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MERCEDES BENZ VITO 4X4 NIDIA

Äntligen är den här!  
Vår bästa fyrhjulsdrivna ambulans 
någonsin.
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MERCEDES VITO 4X4

Mercedes Benz Vito Nidia 4x4 är vår senaste ambulans 
med Nidiainredning. Inredningen består av formpressad 
ABS-plast som är hygienisk och viktoptimerad.  

Nya Viton med fyrhjulsdrift och större motor gör 
konceptet fulländat. Säkerheten för förare och 
passagerare har också höjts och Viton har idag fem 
stjärnor i Euro-Ncap.

I sjukhytten har vi nu vårt Nidiakoncept med vakuumformade 
ABS-sidor och strategiskt placerade förvaringsfack. Belysningen 
består numera enbart av ledlampor som även är dimbara och i 
olika färger. Ledlamporna gör även att behovet av glödlampsbyte 
försvinner och att strömförbrukningen minskar drastiskt. 

Vi har även introducerat vårt nya styrsystem SE05 i denna bil. 
Det innebär en hel del nya funktioner och fördelar. Exempelvis 
ingår nu en helautomatisk ECC för sjukhytten. Inga värme/kyla-
vred som ska regleras. Allt sköts av systemet. 

Modulen på högersidan är avsedd att ge  vårdaren en 
säker arbetsplats där bältet aldrig behöver lossas för att nå 
någonting. Bra fästmöjlighet för skärmar och även infällbar 
tangentbordshållare.

Förarergonomi är A och O. I nya Vito har man verkligen känslan av att 
Mercedes lyckats med helheten. Vi har även tagit fram en specialdesignad 
mellanvägg så att stolen går att flytta ännu längre bak, skönt för dig med 
långa ben. Vårt nya SE05 system har även en helt ny display med touch-
panel som gör det enkelt att överblicka och styra all påbyggd utrustning.
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I sjukhytten upplever du verkligen en rymdkänsla, man tror 
knappt att man sitter i en Vito. Ny vårdarstol med armstöd är 

också något vi lanserar i nya Viton. Här har du även möjlighet att 
påverka din byggnation med exempelvis kundanpassad baklåda.

Eurolans fordon levereras alltid registreringsbesiktigade i Sverige 
med svensk manual och byggda enligt 1789. Trots detta så kan du 
som kund göra vissa ändringar så att du känner dig hemma i din 
nya Vito. 

Vår strävan är alltid att tillmötesgå kundens önskemål så långt det 
går. Har du några frågor eller vill diskutera något så tveka inte att 
kontakta någon av våra säljare.

Egen takförhöjning med integrerade lampor  
specialdesignad för att påverka bilens luftmotstånd 

så lite som möjligt. Lamporna kan bestyckas med 
blått, gult, vitt och rött efter behag. 
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eurolans.se

NÄR DU VÄLJER EN AMBULANS FRÅN EUROLANS FÅR DU 
ALLTID FULLA GARANTIER PÅ GRUNDBILEN. VI GÖR ALDRIG 
NÅGRA CHASSIFÖRÄNDRINGAR SOM INTE ÄR GODKÄNDA AV 
BILTILLVERKAREN. 
DESSUTOM ÄR VI NU MERCEDES VANPARTNER, 
VILKET INNEBÄR EXTRA TRYGGHET FÖR KUNDEN.

TILLVAL
Exempel på tillval till din nya Vito:

> Komfortstolar
> Regnsensor
> Motor Run-On system
> Led ILS, inklusive dynamiska kurvljus
> Parktronic
> Körhjälpspaket
> Bröst- / bäckenairbag
> Fönsterairbag
> Uppvärmda spolarmunstycken
> Lättmetallfälgar 17”
> 2 extra huvudnycklar

STANDARDUTRUSTNING
Nya Vito är som standard utrustad med:

> Integrerade Standby blåljus
> Nidia sjukhytt i ABS-plast
> Totalvikt 3200 kg och lastvikt upp till 620 kg
> Originallackad i ambulansgul
> Mercedes 2 års nybilsgaranti
> 12 års rostskyddsgaranti mot genomrostning
> 2 års garanti på Eurolans påbyggnation
> Utvändig höjd 2500
> Utvändig längd 5300
> Utvändig bredd 1900
> 190 hk med Euro 6 klassad motor
> Helautomatisk ECC i sjukhytten
> Extra ljudisolerad

EUROLANS
Box 91 SE-370 11 Backaryd  Växel +46 (0)457-45 06 00,  
E-post info@eurolans.se  www.eurolans.se

EXPERTER PÅ EFTERMARKNAD
Vi på Eurolans vet efter över tjugo år i branschen att efter-
marknadsfunktionen är A och O för er som kund. Att snabbt
kunna få sina reservdelar utan onödig väntetid är ofta väldigt
viktigt. Vi satsar hela tiden på att bli bättre på detta område.
Bland annat så inför vi nu ett nytt affärssystem så att vi ännu
lättare ska kunna serva er med rätt reservdelar på kortare tid.

Sedan finns som alltid vår jourtelefon som är öppen efter kon-
torstid för att du lätt ska kunna nå oss. Vi vet vikten av att detta
fungerar.

SERVICE OCH REPARATIONSAVTAL 
ÄVEN PÅ PÅBYGGNATIONEN
Nu kan vi erbjuda service och reparationsavtal även på påbygg-
nationen upp till 40.000 mil. Detta för att du som kund ska 
kunna se helhetskostnaden och för att underlätta budgeteringen. 
Hör av dig till våra säljare så får du veta mera.

Eurolans förbehåller sig rätten till förändringar i standardutrustningen.

När växeln har stängt, har du tillgång till vår jourtelefon om något  
oförutsett inträffar med ditt fordon, ring +46 (0)703-52 57 05.

Karosseriverken lägger stort fokus på kvalitet och miljöfrågor  
och vi är certifierade enligt både ISO 9001 och ISO 14001  

och uppfyller därmed kraven i Specialfordon 2014. 

 

Cert no. 

 

 VanPartner 
by Mercedes-Benz

VanPartner by 
Mercedes-Benz
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