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De nieuwe V-Klasse.
Zo veelzijdig als uw leven.

Het leven zit vol mooie momenten en is in dat opzicht 
net zo veelzijdig als de nieuwe V-Klasse. De V-Klasse is 
ontwikkeld met gevoel voor rijplezier en dynamiek, zo-
dat u ook op de weg volop van mooie momenten kunt 
genieten. Een voertuig dat overal in het oog springt 
dankzij de unieke stijl van Mercedes-Benz. Een stijl die 
tot in het kleinste detail is geperfectioneerd. De nieuwe 
V-Klasse toont zijn grootsheid in elke situatie, waardoor 
bijvoorbeeld uitstapjes met het gezin nog aangenamer 
worden en u nog intenser van uw vrije tijd kunt genieten. 
Als de V-Klasse voor personenvervoer wordt ingezet, 
komen passagiers bovendien comfortabeler dan ooit op 
hun bestemming aan. Wat u ook van plan bent, dankzij 
een groot aantal praktische features geniet u van elke 
kilometer in uw nieuwe V-Klasse.
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Klasse heeft vele facetten.

4 | Mercedes-Benz V-Klasse  
V 250 BlueTEC, cavansietblauw metallic
Line AVANTGARDE, vijf-dubbelspaaks licht- 
metalen velgen1, AVANTGARDE sportpakket  
exterieur, AVANTGARDE designpakket interieur, 
bekleding in nappaleder zijdebeige, sierdelen 
in ebbenhoutlook donker antraciet

12 | Mercedes-Benz V-Klasse  
V 250 BlueTEC, briljantzilver metallic
Speciaal model Edition 1, vijf-dubbelspaaks 
lichtmetalen velgen, bekleding in nappaleder 
maron, sierdelen in ebbenhoutlook donker-
antraciet

14 | Mercedes-Benz V-Klasse  
V 220 CDI, briljantzilver metallic
Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen1 en  
twintigspaaks lichtmetalen velgen, sportpakket  
exterieur, designpakket interieur, bekleding  
in leder Lugano zwart, sierdelen in wavelook  
antraciet

Diverse mogelijkheden.

22 | Motoren
24 | Transmissies
25 | Onderstellen
26 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
27 | Integraal veiligheidsconcept
28 | Assistentiesystemen
32 | Multimediasystemen
34 | Bagageruimte
35 | Verlichting
36 | Stoelconcept 
38 | V-Klasse Edition 1
40 | Uitrustingen en pakketten 
48 | Opties 
50 | Originele accessoires
51 | Velgen
52 | Service 
54 | Bekledingen en sierdelen
56 | Afmetingen en technische gegevens
59 | Lakken

De afbeeldingen en omschrijvingen kunnen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen.
1 Alleen voor het speciale model Edition 1 tot eind augustus 2014 leverbaar. Daarna als optie voor alle modellen leverbaar.

V 250 BlueTEC (automaat): brandstofverbruik gecombineerd: 6,0 l/100 km of 16,7 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 157 g/km.
V 220 CDI (handgeschakeld): brandstofverbruik gecombineerd: 5,7 l/100 km of 17,5 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 149 g/km.

HET BESTE IN ELK FORMAAT.

Beleef de nieuwe V-Klasse in HD-kwaliteit. Met de Mercedes-Benz catalogus app voor de iPad®.
De app bevat veel filmpjes, animaties en uitgebreide informatie. De app is gratis te downloaden in  
de Apple® iTunes® Store (iOS).
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Groots. Uniek.
Een krachtig front en een ongekende vormgeving. Met zijn variabele interieurconcept is de 
nieuwe V-Klasse perfect afgestemd op de praktijk van alledag en biedt hij tegelijkertijd een 
heel bijzondere rijervaring. Of u nu een uitstapje maakt met het hele gezin of in stijl onderweg 
bent met een zakelijk gezelschap, de V-Klasse maakt overal indruk. Met intelligente assisten-
tie- en veiligheidssystemen, een innovatief multimediaconcept en een krachtige motor zet de 
V-Klasse niet alleen qua uiterlijk nieuwe maatstaven in het segment. 
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In het hoogwaardige interieur van de nieuwe V-Klasse voelt u zich direct thuis. Neem plaats 
in een exclusieve cockpit die met eersteklas materialen is afgewerkt. Tijdens nachtelijke 
uurtjes zorgt de sfeerverlichting in de V-Klasse AVANTGARDE met subtiel licht voor een 
ongekend aangename sfeer.

Wow!
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Geniet nu al van toekomstmuziek. 
Verbonden met de wereld. Met het optionele COMAND Online beschikt u over een intuïtief  
bedieningsconcept voor navigatie, telefonie en audio zoals u dat alleen in een grote limousine 
van Mercedes-Benz zou verwachten. Live Traffic Information1 houdt u op de hoogte van de  
actuele verkeerssituatie, waardoor u altijd zo snel mogelijk op de plaats van bestemming aankomt. 
Maar dat is nog niet alles: het Burmester® surround sound system produceert een fascinerend 
geluid. En om ervoor te zorgen dat u uw passagiers optimaal kunt verstaan, beschikt de nieuwe 
V-Klasse ook over spraakversterking door het hele interieur.2 Kortom: een beleving voor de zintuigen.

1  Drie jaar gratis vanaf de kentekenregistratie. 2 Alleen in combinatie met COMAND Online en Burmester® surround sound system leverbaar. 
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Of u nu boodschappen gaat doen of van uw vrije tijd wilt genieten: de 
nieuwe V-Klasse is er klaar voor. Met de V-Klasse beschikt u over zeeën 
van ruimte, zodat u alles wat u nodig hebt kunt meenemen. Daarnaast 
zorgt een groot aantal slimme oplossingen voor een comfortabele rit. 
De nieuwe separaat te openen achterruit1 is bijvoorbeeld één van die 
slimme oplossingen. Dankzij de plaatsbesparende opening met twee 
laadniveaus en twee kratten2 wordt in- en uitladen kinderspel. Dat geldt 
ook voor het automatisch openen en sluiten van de optionele elek-
trisch bediende EASY PACK-achterklep. Hiervoor is één druk op de 
knop voldoende. En dankzij de grote verscheidenheid aan stoelcon- 
figuraties en -verstelmogelijkheden is de nieuwe V-Klasse minstens zo 
veelzijdig als de wensen van uw kinderen. 

Groots qua ruimte.

1  Standaard bij de V-Klasse AVANTGARDE, optioneel voor de V-Klasse. 2 De kratten zijn leverbaar voor de carros-
serielengten lang en extra lang. De carrosserielengte extra lang is onder voorbehoud vanaf januari 2015 leverbaar. 

V 250 BlueTEC (automaat): brandstofverbruik gecombineerd: 6,0 l/100 km of 16,7 km/l; CO2-emissie  
gecombineerd: 157 g/km.
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Ruimte. Wonder. Schoon.

