirske, hitre in 
paketne pošte.



Izbor opreme

1 Samo v povezavi s senzorjem za dež

Asistent za mrtvi kot z opozorilom za prečni promet za vozilom vam z 
vizualnimi in zvočnimi signali pomaga preprečevati nezgode pri 
menjavanju voznega pasu in vzvratnem speljevanju s parkirnega mesta..

Paket za parkiranje s 360-stopinjsko kamero z zagotavljanjem 
pregleda na vse strani in z asistentom za parkiranje razbremeni voznika 
pri parkiranju in manevriranju.

Kamera za vzvratno vožnjo s prikazom v notranjem vzvratnem 
ogledalu vam na prikazovalniku v notranjem ogledalu prikaže območje 
neposredno za vozilom, ki ga brez kamere sicer ne morete videti. 

Voznikov vzmeteni sedež z možnostmi individualnega prilagajanja ter s 
kombinacijo mehanskega in hidravličnega vzmetenja zagotavlja 
maksimalno udobje sedenja. 

Zagon motorja s pritiskom gumba: sistem za avtorizacijo vožnje KEYLESS 
START omogoča, da motor preprosto zaženete s pritiskom gumba za 
zagon/zaustavitev v zagonski ključavnici. 

Moč polnjenja 80 kW omogoča polnjenje akumulatorja na polnilnih 
postajah z enosmernim tokom in hitro pridobitev dodatnega dosega med 
vožnjami. Zaradi kombiniranega sistema polnjenja (CCS) s polnilno vtičnico 
CCS (kombinacija 2) je vozilo mogoče polniti tudi na polnilnih mestih z 
močjo do 7,4 kW in z izmeničnim tokom. 



Specifikacije in mere

Serijsko

Zaprto dostavno vozilo eSprinter

Uporabna kapaciteta akumulatorja 35 kWh Uporabna kapaciteta akumulatorja 47 kWh
Nameščena kapaciteta akumulatorja 41 kWh Nameščena kapaciteta akumulatorja 55 kWh

Doseg do 119 km* Doseg do 152 km*

Poraba energije 34,2 kWh/100 km* Poraba energije 35,0 kWh/100 km*

Časi polnjenja Časi polnjenja
• pribl. 6 ur* z 0 na 100 % z močjo • v pribl. 8 urah* z 0 na 100 % z močjo

polnjenja 7,4 kW z izmeničnim tokom polnjenja 7,4 kW z izmeničnim tokom
• pribl. 70 minut* z 10 na 80 % z močjo • pribl. 90 minut* z 10 na 80 % z močjo

polnjenja 20 kW z enosmernim tokom polnjenja 20 kW z enosmernim tokom
• pribl. 20 minut* z 10 na 80 % z opcijsko močjo • pribl. 25 minut* z 10 na 80 % z opcijsko močjo

polnjenja 80 kW na hitri poln. postaji z enos. tokom polnjenja 80 kW na hitri poln. postaji z enos. tokom

3 vozni programi »E+«, »E« in »C« 3 vozni programi »E+«, »E« in »C«

4 stopnje rekuperacije »D–«, »D«, »D+« in »D++«  4 stopnje rekuperacije »D–«, »D«, »D+« in »D++« 
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Vaš prodajalec vozil Mercedes-Benz.
Emil Frey Avtocenter d.o.o. PE Ljubljana
Baragova ulica 8, 1000 Ljubljana
T: +386 1 5883 520
mbprodajaljubljana@emilfrey.si

Emil Frey Avtocenter d.o.o. PE Celje
Ipavčeva ulica 21a, 3000 Celje
T: +386 3 4261 881
infocelje@emilfrey.si

Emil Frey Avtocenter d.o.o. PE Maribor
Ptujska cesta 132, 2000 Maribor
T: +386 2 4600 110
infomaribor@emilfrey.si

Avtoplus d.o.o.
Ulica 15. maja 26, 6000 Koper
T: +386 5 6137 039
mercedes-prodaja@avtoplus.si





Opombe

* *Poraba energije in doseg sta bila določena na podlagi Uredbe 692/2008/ES. 
Poraba energije in doseg sta bila določena na podlagi Uredbe 2017/1151/EU. 

* Največja moč polnjenja na polnilni postaji z enosmernim tokom z napajalno 
napetostjo 400 V, s tokom 300 A; največja moč polnjenja je odvisna od različnih 
dejavnikov, kot sta temperatura okolja in akumulatorja ter stanje napolnjenosti 
akumulatorja na začetku polnjenja.

