
Atego Compleet.
De Mercedes-Benz Atego is al sinds zijn introductie in 1998 
een betrouwbare partner in het lichte distributiesegment van 
6,5-16 ton. De nieuwste generatie is nog zuiniger, schoner 
én veiliger dan zijn voorgangers en zet nieuwe maatstaven in 
zijn segment. Met de Atego Compleet gaan we nog een stap 
verder in het leveren van een totaaloplossing. Een rijk uitgerust 

voertuig met een kwalitatief hoogwaardige Junge opbouw 
met Dhollandia laadklep tegen een zeer scherpe prijs. Alle 
mogelijke combinaties tussen opbouw lengte, laadkleppen, 
zijdeuren, schuifzeilen, bindrails, vloerdiktes etc. kunnen als 
Atego Compleet aangeboden worden waarmee u dezelfde 
flexibiliteit heeft als bij uw lokale opbouwer!

De Atego Compleet biedt u de volgende voordelen:

Atego Atego Compleet

Bewezen betrouwbaarheid Compleet voertuig

Hoge restwaarde Scherpe aanschaf- en leaseprijs

Mercedes PowerShift 3 automaat, cruise control & ESP Direct inzetbaar

Laagste brandstofverbruik Opbouw volgens Mercedes-Benz richtlijnen en kwaliteit

Groot laadvermogen Dhollandia laadklep

Drie jaar of 250.000 km garantie op de volledige aandrijflijn Korte levertijd



De opbouw. 
De standaard opbouw door Junge Fahrzeugbau – een qualified 
partner van Daimler AG – voor een Atego bestaat uit een
17,5 mm plywood laadbak met een lichtdoorlatend polyester 
dak. De vloer bestaat uit watervast multiplex met rondom een
250 mm stalen stootplint. De voorwand is verstevigd met een 

12 mm dikke beschermingsplaat. Op beide zijwanden
zijn 2 rijen bindrails bevestigd, het interieur wordt verlicht 
door een verstraler. De laadklep van Dhollandia is uitgerust
met een handbediening aan het chassis én een 2-knops 
afstandsbediening in de laadbak.

Technische gegevens en leasetarieven.

Al vanaf € 739,- per maand.
Voor deze scherpe leasetarieven ontvangt u een rijk uitgerust
voertuig voorzien van:
. Airconditioning.
. Dakspoiler (in kleur).
. Zonneklep.
. Mercedes PowerShift 3 automaat en cruise control.
. ESP (Electronic Stability Program).
. Comfortstoel, luchtgeveerd.
. Dagrijlicht.
. FleetBoard Eco Support.
. Zijdelingse onderrijbeveiliging met bijpassende 
 spatborden achter.
 

Met deze rijke uitrusting is een hoge restwaarde gegarandeerd!
Meer informatie voor een lease-offerte op maat is te verkrijgen
bij Mercedes-Benz CharterWay.
 
Vraag uw lokale dealer om een proefrit om nader kennis 
te maken met de veelzijdigheid van de Atego Compleet.

816 icm 6.1m laadbak 1218 L icm 7.2m laadbak

Eigengewicht chassis (korte cabine) 3.745 kg 4.635 kg

Laadbak gewicht met laadklep 1.545 kg 1.960 kg

Laadbak breedte en hoogte (inw.) 2.470 x 2.380 mm 2.470 x 2.380 mm

Laadbak lengte (inw.) 6.050 mm 7.200 mm

Portaalbreedte en hoogte 2.420 x 2.290 mm 2.420 x 2.290 mm

Laadvolume 35,5 m2 42,5 m2

Bindrail hoogte (1ste en 2de) 700 & 1.400 mm 700 & 1.400 mm

Hefvermogen laadklep 1.000 kg 1.500 kg

Vloerdikte 20 mm 22,5 mm

Leasetarief (NOL, 6jr, 50.000km/jaar) € 739,- per maand € 889,-  per maand

Naast bovenstaande voorbeelden zijn alle combinaties tussen gewichtsvariant, motor, wielbasis en cabine mogelijk voor de Atego Compleet.
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