1  Het speciale model V-Klasse Edition 1 kan tot eind augustus 2014 worden besteld.

Met het dynamische en representatieve karakter van de Edition 11 laat u  
uw passagiers versteld staan. Al tijdens het instappen verrast het interieur met 
een exclusief design, zoals nappaleder in de kleur maron en sierdelen in  
ebbenhoutlook donkerantraciet. Het uitgekiende stoelconcept in de nieuwe  
V-Klasse blinkt uit in veelzijdigheid en flexibiliteit. Dankzij de fraaie vijf-dub- 
belspaaks lichtmetalen velgen met banden 245/45 R19 en het led-Intelligent 
Light System laat ook het exterieur van de nieuwe V-Klasse een blijvende  
indruk achter.
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Rijplezier zit in de familie.
Kracht en dynamiek: de nieuwe V-Klasse blinkt uit in onovertroffen rijdynamiek en rijcomfort. De combinatie van 
een ruim interieur en een unieke wendbaarheid op de weg onderstrepen deze twee principes. Maar er is meer:  
de rijgeluiden in het interieur zijn nog verder gereduceerd. Dat maakt een rit in de nieuwe V-Klasse heerlijk rustig.
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Een voorbeeld op veiligheidsgebied.
Ondersteuning waarop u kunt vertrouwen. Met behulp van assistentie- en veiligheidssystemen onder-
steunt de nieuwe V-Klasse de bestuurder optimaal in vrijwel alle rijsituaties. Om die reden is de V-Klasse 
toonaangevend in zijn klasse. De innovaties van Mercedes-Benz Intelligent Drive, zoals het optionele 
DISTRONIC PLUS1, het led-Intelligent Light System2, COLLISION PREVENTION ASSIST 3 en de twee 
optionele parkeerpakketten met actieve parkeerassistent en achteruitrijcamera of 360°-camera, 
dragen bij aan uw veiligheid en die van uw passagiers en andere verkeersdeelnemers. Hierdoor kunt  
u optimaal van elke kilometer in de nieuwe V-Klasse genieten.

1  Met COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 Standaard bij de V-Klasse AVANTGARDE, optioneel voor de V-Klasse. 3 COLLISION PREVENTION ASSIST is optioneel 
in combinatie met het chauffeursassistentiepakket voor de V-Klasse en de V-Klasse AVANTGARDE.
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Verbruik gedaald. Hartslag verhoogd.
Wie het brandstofverbruik en de uitstoot van emissies verlaagt en tegelijkertijd het 
comfort en de rijdynamiek verhoogt, is op weg naar een gezonde toekomst.  
Mercedes-Benz voldoet nu al aan de toekomstige emissienorm Euro 6 gr. I1. Dankzij  
de krachtige en zuinige motoren en een verbruik vanaf 5,7 liter 2 neemt de nieuwe  
V-Klasse niet alleen verantwoordelijkheid voor u en uw medemens, maar ook voor  
het milieu. 

1 Geldt voor de V 250 BlueTEC. 2 V 220 CDI carrosserielengte lang.

V 250 BlueTEC (automaat): brandstofverbruik gecombineerd: 6,0 l/100 km of 16,7 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 157 g/km.
V 220 CDI (handgeschakeld): brandstofverbruik gecombineerd: 5,7 l/100 km of 17,5 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 149 g/km.
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Wij zijn het aan onze traditie verplicht om continu te blijven 
innoveren. Daarbij zijn we wegen ingeslagen die anderen 
links hebben laten liggen. En hebben daarmee de ene na 
de andere mijlpaal bereikt. Zo ontstonden de eerste auto 
met kreukelzone, het eerste ABS-systeem, de eerste diesel-
personenwagen. De eerste auto. Hoe graag we ook terug- 
blikken op onze roemrijke traditie, toch kijken we liever 
steeds vooruit.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – onze visie op auto- 
rijden zonder ongevallen. We ontwikkelen intelligente 
technologieën die als doel hebben de bestuurder actief te 
ondersteunen en aantoonbaar te ontlasten. De nieuwe  
V-Klasse bevat nu al een aantal waardevolle assistentie- 
systemen: ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat er een  
gepaste afstand ten opzichte van voorliggers wordt aan-
gehouden, of remmen af als dat nodig is1. Ook kunnen ze 
waarschuwen voor een dreigende kop-staartbotsing of een 
voertuig dat zich in de dode hoek bevindt. Op deze manier 
kunnen mogelijk gevaarlijke situaties vroegtijdig worden 
herkend – en daardoor ook vaker worden voorkomen. 

BlueEFFICIENCY – onze visie op emissievrij autorijden. 
Duurzaamheid is een groot woord. Desalniettemin bepaalt 
duurzaamheid tot in het kleinste detail ons handelen.  
Dat komt niet alleen tot uiting in onze milieuvriendelijke  
productieprocessen en de ontwikkeling van alternatieve 
aandrijvingen. In de nieuwe V-Klasse is bijvoorbeeld het 
ECO start-stopsysteem leverbaar.  

Mercedes-Benz design – wanneer vormgeving geschie-
denis schrijft! Met een bijzonder gevoel voor design en 
liefde voor detail ontwikkelen we van oudsher de fascine-
rende, alomvattende en stijlvolle designiconen van mor-
gen. Fascinatie is de drijfveer voor Mercedes-Benz. Van 
het eerste idee tot de verwezenlijking van onze visie. Van 
de eerste uiterlijke indruk tot het gebruik van hoogwaardige 
materialen of geavanceerde bedieningsconcepten – het 
lukt Mercedes-Benz keer op keer iets geheel nieuws te  
creëren dat tegelijkertijd echter een gevoel van herken-
ning oproept.

1 DISTRONIC PLUS met COLLISION PREVENTION ASSIST.

Wat maakt een auto tot een Mercedes-Benz?
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U geeft de sporen. De motoren doen de rest.

Sportieve rijprestaties en hoge efficiëntie gaan hand in 
hand bij de motoren van de V-Klasse. De drie krachtige 
viercilinder dieselmotoren overtuigen met soevereine  
rijeigenschappen, laag verbruik en maximaal rijcomfort.

Vooral de krachtige uitvoering V 250 BlueTEC met een 
vermogen van 140 kW (190 pk) en een maximumkoppel 
van 440 Nm combineert efficiënt rijplezier met de kracht 
van een zescilinder en het verbruik van een viercilinder. De 
overtorque-technologie2 stelt kortstondig - bijvoorbeeld tij-
dens het inhalen - 10 kW (14 pk) extra vermogen en 40 Nm 
ex tra koppel ter beschikking. Daarmee accelereert de  
V 250 BlueTEC in slechts 9,1 seconden van 0 naar 100 km/h. 
Dankzij de innovatieve katalysatortechnologie BlueTEC 
voldoet de motor aan emissienorm Euro 6 Gr. I en beschikt 
nu al standaard over alle BlueEFFICIENCY-maatregelen.

DE MOTORVARIANTEN

V 200 CDI met 100 kW (136 pk) vermogen en  
330 Nm koppel

V 220 CDI met 120 kW (163 pk) vermogen en  
380 Nm koppel

V 250 BlueTEC met 140 kW (190 pk) [+10 kW (+14 pk)2] 
vermogen en 440 Nm [+40 Nm2] koppel

BlueEFFICIENCY-PAKKET

ECO start-stopsysteem dat de motor tijdelijk afzet als 
het voertuig stilstaat, waardoor met name in stadsverkeer 
en langzaam rijdend verkeer het brandstofverbruik wordt 
verlaagd

Fuel-efficiency dynamo met verbeterd rendement  
ondersteunt de motor

Bekleding van de carrosseriebodem die de aerodynamica 
verbetert dankzij een gunstige luchtgeleiding onder het 
voertuig

Efficiënt rijplezier: vanaf 5,7 l/100 km1.
Onze drive: uw toekomst.

Het standaard BlueEFFICIENCY-pakket verbetert de ver-
bruikswaarden en beperkt de CO2-emissie van het voertuig 
met maatregelen aan de aandrijflijn en aerodynamica. Het 
ECO start-stopsysteem, de fuel-efficiency dynamo en de 
aerodynamische bekleding van de carrosseriebodem 
verhogen de efficiëntie van het voertuig.

