
Mercedes-Benz 

eVans

TÄY S S Ä H KÖ -
PA K E T T I A U T O T



Uutta virtaa 
liiketoimintaan.

Työn ja liikenteen sähköistyminen ei ole vain tule-
vaisuutta – se on jo tätä päivää. Mercedes-Benz 
kulkee kehityksen kärjessä ja tarjoaa täyssähköisen 
ratkaisun yhä useamman yrityksen tarpeisiin.

Täyssähköisen eVans-malliston pakettiautoissa 
ajettavuus, mukavuus ja turvallisuus ovat Merce-
dekselle tuttuun tapaan huipussaan. Sähköautoilu 
on taloudellisestikin järkevää, sillä niin käyttövoima- 
kuin huoltokustannuksetkin jäävät polttomoottori-
malleja alhaisemmiksi. 

Myös täyssähköauton käyttö ja omistaminen on 
vaivatonta, sillä auton mukana saat käyttöösi 
eVans-ekosysteemin, joka sisältää mm. lataus- ja 
huoltopalvelut. Lisäksi saatavana on Huolenpito-
sopimus, joka kattaa huoltojen lisäksi kiinteällä 
kuukausihinnalla mm. normaalin kulumisen aiheut-
tamat korjaukset ja äkilliset korjaustoimenpiteet. 

Tervetuloa koeajamaan mieleisesi täyssähkömalli 
Mercedes-Benz-jälleenmyyjäsi luona. Kysy samalla 
sähköauton hankintatuesta, joka on mallista riippuen 
jopa 4 000-6 000 €.
 

Lue lisää

https://www.mercedes-benz.fi/vans/fi/mercedes-benz-vans/evan-ecosystem


Yhdellä latauksella 
jopa 310 km.
Uudistunut eVito tarjoaa entistä pidemmän
toimintamatkan. Yhdellä latauksella pääsee 
jopa 310 km ja lisää virtaa saa nopeasti 
vaikka ruokatunnilla. Pikalataus 10 %:sta 
80 %:iin onnistuu parhaimmillaan n. 35 
minuutissa. Paikallisesti päästöttömänä  
ja hiljaisena eVito sopii erityisen hyvin 
kaupunkiajoon, ja alle 2 metrin korkeuden 
ansiosta sillä pääsee helposti esimerkiksi 
useimpiin autotalleihin ja pysäköintihal-
leihin. Sähköisyys ei rajoita eViton tavara-
tilaa, vaan sitä on tarjolla jopa 6,6 m³.

Henkilökuljetuksia varten on saatavana 
täyssähköinen eVito Tourer, joka tarjoaa 
tilat jopa yhdeksälle.

Mallissa vakiovarusteina mm.
• Sähkösäätöiset ja lämmitettävät  
 ulkopeilit
• Tempmatic-ilmastointi automaattisella  
 lämpötilan säädöllä 
• Peruutuskamera

Hyödynnä sähköauton hankintatuki jopa 
4 000 €. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.

Täyssähköinen  

eVito 

* Lisävaruste

Lue lisää
60 kWh
Akun käytettävissä 
oleva energiasisältö

max. 11 kW
AC-latausteho

max. 50 / 80* kW
DC-latausteho

jopa 310 km
toimintamatka+100%

~ 6,5 h
AC-latausaika 0-100 %

~ 50 / 35* min
DC-latausaika 10-80 %

https://www.mercedes-benz.fi/vans/fi/vito/e-vito-panel-van


Täyssähköinen 

eSprinterHiljaista voimaa.
Iso eSprinter tarjoaa Mercedeksen laadun 
ja luotettavuuden sähköisessä muodossa. 
Ajaminen on paikallisesti päästötöntä ja 
erittäin hiljaista, mutta silti voimaa riittää. 
Tavaratilastakaan sinun ei tarvitse tinkiä, 
sillä sitä on peräti 11 m3. Toimintamatka 
yhdellä latauksella on jopa 154 km. 
Lisävarusteena saatavalla max. 80 kW:n 
tasavirtalatauksella lataaminen 10 %:sta 
80 %:iin vie pikalatausasemalla parhaim-
millaan vain n. 20 minuuttia.

Mallissa vakiovarusteina mm.
• Sähkösäätöiset ja lämmitettävät 
 ulkopeilit
• Tempmatic-ilmastointi automaattisella  
 lämpötilan säädöllä 
• Halogeenivalot
• Peruutuskamera

Hyödynnä sähköauton hankintatuki jopa 
6 000 €. Kysy lisää jälleenmyyjältäsi.