* Najkrajši čas polnjenja za napolnjenost z 10 na 80 % pri optimalnih pogojih na 
polnilni postaji z enosmernim tokom z napajalno napetostjo 400 V, s tokom 300 
A; čas polnjenja se lahko razlikuje glede na različne dejavnike, kot sta 
temperatura okolja in akumulatorja ter uporaba dodatnih pomožnih porabnikov, 
na primer gretja.

Starimport, d.o.o., Baragova ulica 10, SLO-1113 LJUBLJANA, Slovenia · VAN/VOG 5200 · 3 C 400 · 02 – 01/0170 overseas    www.mercedes-benz.si

Upoštevajte: po zaključku redakcije te publikacije (06.06.2022) je morda prišlo do sprememb na izdelku. 
Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb konstrukcije, oblike, barve ali specifikacij, če 
so te spremembe ob upoštevanju interesov prodajalca sprejemljive za kupca. Na podlagi simbolov ali številk, 
ki jih prodajalec ali proizvajalec uporablja za opis ali poimenovanje naročila, ni mogoče uveljavljati nikakršnih 
pravic. Na slikah in opisih sta morda prikazana pribor in dopolnilna oprema, ki nista del osnovne izvedbe. 
Morebitna manjša barvna odstopanja so posledica omejitev pri tiskanju. Ta brošura lahko vsebuje modele in 
storitve, ki niso na voljo v določenih državah.

Ta prospekt je izšel tudi v drugih državah. Podatki v zvezi z zakonskimi predpisi, pravnimi zahtevami in 
obdavčitvijo ter njihove posledice se nanašajo samo na Zvezno republiko Nemčijo in veljajo v času tiskanja. 
Za podrobnosti ter podatke v zvezi z zakonskimi predpisi in pravnimi zahtevami, ki veljajo v drugih državah, 
se obrnite na svojega prodajalca dostavnih vozil Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.com

Hramba tehničnih podatkov v vozilu: elektronske komponente vozila (npr. krmilnik zračnih mehov, krmilnik 
motorja itd.) vključujejo podatkovni pomnilnik za tehnične podatke vozila, kot so opozorila v primeru okvare, 
hitrost vozila, moč zaviranja ali delovanje zadrževalnih sistemov in sistemov za pomoč pri vožnji v primeru 

nezgode (avdio in video podatki se ne shranijo). Ti podatki se shranijo samo začasno kot trenutni posnetek 
stanja, npr. v primeru poročila o okvari; za zelo kratko obdobje (največ nekaj sekund), npr. v primeru nezgode; 
oz. v združeni obliki, npr. za ocenjevanje obrabe komponente. Shranjene podatke je mogoče priklicati prek 
vmesnikov v vozilu. Usposobljeni tehniki jih lahko obdelajo in uporabijo za namene diagnosticiranja in 
reševanja morebitnih okvar ali jih proizvajalec uporabi za namene analize in kot sredstvo za nadaljnje 
izboljševanje funkcij vozila. Če stranka želi, se lahko podatki uporabljajo kot podlaga za nadaljnje opcijske 
storitve. Prenos podatkov iz vozila do proizvajalca ali tretje osebe je mogoč le ob ustreznem zakonskem 
pooblastilu (npr. klic v sili iz vozila) ali na podlagi pogodbenega dogovora s stranko in v okviru zakonov za 
varstvo podatkov. Nadaljnje informacije v zvezi s hrambo podatkov v vozilu so navedene v navodilih za 
uporabo, ki so v natisnjeni obliki na voljo v vozilu, v elektronski obliki pa na povezavi www.mercedes-
benz.de.

Vračanje izrabljenih vozil. Vozilo Sprinter nam lahko vrnete za okolju prijazno recikliranje v skladu z direktivo EU o 
izrabljenih vozilih. Vendar bo do takrat preteklo kar nekaj časa. Vzpostavili smo mrežo poslovalnic za vrnitev in 
demontažo, da vam čim bolj olajšamo vrnitev vozila. Vozilo lahko brezplačno vrnete v kateri koli od teh 
poslovalnic ter tako pomembno prispevate k recikliranju in ohranjanju virov. Za več informacij o recikliranju in 
odstranjevanju izrabljenih vozil ter pogojih vrnitve obiščite svojo nacionalno spletno stran Mercedes-Benz.