1 V 220 carrosserielengte lang.
2 De kortstondige verhoging van vermogen en koppel met behulp van de overtorque-technologie wordt in de AGILITY SELECT-standen ’C’, ’S’ en ’M’ geactiveerd.

V 250 BlueTEC (automaat): brandstofverbruik gecombineerd: 6,0 l/100 km of 16,7 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 157 g/km.
V 220 CDI (handgeschakeld): brandstofverbruik gecombineerd: 5,7 l/100 km of 17,5 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 149 g/km. 
V 200 CDI (handgeschakeld): brandstofverbruik gecombineerd: 6,1 l/100 km of 16,4 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 159 g/km.
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De V 250 BlueTEC beschikt over  
een maximum koppel van 440 Nm  
bij 1400–2400 t/min.
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De handgeschakelde zesversnellingsbak en de automatische zeventraps transmissie 7G-TRONIC PLUS1 kunnen zowel  
op een comfortabele als sportieve rijstijl worden ingesteld. De brede spreiding en de zeven fijn afgestemde versnellingen 
van de 7G-TRONIC PLUS houden de toerentallen, het brandstofverbruik en het geluidsniveau laag.

Met behulp van de AGILITY SELECT-schakelaar, die bij de 7G-TRONIC PLUS standaard is, kan de bestuurder in de vier 
rijprogramma’s ’C’, ’E’, ’S’ en ’M’ de voertuigkarakteristiek aan zijn wensen aanpassen. Wenst de bestuurder bijvoorbeeld 
meer rijdynamiek, dan wordt in de rijprogramma’s ’C’, ’S’ en ’M’ door de overtorque-technologie kortstondig 10 kW  
extra vermogen en 40 Nm extra koppel geleverd. In het rijprogramma ’S’ wordt pas bij een hoger toerental opgeschakeld. 
De bestuurder kan echter ook zelf schakelen met de DIRECT SELECT-stuurschakelpaddles.

Transmissies: één brok temperament.

1  7G-TRONIC PLUS is standaard bij de V 250 BlueTEC. Voor de overige motorvarianten is de transmissie als optie voor de V-Klasse en de V-Klasse AVANTGARDE leverbaar.

V 250 BlueTEC (automaat): brandstofverbruik gecombineerd: 6,0 l/100 km of 16,7 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 157 g/km.
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Het optionele AGILITY CONTROL-onderstel met selectief dempingssysteem past het dempingsgedrag perfect aan het 
wegdek en de rijsituatie aan. Het zorgt voor een goede balans tussen rijcomfort en wendbaarheid, omdat het afrol- 
gedrag, de demping en de stabilisatie variëren al naargelang het wegdek en de rijsituatie. Door de ondergrond voortdurend 
af te tasten, wordt het afrolcomfort bij kleine oneffenheden verbeterd. Bij grotere oneffenheden worden de demping en  
de stabiliteit van het voertuig verbeterd.

AGILITY CONTROL: koorddanser.
DE ONDERSTELVARIANTEN

Comfortonderstel (standaard): comfortabele  
rijeigenschappen met een hoog geluidscomfort bij  
een tegelijkertijd goede rijdynamiek

Sportonderstel (optie): imponeert met een hoge  
rijdynamiek en uitstekende wendbaarheid

AGILITY CONTROL (optie)1: onderstel met selectief 
dempingssysteem dat wendbaarheid en rijcomfort 
combineert

1 Standaard bij de V-Klasse AVANTGARDE.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive staat voor innovatieve rijassistentie- en veiligheidssystemen die het comfort vergroten 
en de bestuurder ondersteunen. Met deze intelligent op elkaar afgestemde systemen zet Mercedes-Benz een nieuwe 
standaard op het gebied van rijcomfort en veiligheid. Highlights bij de V-Klasse zijn het optionele parkeerpakket met 
achteruitrijcamera of 360°-camera en de radargestuurde automatische afstandsregeling DISTRONIC PLUS1 als on-
derdeel van het integrale veiligheidsconcept. 
Het optionele led-Intelligent Light System2 beschikt over adaptieve koplampen die zich automatisch aan de rijsituatie 
aanpassen. Tot de uitrusting behoren onder andere de grootlichtassistent die voorkomt dat tegenliggers worden verblind 
en de actieve bochtenverlichting die de koplampen in de richting van de bocht beweegt waardoor het wegdek aanzienlijk 
beter wordt verlicht.

Mercedes-Benz Intelligent Drive: visionair.

1 Met COLLISION PREVENTION ASSIST; optie. 2 Standaard bij de V-Klasse AVANTGARDE. 
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Integraal veiligheidsconcept: beschermengel.

VEILIG RIjDEN 

Het optionele spoorpakket bestaat uit de dodehoek- 
en de spoorassistent. De combinatie van beide assisten-
tiesystemen verhoogt de rijveiligheid en ondersteunt  
de bestuurder. De dodehoekassistent waarschuwt de 
bestuurder zicht- en hoorbaar voor voertuigen in de 
dode hoek. De spoorassistent waarschuwt voel- en hoor-
baar als de wegmarkering wordt overschreden.

Het optionele chauffeursassistentiepakket is een  
intelligente combinatie van vier assistentie- en veiligheids- 
systemen die de bestuurder ontlasten en voor meer vei-
ligheid zorgen. De systemen helpen de bestuurder om de 
juiste afstand tot de voorligger aan te houden, voertui-
gen in de dode hoek op te merken en de wegmarkering niet 
te overschrijden. In onoverzichtelijke situaties helpen ze  
ongevallen te voorkomen of de ernst ervan te verminderen.

De standaard ATTENTION ASSIST kan dankzij tal van  
parameters tekenen van vermoeidheid herkennen en de 
bestuurder waarschuwen. De standaard zijwindassistent 
helpt slingerbewegingen van het voertuig bij plotselinge 
windvlagen te voorkomen.

De optionele automatische afstandsregeling DISTRONIC 
PLUS1 zorgt ervoor dat de afstand tot de voorligger auto-
matisch wordt aangehouden. Dit biedt bijvoorbeeld onder-
steuning bij ritten op de snelweg of in langzaam rijdend 
verkeer. DISTRONIC PLUS accelereert automatisch en remt 
met maximaal de helft van het remvermogen af om een 
veilige afstand aan te houden. Wanneer DISTRONIC PLUS 
een situatie herkent waarin de bestuurder hard moet rem-
men, klinkt een signaal in een bepaald interval en gaat op 
het combi-instrument een lampje branden.

BIj GEVAAR

Het optionele preventieve inzittendenbeschermings- 
systeem PRE-SAFE® kan kritieke rijsituaties vroegtijdig  
herkennen en maatregelen voor de inzittenden nemen. 
Voorbeelden hiervan zijn de reversibele gordelspanners  
op de voorstoelen, het sluiten van geopende ruiten  
en daksystemen en – in combinatie met de elektrische 
stoelverstelling – het plaatsen van de voorpassagiers- 
stoel in een gunstigere stand bij een ongeval.

BIj EEN ONGEVAL 

De uitgebreide uitrusting met airbags en verdere veilig-
heidssystemen in de V-Klasse zorgt voor optimale be-
scherming bij een ongeval. Tot de standaarduitrusting 
behoren een bestuurders- en voorpassagiersairbag,  
windowbags en thorax-/pelvisbags voor de bestuurder  
en voorpassagier. De optionele windowbags achter  
breiden de airbagbescherming uit naar het passagiers-
compartiment2.