Lue lisää

* Lisävaruste

jopa 47 kWh
Akun käytettävissä 
oleva energiasisältö

max. 7,4 kW
AC-latausteho

max. 20 / 80* kW
DC-latausteho

jopa 154 km
toimintamatka+100%

~ 6 h
AC-latausaika 0-100 %

jopa ~ 70 / 20* min
DC-latausaika 10-80 %

https://www.mercedes-benz.fi/vans/fi/sprinter/e-sprinter-panel-van


Tulossa pian.
Vuoden pakettiautoksi Euroopassa 2022 valittu Citan täydentyy täyssähköisellä
mallilla, kun eCitanin myynti alkaa vuoden 2023 puolella. Kompaktiin kokoluokkaan 
asettuvan uutuuden toimintamatka yhdellä latauksella on ennakkotietojen mukaan 
285 km (WLTP). Sen ansiosta eCitan sopii erinomaisesti esimerkiksi lähetti- ja 
toimitusajoihin kaupunkialueilla. 

Pakettiauton lisäksi myyntiin tulee lähitulevaisuudessa myös täyssähköinen 
tila-auto eCitan Tourer.

Täyssähköinen 

eCitan 
Tulossa 
täyssähköinen 
tila-auto EQT.
Konseptimallina julkistettu täyssähköinen 
EQT on tulossa tuotantoon lähitulevaisuu-
dessa. Luvassa on auto, joka mullistaa 
kompaktien tila-autojen luokan. Innovatii-
visen teknologian lisäksi se tarjoaa ainut-
laatuista tyyliä, erinomaista käytännölli-
syyttä sekä monipuolisesti muunneltavat 
tilat jopa seitsemälle. 



Luokkansa 
ensimmäinen 
ja ainoa.
EQV on Mercedes-Benzin ensimmäinen 
täyssähköinen tila-auto jopa kahdeksalle 
hengelle. Se tarjoaa monipuolista muun-
neltavuutta sekä ylellisen mukavat oltavat 
niin kuljettajalle kuin matkustajillekin. Kyyti 
on hiljaista ja paikallisesti päästötöntä ja 
mielenrauhan takaa Mercedeksen tinki-
mätön turvallisuus. EQV:n toimintamatka 
on yhdellä latauksella jopa 354 km ja pika- 
lataus 10 %:sta 80 %:iin vie parhaimmillaan 
vain n. 45 minuuttia.

Mallissa vakiovarusteina mm.
• Oppiva, puheohjattava MBUX-
 käyttöjärjestelmä
• Ajoavustipaketti ja 
 liikennemerkkiavustin
• Aktiivinen etäisyysavustin DISTRONIC
• Etäkäyttö ja navigointipalvelut
• Älykkäät LED-ajovalot 
• Esi-ilmastointi
• Easy Pack -sähkötoiminen takaluukku

Täyssähköinen 

EQV 

Lue lisää 90 kWh
Akun käytettävissä 
oleva energiasisältö

max. 11 kW
AC-latausteho

max. 110 kW
DC-latausteho

jopa 354 km
toimintamatka+100%

~ 9 h
AC-latausaika 0-100 %

~ 45 min
DC-latausaika 10-80 %* Lisävaruste

https://www.mercedes-benz.fi/passengercars/mercedes-benz-cars/models/eqv/explore.html


Arboristipalvelu 
Lehtoranta Oy 
valitsi eViton.
Kun yrityksen toiminta liittyy ympäristöstä 
huolehtimiseen, täyssähköinen eVito on 
luonnollinen valinta. Lehtorantapron  
perustaja Jarno Lehtoranta on ollut eVitoon 
erittäin tyytyväinen, vaikka ennen omakoh-
taista kokemusta sähköinen autoilu hieman 
mietitytti. 

”Auton testaaminen käytännön elämässä 
hälvensi ennakkoluulot nopeasti. Esimer- 
kiksi sen toimintamatka on meidän käytös- 
sämme enemmän kuin riittävä. Autoahan 
voisi pikaladata vaikkapa ruokatunnilla, 
mutta meillä riittää, että se pistetään  
päivän päätteeksi lataukseen. Ajaminen 
on todella hiljaista ja mukavaa, ja tehoakin 
on reilusti. Käyttövoimakulut 100 kilometriä 
kohti ovat eVitolla vain n. 3,5 euroa – siis 
todella alhaiset.”

Lue Lehtorannan ja muiden kokemuksista. 

eVans-ekosysteemi 
sähköisen 
liikkuvuuden tukena.
Mercedes-Benz tarjoaa sähköautojen 
lisäksi kaiken, mitä tarvitset niiden 
liikkeellä pitämiseen. Käytössäsi on kattava 
eVans-ekosysteemi, joka sisältää lataus- 
ja huoltopalveluiden lisäksi monia etuja ja 
arjen sujuvuutta parantavia ratkaisuja. 