NA EEN ONGEVAL 

Het is van cruciaal belang dat direct na een ongeval  
reddingsmaatregelen worden uitgevoerd. In de V-Klasse 
kunnen verschillende mechanismen, zoals de automati-
sche motoruitschakeling en de portierontgrendeling – die 
afhankelijk van het soort ongeval en de ernst van het  
ongeval worden geactiveerd – de gevolgen van een onge-
val minimaliseren en ervoor zorgen dat aan de inzitten-
den snel hulp kan worden geboden.

De V-Klasse zet nieuwe maatstaven op veiligheidsgebied. De uitgebreide veiligheidsuitrusting berust op het integrale  
veiligheidsconcept van Mercedes-Benz dat uit vier fasen bestaat: van veilig rijden tot preventieve bescherming bij gevaar 
en van beschermende maatregelen bij een ongeval tot het verminderen van de ernst van een ongeval.

1 Met COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 Onder voorbehoud vanaf derde kwartaal 2014 voor de carrosserielengte lang leverbaar.
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COLLISION PREVENTION ASSIST 1 helpt aanrijdingen te voorkomen. Bovendien helpt het systeem de bestuurder de juiste 
afstand tot een voorligger aan te houden. Het systeem waarschuwt zichtbaar met een rood driehoekig lampje in het 
combi-instrument wanneer de afstand tot de voorligger gedurende meerdere seconden niet wordt aangehouden. Wanneer 
gevaar voor een aanrijding bestaat, klinkt bovendien een hoorbaar waarschuwingssignaal. Tegelijkertijd wordt het  
Brake Assist System BAS PRO door COLLISION PREVENTION ASSIST ingeschakeld. BAS PRO verhoogt automatisch 
de remdruk wanneer de bestuurder het rempedaal niet krachtig genoeg intrapt. COLLISION PREVENTION ASSIST  
herkent voorliggers vanaf een snelheid van 7 km/h en is standaard geactiveerd.2 

COLLISION PREVENTION ASSIST: vooruitdenker.

1  COLLISION PREVENTION ASSIST is optioneel in combinatie met het chauffeursassistentiepakket voor de V-Klasse en de V-Klasse AVANTGARDE.
2 COLLISION PREVENTION ASSIST kan in het betreffende menu in het combi-instrument worden gedeactiveerd.
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De standaard zijwindassistent ondersteunt de bestuurder bij onverwachte, sterke windvlagen en verhoogt op deze  
manier de rijveiligheid. Het assistentiesysteem is vooral effectief op bruggen, bij het inhalen van vrachtwagens of bussen 
en bij sterke zijwind. Wanneer ESP® met behulp van sensoren zijwind herkent, remt het systeem de wielen af aan de  
zijde waar de windvlaag optreedt. Hierdoor worden de slingerbewegingen van het voertuig aanzienlijk verminderd. Wanneer 
de zijwindassistent ingrijpt, gaat een controlelampje op het combi-instrument branden.

Zijwindassistent: dwarsdenker.
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De standaard ATTENTION ASSIST kan, vooral bij lange ritten en nachtritten, de rijveiligheid verhogen en voorkomen  
dat de bestuurder in slaap valt. Het systeem waarschuwt de bestuurder met zicht- en hoorbare signalen als het tekenen 
van vermoeidheid of onoplettendheid waarneemt. De bestuurder wordt vervolgens geadviseerd een pauze in te lassen. 
Bij de analyse van het rijgedrag worden de stuurbewegingen beoordeeld. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk 
bestuurdersprofiel opgesteld.

ATTENTION ASSIST: concentratiehulp.
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Het optionele parkeerpakket met 360°-camera ontlast de bestuurder met actieve parkeerassistent en 360°-camera bij 
het vinden van een parkeerplek, het in- en uitparkeren en het manoeuvreren. De actieve parkeerassistent zoekt naar 
een geschikte parkeerplek en manoeuvreert het voertuig automatisch in parkeerplekken in langs- en dwarsrichting. Met 
de 360°-camera wordt het gebied direct rond het voertuig zichtbaar – ook vanuit vogelvluchtperspectief en onder de 
ruitlijn. Hierdoor kunnen obstakels tijdens het parkeren en manoeuvreren niet over het hoofd worden gezien. De vier  
camera’s zijn voor in de grille, opzij in de twee buitenspiegels en achter in de greeplijst van de achterklep ingebouwd. 
De beelden worden op het CENTRAL MEDIA DISPLAY weergegeven.

De optionele verkeersbordenassistent1 ondersteunt de 
bestuurder door herkende snelheidsbeperkingen, inrij- en 
inhaalverboden en het einde daarvan weer te geven. Dit 
komt vooral goed van pas op wegen met wisselende maxi-
mumsnelheden, bijvoorbeeld als er wegwerkzaamheden 
worden uitgevoerd. Een zicht- en hoorbaar signaal waar-
schuwt bijvoorbeeld wanneer een inrijverbod wordt  
genegeerd.

Parkeerpakket: co-piloot.
Verkeersbordenassistent: 
wetshandhaver.

1  Standaard in combinatie met COMAND Online, kan niet afzonderlijk worden besteld. Naar online video van de
actieve parkeerassistent
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Met het optionele multimediasysteem COMAND Online blijft in het voertuig niets te wensen over op het gebied van  
informatie, entertainment en communicatie. De snelle navigatie vanaf harde schijf met hoogwaardige, topografische 
3D-kaartweergave staat garant voor een dynamische routegeleiding op basis van realtime verkeersinformatie (land-
specifiek). 
COMAND Online bestaat uit een internetbrowser, CENTRAL MEDIA DISPLAY met geïntegreerde harde schijf van 80 GB, 
dvd-speler en Live Traffic Information1. Naast de innovatieve bediening met behulp van de ergonomische COMAND-controller 
met touchpad of via gesproken commando’s met LINGUATRONIC kunnen via de Mercedes-Benz touch app onder andere 
het navigatiesysteem, de radio of de internetbrowser met behulp van de smartphone of tablet worden bediend. Met de 
Mercedes-Benz apps kan onderweg informatie – zoals weerberichten of nuttige plaatsen – worden opgevraagd.

COMAND Online: multimediatalent.
OVERIGE INFOTAINMENTOPTIES VOOR Uw V-KLASSE

AUDIO 20 USB (standaard) biedt innovatieve mogelijkheden op het gebied 
van informatie, entertainment en communicatie in het voertuig

AUDIO 20 CD (optie) kan met behulp van verschillende bedieningselementen 
worden bediend en beschikt over een cd-speler

Met Garmin® MAP PILOT (optie) kan de AUDIO 20 CD tot een volwaardig 
navigatiesysteem met 3D-kaartweergave worden uitgebreid

De digitale radio (optie)2 overtuigt met een grote programmakeuze, een 
uitstekende ontvangst en een indrukwekkend geluid

1 De eerste drie jaar gratis in combinatie met COMAND Online. 2 Voor de carrosserielengte lang leverbaar.
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Het optionele Burmester® surround sound system produceert met een perfect afgestemd versterker- en luidspreker- 
systeem een fascinerende surround sound. De vijftien luidsprekers (zes meer dan met de standaard AUDIO 20 USB) 
en een basreflexbox leveren samen 640 watt. Dankzij de multikanaals technologie is op alle zitplaatsen een indruk- 
wekkend geluid gegarandeerd. Het Burmester®-logo geeft aan dat het om een hoogwaardig Burmester® surround sound 
system gaat. De spraakversterking1 door het hele interieur beschikt over een geïntegreerde microfoon in de dakcon-
sole en zorgt ervoor dat de gesprekken van de bestuurder en voorpassagier ook achter in het passagierscompartiment 
te horen zijn.

Burmester® surround sound system: concertzaal.

1  Alleen leverbaar in combinatie met Burmester® surround sound system en COMAND Online.

De vijftien luidsprekers en een  
basreflexbox zijn perfect op het 
voertuig afgestemd en zorgen voor 
een uitstekende geluidservaring.

Centerfill-luidspreker

Tweeter

Subwoofer/middentonen -

luidspreker

Middentonenluidspreker

woofer

Surround-luidspreker
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Bij de separaat te openen achterruit1 kan de achterruit mechanisch en 
onafhankelijk van de achterklep worden geopend en gesloten. Hierdoor is 
de bagageruimte, met name op krappe parkeerplekken, beter toegankelijk. 
De tot de uitrusting behorende bagageruimteverdeler creëert een tweede 
opbergvak ter hoogte van de onderrand van de achterruit. Hierdoor wordt 
het in- en uitladen makkelijker.

De elektrisch bediende EASY PACK-achterklep2 kan met één druk op de 
knop automatisch worden geopend en gesloten, zodat er comfortabel kan 
worden in- en uitgeladen. De achterklep kan met behulp van de knop op 
de voertuigsleutel of de ontgrendelingsgreep worden bediend. Om schade 
te voorkomen, beschikt de EASY PACK-achterklep over een automatische 
obstakelherkenning. 

Ruimtewonder.

1 De separaat te openen achterruit is optioneel voor de V-Klasse en standaard bij de V-Klasse AVANTGARDE.  
2  De optionele EASY PACK-achterklep is alleen in combinatie met de separaat te openen achterruit leverbaar voor 

de V-Klasse en de V-Klasse AVANTGARDE.

V 250 BlueTEC (automaat): brandstofverbruik gecombineerd: 6,0 l/100 km of 16,7 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 
157 g/km.
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De sfeerverlichting1 verwelkomt de bestuurder en passagiers met een 
aangenaam, indirect licht. De verlichting wordt ingeschakeld zodra de 
portieren worden geopend of wanneer de exterieurverlichting is inge-
schakeld. Dit zorgt al tijdens het instappen voor een aangename sfeer  
in het interieur. Al naargelang de stemming kan uit drie kleurtinten wor-
den gekozen: neutraal (wit), solar (barnsteenrood) en polar (ijsblauw).

Het optionele spiegelpakket vergroot het comfort met verschillende  
opties. De oriëntatieverlichting vereenvoudigt bijvoorbeeld het in- en  
uitstappen in het donker. Tijdens het rijden voorkomt de automatische  
dimfunctie in de buitenspiegel aan bestuurderszijde en in de binnen-
spiegel dat de bestuurder door andere verkeersdeelnemers wordt verblind. 
Verder zorgt de elektrische inklapfunctie van de buitenspiegels ervoor  
dat deze tijdens het parkeren niet worden beschadigd, met name bij 
krappe parkeerplekken.

Al tijdens het instappen wordt de exclusiviteit van de V-Klasse benadrukt 
door de rvs sierlijst met het verlichte opschrift ’Mercedes-Benz’2.

Lichtspel.

1  Standaard, uitsluitend leverbaar voor de V-Klasse AVANTGARDE. 2 Standaard bij de V-Klasse AVANTGARDE, 
optioneel voor de V-Klasse.
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Voor zes, zeven of acht personen: de V-Klasse is bijzonder 
variabel. Standaard kunnen naar keuze vier comfortabele 
afzonderlijke achterzitplaatsen worden ingebouwd. Met de 
optionele driepersoonsbanken op de eerste en tweede  
rij achterin kan het aantal achterpassagiers naar vijf of zes 
personen worden uitgebreid. Als er veel bagageruimte 
nodig is, kunnen de stoelen in het passagierscompartiment 
dankzij het stoelrailsysteem met snelvergrendeling  
worden verwijderd.

Comfortzone.
TAFELPAKKET

Opklapbare tafel

Verwijderbare bekerhouders in de zijwand2

12 V-aansluiting achter

Netten aan de rugleuningen van de afzonderlijke achterzitplaatsen

RELAxPAKKET1

Driepersoonsbank als comfortbed op de tweede rij achterin  
met twee schuifladen en bedverlenging

Een afzonderlijke achterzitplaats en een optionele, extra afzonderlijke  
zitplaats (leverbaar voor de carrosserielengte lang)

Donkergetint glas voor de achterzijruiten en de achterruit

1 Onder voorbehoud vanaf september 2014 leverbaar. Niet leverbaar voor de carrosserielengte extra lang. De voertuiglengte standaard is onder voorbehoud vanaf januari 2015 leverbaar. 
2 De bekerhouder is onder voorbehoud vanaf derde kwartaal 2014 leverbaar.
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Geheugensteuntje.
Met de optionele elektrische stoelverstelling kunnen de 
comfortstoelen en comforthoofdsteunen traploos worden 
ingesteld. De praktische memoryfunctie slaat de stoel- 
en hoofdsteuninstellingen van maximaal drie personen op. 
Wanneer van bestuurder of voorpassagier wordt gewis-
seld, kunnen de persoonlijke instellingen met één druk op 
de knop snel en eenvoudig worden opgeroepen.

In de V-Klasse is comfort ook bij lage en hoge buitentem-
peraturen gewaarborgd. De optionele stoelverwarming 
zorgt voor de juiste verwarming van de voorstoelen. De 
eveneens optionele stoelventilatie/-verwarming venti-
leert bovendien in drie standen de zittingen en rugleunin-
gen. Dit verhoogt het comfort, voert vocht af en zorgt  
ervoor dat de bestuurder fit blijft.

De bestuurder en voorpassagier nemen in de V-Klasse op 
ergonomische comfortstoelen plaats. Deze kunnen dankzij 
talrijke verstelmogelijkheden aan de persoonlijke voorkeu-
ren worden aangepast. De stoelen zijn met de slijtvaste stof 
Santiago bekleed, als alternatief met leder Lugano1 of  
uiterst hoogwaardig nappaleder1.

1 Optie.
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Exclusief bij de introductie: de V-Klasse Edition 1.1
Een bijzonder voertuig verdient een exclusief speciaal  
model: de V-Klasse Edition 1. Exclusief bij de introductie 
leverbaar. Een geslaagde combinatie van een expressief  
exterieur met hoogwaardige interieuruitrustingen, zoals 
COMAND Online of comfortstoelen en armleuningen  
in nappaleder maron.

HIGHLIGHTS ExTERIEUR

48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen 8 J x 19 ET 52,  
zwart en glanzende voorzijde, met banden 245/45 R19

Led-Intelligent Light System

Sierlijst voorbumper in chroomlook

Edition 1-label op de spatschermen

HIGHLIGHTS INTERIEUR

Uitrustingskleur nappaleder maron

Sierdelen in ebbenhoutlook donkerantraciet glanzend

Automatische airconditioning THERMOTRONIC

Stoelventilatie/-verwarming voor de voorstoelen

Edition 1-label op de middenconsole

Burmester® surround sound system

1 Het speciale model V-Klasse Edition 1 kan tot eind augustus 2014 worden besteld.

V 250 BlueTEC (automaat): brandstofverbruik gecombineerd: 6,0 l/100 km of 16,7 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 157 g/km.
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De nieuwe V-Klasse overtuigt met een omvangrijke stan-
daarduitrusting, waarbij u kunt rekenen op hoogwaardige 
materialen en een fraai design. En voor wie op zoek is 
naar een persoonlijke rijbeleving, is een royaal assortiment 
aan opties leverbaar. 