• Mercedes me Charge, joka mahdollistaa  
 maailmanlaajuisen latausverkoston 
 hyödyntämisen yhdellä sopimuksella  
 (Suomessa Virta ja Ionity, lisää  
 operaattoreita tulossa)
• Ionity-jäsenyys, joka mahdollistaa  
 edullisemman latauksen 
 euroopanlaajuisessa HPC-pikalataus 
 verkostossa (MB-sopimuksella 0,29 €/ 
 min, norm. 0,79 €/min).
• Mercedes me connect -palvelu, joka  
 sisältää auton etäkäyttö- ja navigointi 
 palvelut (mm. esi-ilmastointi ja -lämmitys,  
 reittisuunnitelman lähettäminen puheli- 
 mesta navigaattoriin)
• Kattava ja asiantunteva huoltoverkosto

Tutustu tarinoihin

https://www.mercedes-benz.fi/vans/fi/mercedes-benz-vans/van-stories


Tekniset tiedot

Hinnasto

Yllämainitut arvot perustuvat WLTP-mittaustapaan malliversion vakiovarusteisella autolla. Virrankulutus ja toimintasäde on      määritetty asetuksen (EY) N:o 2017/1151 perusteella. Arvot suomen vakiovarusteisilla autoilla. Todelliseen virrankulutukseen 
voi vaikuttaa mm. auton kokoonpano, ajotyyli sekä sääolosuhteet. Latausteho ja -aika voivat poiketa ilmoitetuista ohjearvoista.     Lataustehoon ja -aikaan vaikuttavat esimerkiksi käytetty latauspiste,lämpötila, auton käyttö, akuston lämpötila ja peräkkäisten 
latausten tiheys. Varmista aina päivitetty tieto Mercedes-Benz-jälleenmyyjältäsi.      * lisävaruste   ** olosuhteet vaikuttavat      latausaikaan (muun muassa lämpötila)

Tutustu hinnastoihin

  eVans-mallisto          

Malli Käyttö-
voima

Huipputeho 
kW max

Vääntö 
Nm max

Kulutus 
EU-yhdistetty 
kWh/100km

Päästöt 
CO2 
g/km

Toimintamatka 
sähköllä km 
(WLTP)

Korkeajänni-
teakku 
kWh (brutto)

Korkeajänni-
teakku 
kWh (netto)

Sisäinen 
laturi  
AC

Sisäinen 
laturi 
AC kW

Latausaika  
10-100 % AC 
max teholla**

DC-lataus kW Latausaika 
10-80 % DC
max teholla**

Vetokyky 
kg jarrullinen

eVito Tourer A2 Sähkö 150 362 27,9 0 359 100 90 3 x 16 A 11 ~10h 50/110* ~80/45* min -

eVito Tourer A3 Sähkö 150 362 28 0 358 100 90 3 x 16 A 11 ~10h 50/110* ~80/45* min -

eVito N1 A2, nopeudenrajoitin 120 km/h Sähkö 85 360 21,6 0 310 66 60 3 x 16 A 11 ~6,5h 50/80* ~50/35* min -

eVito N1 A3, nopeudenrajoitin 120 km/h Sähkö 85 360 21,7 0 308 66 60 3 x 16 A 11 ~6,5h 50/80* ~50/35* min -

eSprinter 41 kWh, nopeudenrajoitin 80 km/h Sähkö 85 295 34,8 0 117 41 35 2 x 16 A 7,4 ~6h 20/80* ~70/20* min -

eSprinter 55 kWh, nopeudenrajoitin 80 km/h Sähkö 85 295 35,7 0 154 55 47 2 x 16 A 7,4 ~8h 20/80* ~90/25* min -

EQV 300 A2-koripituus Sähkö 150 366 28,2 0 354 100 90 3 x 16 A 11 ~9h 110 ~45 min -

EQV 300 A3-koripituus Sähkö 150 366 28,4 0 352 100 90 3 x 16 A 11 ~9h 110 ~45 min -

https://www.mercedes-benz.fi/vans/fi/Hinnastot-ja-esitteet


www.mercedes-benz.fi/eVans

Milloin kannattaa siirtyä 
sähköiseen autoiluun?

Vertaa nykyisen autosi ja täyssähköisten 
Mercedes-Benz-pakettiautojen vuotuisia käyttökustannuksia 

oheisen linkin kautta.

Vertaa käyttökustannuksia

https://www.mercedes-benz.fi/vans/fi/mercedes-benz-vans/evan-ecosystem.html
https://www.mercedes-benz.fi/vans/fi/mercedes-benz-vans/evan-ecosystem/tco