De standaarduitvoering.
HIGHLIGHTS INTERIEUR

Comfortstoelen in stof Santiago

Sierdeel in pianolaklook zwart glanzend

AUDIO 20 USB

Halfautomatische airconditioning TEMPMATIK

Parkeerrem, elektrisch bediend

Airbags, thorax-/pelvisbags en windowbags voor

Stoelrailsysteem met snelvergrendeling voor in- en uitbouw van  
de achterzitplaatsen

Standaard kunnen naar keuze vier afzonderlijke achterzitplaatsen  
worden ingebouwd

HIGHLIGHTS ExTERIEUR

40,6 cm (16 inch) stalen velgen met wieldoppen 6,5 J x 16 ET 52,  
met banden 195/65 R16

Grille met dubbele lamellen in zilver glanzend

Lichtsensor voor automatisch inschakelen dimverlichting

Warmtewerend glas rondom

Reflectiekoplampen met dagrijlicht

Adaptief remlicht

V 220 CDI (handgeschakeld): brandstofverbruik gecombineerd: 5,7 l/100 km of 17,5 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 149 g/km.
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Fraai, exclusief design. U wordt direct gefascineerd door  
de fraaie standaarduitrusting van de nieuwe V-Klasse 
AVANTGARDE. Desgewenst kunt u kiezen uit talrijke  
opties die volledig op uw wensen zijn afgestemd, tot  
in het kleinste detail.

De line AVANTGARDE.
HIGHLIGHTS ExTERIEUR

43,2 cm (17 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen, met banden 225/55 R17

Led-Intelligent Light System

Separaat te openen achterruit met bagageruimteverdeler en twee kratten1

Taillesierlijst en chroomsierdeel aan de achterzijde

Tweede schuifdeur links

AGILITY CONTROL-onderstel met selectief dempingssysteem

HIGHLIGHTS INTERIEUR

Comfortstoelen in leder Lugano

Sierdelen in essenhoutlook donkerbruin glanzend, ook achter

Multifunctioneel stuurwiel in nappaleder met chroomapplicatie en  
versnellingshendel in nappaleder

Sfeerverlichting

Verlichting in de handgreep achter met leeslampje

1 Kratten zijn voor de carrosserielengten lang en extra lang leverbaar. De carrosserielengten lang en extra lang zijn onder voorbehoud vanaf januari 2015 leverbaar.

V 250 BlueTEC (automaat): brandstofverbruik gecombineerd: 6,0 l/100 km of 16,7 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 157 g/km.
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Als u de hoogwaardige en sportieve uitstraling van uw  
V-Klasse nog sterker wilt benadrukken, kunt u het optionele 
sportpakket exterieur of designpakket interieur bestellen. 
Het sportpakket exterieur perfectioneert het sportieve 
karakter van de V-Klasse, bijvoorbeeld met 43,2 cm 
(17 inch) lichtmetalen velgen en sportonderstel. Het 
designpakket interieur verfraait het interieur en zorgt  
voor een persoonlijke, sportieve touch, bijvoorbeeld met 
comfortstoelen in leder Lugano en sierdelen.

Sportpakket exterieur en  
designpakket interieur.

OVERzICHT BESTANDDELEN SPORTPAKKET ExTERIEUR

43,2 cm (17 inch) twintigspaaks lichtmetalen velgen 7 J x 17 ET 51,  
vanadiumzilver, met banden 225/55 R17

Als optie leverbaar: 43,2 cm (17 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen  
7 J x 17 ET 51, vanadiumzilver, met banden 225/55 R17

Als optie leverbaar: 45,7 cm (18 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen  
7,5 J x 18 ET 52, tremolietgrijs en glanzende voorzijde, met banden 245/45 R18

Remklauwen met opschrift ’Mercedes-Benz’

Sportonderstel

Als optie leverbaar: AGILITY CONTROL-onderstel
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OVERzICHT BESTANDDELEN DESIGNPAKKET INTERIEUR

Comfortstoelen in leder Lugano zwart of kristalgrijs

Stuurwiel en versnellingshendel in nappaleder

Sierdelen in wavelook antraciet mat

Als optie leverbaar: sierdelen in pianolaklook zwart hoogglanzend

Sportpedalen in geborsteld aluminium
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De optionele pakketten voor de V-Klasse AVANTGARDE 
zorgen voor nog meer exclusiviteit en dynamiek. Het 
AVANTGARDE sportpakket exterieur draagt met 45,7 cm 
(18 inch) lichtmetalen velgen, sportonderstel en grote 
remschijven bij aan een sportieve uitstraling en rijdynamiek. 
Het AVANTGARDE designpakket interieur imponeert met 
exclusieve uitrustingen, zoals comfortstoelen in exclusief 
nappaleder en bovenkant dashboard in lederlook met  
siernaad.

AVANTGARDE sportpakket  
exterieur en AVANTGARDE 
designpakket interieur.

OVERzICHT BESTANDDELEN AVANTGARDE SPORTPAKKET ExTERIEUR

45,7 cm (18 inch) vijfspaaks lichtmetalen velgen 7,5 J x 18 ET 52,  
tremolietgrijs, met banden 245/45 R18

43,2 cm (17 inch) remsysteem aan de vooras

Remklauwen met opschrift ’Mercedes-Benz’

Sportonderstel

Als optie leverbaar: AGILITY CONTROL-onderstel

Chroomsierdeel in de bumper
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OVERzICHT BESTANDDELEN AVANTGARDE DESIGNPAKKET INTERIEUR

Comfortstoelen met contrasterende siernaad in nappaleder zwart,  
maron1 of zijdebeige

Armleuningen aan de stoelen en in de portieren in leder

Bovenkant dashboard in lederlook met siernaad

Multifunctioneel stuurwiel in nappaleder met chroomapplicatie en  
versnellingshendel in nappaleder

Sierdelen in ebbenhoutlook donkerantraciet glanzend

Als optie leverbaar: sierdelen in wavelook antraciet mat

Als optie leverbaar: sierdelen in essenhoutlook donkerbruin glanzend

1 Kan tot eind augustus 2014 voor het speciale model V-Klasse Edition 1 worden besteld.
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Onderweg met net dat beetje extra. Bij de nieuwe  
V-Klasse kunt u zelf de opties voor meer comfort en  
veiligheid uitkiezen.

Overige opties.

1  De actieve parkeerassistent ondersteunt de bestuurder bij het vinden 
van een parkeerplek en bij het in- en uitparkeren

2  Het Burmester® surround sound system zorgt voor een uitstekende 
geluidsbeleving op alle zitplaatsen

3  De elektrisch verstelbare bestuurders- en voorpassagiersstoel  
beschikt over comfortabele verstelmogelijkheden en een praktische  
memoryfunctie

4  De EASY PACK-achterklep opent en sluit automatisch met één druk  
op de knop
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5  De automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS1 overtuigt met uitstekend 
schakelcomfort en een hoog brandstofbesparingspotentieel

6  Het spoorpakket zorgt ervoor dat de bestuurder op de juiste rijstrook 
blijft. Daarnaast biedt het systeem ondersteuning bij het wisselen van 
rijstrook

7  De dodehoekassistent kan helpen ongevallen te voorkomen bij het  
wisselen van rijstrook, bijvoorbeeld op de snelweg

8  De automatische afstandsregeling DISTRONIC PLUS2 houdt automatisch 
een veilige afstand tot een voorligger aan

9  Het parkeerpakket met 360°-camera ondersteunt bij het vinden van  
een parkeerplek, het parkeren en het manoeuvreren

1 Standaard bij de V 250 BlueTEC. 2 Met COLLISION PREVENTION ASSIST.
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Met de accessoires van Mercedes-Benz kunt u de uitrus-
ting van uw V-Klasse perfect afstemmen op uw persoon-
lijke wensen. Mercedes-Benz originele accessoires1  
zijn optimaal op het voertuig afgestemd en voldoen aan de 
hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Originele accessoires.
3  Veloursmatten. Licht, elegant velourstapijt in zwart,  

met geborduurd opschrift ’Mercedes-Benz’

4  iPad®-integratie achter. Met het comfortabele docking station kunt u  
alle gebruikelijke functies van uw iPad® ergonomisch en veilig gebruiken. 
Geschikt voor iPad® 2, iPad® 3 en iPad® 4

5  Bagageruimtebak, laag. Slagvast polypropyleen met antislipeffect.  
Geschikt voor levensmiddelen

1  Achterfietsdrager. Eenvoudig zelf aan de achterklep te monteren.  
Met een maximale belasting van 70 kg, geschikt voor vier fietsen of twee 
ebikes van alle gangbare typen en maten

2  Mercedes-Benz dakbox 400, volume circa 400 liter. De greeplijst maakt 
het openen en sluiten nog gemakkelijker. Leverbaar in de kleuren matzilver 
en zwart metallic. Maximale belading 75 kg

1 De afbeeldingen kunnen ook originele accessoires bevatten die niet in alle landen beschikbaar zijn.

V 220 CDI (handgeschakeld): brandstofverbruik gecombineerd: 5,7 l/100 km of 17,5 km/l; CO2-emissie gecombineerd: 149 g/km.
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De V-Klasse staat altijd op aantrekkelijke velgen. Vooral de grote lichtmetalen velgen  
zorgen voor een unieke uitstraling en onderstrepen het sportieve karakter. De stalen  
velgen worden met standaard wieldoppen visueel verfraaid.

Velgen.
RS3  Stalen velgen met banden 195/65 R16 (standaard)

RS7  Stalen velgen met banden 225/55 R17  
(standaard bij de V-Klasse met 140 kW vermogen)

RL5  Tienspaaks lichtmetalen velgen,  
vanadiumzilver, met banden 225/60 R16 (optie)

RL8  Vijfspaaks lichtmetalen velgen, vanadiumzilver, met 
banden 225/55 R17 (optie, standaard bij V-Klasse 
AVANTGARDE)

RK8  Twintigspaaks lichtmetalen velgen,  
vanadiumzilver, met banden 225/55 R17  
(optie, onderdeel van sportpakket exterieur)

RA9  Vijfspaaks lichtmetalen velgen, tremolietgrijs en 
glanzend, met banden 245/45 R18 (optie, onder-
deel van AVANTGARDE sportpakket exterieur)

RL3  Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, zwart en 
glanzende voorzijde, met banden 245/45 R191

1  Kan tot eind augustus 2014 voor het speciale model V-Klasse Edition 1 worden besteld.
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Mercedes-Benz Financial Services. Een Mercedes-Benz 
rijden en qua betaling flexibel blijven: onze aantrekkelijke 
lease- en financieringsproducten maken het mogelijk – 
afgestemd op uw situatie. Daarnaast hebben wij ook de 
juiste verzekering voor u. Neem hiervoor contact op met 
uw Mercedes-Benz dealer, die u graag over de actuele  
financieringsmogelijkheden en voorwaarden informeert.

Mercedes-Benz Service. Standaard bij elke nieuwe 
Mercedes-Benz is het goede gevoel dat u veilig onderweg 
bent. Mocht u echter toch een keer hulp nodig hebben, 
dan staan wij 24 uur per dag voor u klaar. U kunt ons in 
heel Europa bereiken op het gratis telefoonnummer 
00800 – 1 777 77771 (of direct via Mercedes-Benz Contact).

Om ervoor te zorgen dat u bij pech, een ongeval, vandalis-
me of het tanken van verkeerde brandstof mobiel blijft, 
wordt het Mercedes-Benz mobiliteitspakket Mobilo 
standaard meegeleverd. Mercedes-Benz Mobilo dekt de 
kosten van onder andere hulp ter plaatse, wegslepen en 
vervangend vervoer – en dat in veertig Europese landen 
gedurende maximaal dertig jaar. Bovendien biedt Mobilo  
u gedurende de eerste vier jaar na kentekenregistratie 
speciale mobiliteitsdiensten bij werkplaatsbezoeken die 
onder garantie en coulance vallen.

Voorkom onverwachte werkplaatskosten: een  
Mercedes-Benz servicecontract dekt onvoorziene  
reparaties, onderhoudsbeurten en aan slijtage  
onderhevige onderdelen, afhankelijk van het contract.  
Uw Mercedes-Benz dealer informeert u graag over  
de beschikbare servicecontracten en voorwaarden.

Meer dan een ster. Een heel universum.

1 In niet-aangesloten EU-landen: +31 (0) 20 654 52 77.
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Mercedes-Benz digitaal ervaren – waar u ook bent. 
Dankzij informatie die speciaal voor smartphones en  
tablets is geoptimaliseerd, hebt u ook onderweg direct 
toegang tot de wereld van Mercedes-Benz. 

Naast een overzicht van alle personenwagens kunt u ook 
een blik werpen op uiteenlopende aspecten van het merk 
Mercedes-Benz, entertainment en direct contact opnemen 
met diverse serviceafdelingen. Met de interactieve  
gebruikshandleiding, bijvoorbeeld, kunt u nader kennis-
maken met het model van uw dromen in een interactieve 
tour. Zo kunt u functies tot in detail bekijken, het interieur 
onder de loep nemen en de kenmerken van het betref-
fende model te weten komen. 

Met de app ’Mercedes-Benz Guides’ kunt u de high-
lights van de modellen on- of offline bekijken. De app  
is gratis verkrijgbaar in de Apple® iTunes® Store (iOS) en 
Google Play Store (Android). 

U kunt overigens ook onze video’s en magazines digitaal 
bekijken en lezen. Op www.mercedes-benz.nl  
hebt u toegang tot de wereld van Mercedes-Benz. 

De fascinatie Mercedes-Benz. Een auto waarvan alleen 
al de naam overal ter wereld voor glanzende ogen zorgt, 
die hoofdrollen in bioscoopfilms speelt en in wereldhits 
wordt bezongen, is meer dan alleen een auto. Hoe is dit 
zo gekomen? 

In het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart vindt u meer 
dan 125 jaar legendarische automobielgeschiedenis  
op één enkele plek. Op negen verdiepingen, met een  
totale oppervlakte van 16500 m2, worden meer dan  
1500 stukken uit onze vaste collectie tentoongesteld die 
kenmerkend zijn voor de unieke traditie en innovatie  
van de uitvinder van de automobiel, waaronder de oudste 
nog behouden Mercedes uit 1902 en de ’vleugeldeur’. 
Meer informatie vindt u op  
www.mercedes-benz-classic.com/museum 

Wat zou de Mercedes-Benz geschiedenis zijn zonder  
de autosport? Wat zou de autosport zijn zonder  
Mercedes-Benz? Het eerste voertuig dat een autorace 
won, werd aangedreven door een Daimler motor. De  
eerste Mercedes was een racewagen. De legendarische 
’Zilverpijl’ – een legende. Zo roemrijk als de geschiedenis  
is, zo spannend gaat het er vandaag de dag aan toe: het 
MERCEDES AMG PETRONAS Formule 1-team en de  
DTM Mercedes AMG C-Coupés strijden weekend na week-
end om punten en overwinningen. 
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VY4

VY5

FH0

FH72

VX7

VX8

VX9

FH72

FH8

Bekledingen

VY4 Stof Santiago zwart

VY5 Stof Santiago kristalgrijs

VX7 Leder Lugano zwart

VX8 Leder Lugano kristalgrijs

VX9 Leder Lugano zijdebeige

VY7 Nappaleder zwart

VY8 Nappaleder maron1

VY9 Nappaleder zijdebeige 

Sierdelen

FH0 Pianolaklook zwart glanzend

FH7 Wavelook antraciet mat

FH8 Essenhoutlook donkerbruin glanzend

FH9 Ebbenhoutlook donkerantraciet glanzend

1  Kan tot eind augustus 2014 voor het speciale model V-Klasse Edition 1 worden besteld.
2  Optie. Vraag uw Mercedes-Benz dealer naar de eventuele meerprijs.

Bekledingen en sierdelen.
Standaarduitvoering (V-Klasse) V-Klasse AVANTGARDE
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VX7

VX8

FH7

FH02

VY8

FH9

VY9

FH9

FH72

FH82

VY7

Designpakket  
interieur (V-Klasse) Edition 1

AVANTGARDE  
designpakket interieur
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Afmetingen.

De afmetingen zijn gemiddelde waarden in millimeters. Ze gelden voor voertuigen in standaarduitvoering en in onbeladen toestand. 1 Voertuighoogte neemt in combinatie met optionele dakreling met 48 mm toe.
2  Hoogte aan binnenzijde. 3 Onbeladen. 4 Maximale breedte van passagierscompartiment (op de bodem gemeten). 5 Binnenmaat tussen de wielkasten. 6 Op de vloer gemeten.

Carrosserielengte standaard
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Carrosserielengte lang Carrosserielengte extra lang
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1  Opgaven volgens richtlijn 80/1269/EU in de huidige versie. 2 Andere bandenmaten als optie leverbaar. 3 De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening [EU] 715/2007 in de huidige versie. Opgaven volgens richtlijn 1999/94/EU in de huidige versie: De opgaven hebben geen  
betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. 4 Tankinhoud voor alle motoren standaard circa 70 liter. 5 De carrosserielengten standaard en extra lang zijn onder voorbehoud vanaf januari 2015 leverbaar. 6 Opgaven  
volgens richtlijn 92/21/EU in de bij het ter perse gaan geldige versie. (Met bestuurder van 68 kg, bagage van 7 kg, inclusief koelmiddel, smeermiddel en brandstof aanwezig en de tank voor 90 % gevuld). 7 Uitrustingen of uitrustingslijnen kunnen door een verhoging/verlaging van het  
leeggewicht het laadvermogen beïnvloeden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw Mercedes-Benz dealer. 8 De kortstondige verhoging van vermogen en koppel door de overtorque-technologie wordt in de AGILITY SELECT-standen ’C’, ’S’ en ’M’ geactiveerd. Door opties en  
accessoires (zoals dakreling, fietsdrager en dergelijke) kunnen relevante voertuigeigenschappen, zoals bijvoorbeeld gewicht, rol- en luchtweerstand, veranderen en naast verkeers- en weersomstandigheden invloed uitoefenen op de verbruiks- en vermogenswaarden. Meer technische  
gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.nl

 DIESELMOTOREN met BlueEFFICIENCY-pakket

V 200 CDI V 220 CDI V 250 BlueTEC 

Aantal cilinders/opstelling 4/lijn 4/lijn 4/lijn

Cilinderinhoud in cm3 2143 2143 2143

Max. vermogen1 in kW (pk) bij t/min 100 (136)/3800 120 (163)/3800 140 (190) [+10 (+14)8]/3800

Max. koppel1 in Nm bij t/min 330/1200–2400 380/1400–2400 440 [+408]/1400–2400

Standaardtransmissie [optie] handg. zesversnellingsbak [7G-TRONIC PLUS] handg. zesversnellingsbak [7G-TRONIC PLUS] 7G-TRONIC PLUS

Acceleratie 0 – 100 km / h in  sec.  [automaat] 13,8 [12,8] 11,8 [10,8] – [9,1]

Topsnelheid ca. in  km / h  [automaat] 183 [181] 194 [195] – [206]

Standaard banden2 195/65 R16 205/65 R16 225/55 R17

Brandstofverbruik3, 4, afhankelijk van carrosserielengte5 
gecombineerd l/100 km [automaat]

gecombineerd km/l [automaat] 

Standaard5

6,1 [5,8] 
16,4 [17,2] 

Lang
6,1 [5,8] 
16,4 [17,2] 

Extra lang5

6,2 [5,9]

16,1 [16,9]

Standaard5

5,7 [5,7] 
17,5 [17,5] 

Lang
5,7 [5,7] 
17,5 [17,5] 

Extra lang5

5,8 [5,8]

17,2 [17,2]

Standaard5

– [6,0]  
– [16,7] 

Lang
– [6,0]  
– [16,7] 

Extra lang5

– [6,0]  
– [16,7] 

CO2 - emissie3 in  g / km  gecombineerd [automaat] 159 [152] 159 [152] 163 [155] 149 [149] 149 [149] 152 [152] – [157] – [157] – [157]

Emissieklasse Euro 5b+ gr. III Euro 5b+ gr. III Euro 5b+ gr. III Euro 5b+ gr. III/ Euro 5b+ gr. III Euro 5b+ gr. III Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I

Inhoud bagageruimte in l 610 1030 1410 610 1030 1410 610 1030 1410

Draaicirkel in m 11,8 11,8 12,5 11,8 11,8 12,5 11,8 11,8 12,5

Leeggewicht6, 7 in kg 1950 1975 2000 1950 1975 2000 2020 2045 2070

Laadvermogen in kg7 750–1000 725–975 700–950 750–1000 725–975 700–950 680–930 655–905 630–880

Toegestaan totaalgewicht in kg 2800, 3050 2800, 3050 2800, 3050

Aanhangwagengewicht in kg geremd/ongeremd 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

Toegestaan treingewicht in kg 5300, 5550 5300, 5550 5300, 5550

Technische gegevens.
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5610

6580

9134

9197

7368

8526

3589 7701

9744

5890

9963

9147

Lakken.

Unilakken

3589 Jupiterrood

5610 Navyblauw

6580 Granietgroen

7701 Kiezelgrijs

9147 Poolwit

Metallic lakken1

5890 Cavansietblauw

7368 Flintgrijs

8526 Dolomietbruin

9134 Bergkristalwit

9197 Obsidiaanzwart

9744 Briljantzilver

9963 Indiumgrijs

Unilakken Metallic lakken1

1  Optie.
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Recyclen van uw oude voertuig. Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van uw voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld 
voor het recyclen van voertuigen met een GVW tot 3,5 ton. In richtlijn 200/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. De V-Klasse wordt al geruime tijd 
zo geconstrueerd dat het voertuig zo volledig mogelijk kan worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden 
onderdelen verwerkt en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid zoveel mo-
gelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. Zij komen overeen met de stand van zaken op het moment 
van redactiesluiting van deze brochure (01/2014). Deze brochure is een internationale uitgave. Daarom kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen 
afwijken van de in Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst en technische specifica-
tiebladen. Het Mercedes-Benz documentatiesysteem voor bestelwagens bestaat uit meerdere elementen. Wenst u aanvullende informatie, dan kunt  
u bellen met 00800 – 3 777 7777 of contact opnemen met uw Mercedes-Benz dealer.
www.mercedes-benz.be   www.mercedes-benz.nl

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart   VAN/VMK 4720 · 2A100 · 07-00/0614   Gedrukt in Duitsland




