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De V-Klasse. 
Zo veelzijdig als uw leven.

In de V-Klasse zult u van elke kilometer genieten. De 
V-Klasse is namelijk net zo veelzijdig als uw leven en zo 
groots als uw dromen. Het karakteristieke design laat 
zich tot in detail op uw wensen afstemmen. En de wend-
baarheid en het comfort zorgen voor een rijervaring  
die bij dergelijke verbruikswaarden door geen ander 
voertuig geboden wordt. Bovendien is het comfort-  
en veiligheidsniveau ongeëvenaard. De 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 en stijlvoller dan 
ooit op hun bestemming aan.
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Zie het hoofdstuk ’Technische gegevens’ voor uitgebreide informatie over het verbruik. 
De afbeeldingen kunnen ook accessoires en opties/uitrustingen tonen die niet standaard worden meegeleverd.

HET BESTE IN ELK FORMAAT. 

Beleef de V-Klasse met de Mercedes-Benz catalogus app voor de iPad® en de app ’Mercedes-Benz Guides’ 
voor smartphone en tablet (iOS en Android). De apps bevatten veel filmpjes, animaties en uitgebreide 
informatie, zoals het mobiele instructieboekje. Ze zijn gratis te downloaden in de Apple® iTunes® Store (iOS) 
en in de Google Play Store.

14 | Mercedes-Benz V 220 d 
Briljantzilver metallic
Uitrustingspakket AMG Line, 19-inch zeven- 
dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen,  
designpakket interieur, bekleding in leder  
Lugano zwart, sierdelen in carbonlook

16 | Mercedes-Benz V 220 d 4MATIC
Briljantzilver metallic (pagina 18 V 220 d)
Vijfspaaks lichtmetalen velgen, vanadiumzilver, 
sportpakket exterieur, designpakket interieur, 
bekleding in leder Lugano zwart, sierdelen in 
wavelook antraciet mat 

24 | Mercedes me 
28 | Services en financiële diensten

Klasse heeft vele facetten.

4 | Mercedes-Benz V 250 d 
Cavansietblauw metallic
Uitrustingslijn EXCLUSIVE met AMG Line, 
19 inch zeven-dubbelspaaks AMG-velgen, 
AVANTGARDE designpakket interieur,  
bekleding in nappaleder zijdebeige, sierdelen 
in geborsteld-aluminiumlook

12 | Mercedes-Benz V 250 d
Briljantzilver metallic
Uitrustingslijn EXCLUSIVE met AMG Line,  
19 inch zeven-dubbelspaaks AMG-velgen, 
AVANTGARDE designpakket interieur,  
bekleding in nappaleder kastanjebruin, 
sierdelen in geborsteld-aluminiumlook

Veelzijdige mogelijkheden.

32 | Motoren
34 | Transmissies en onderstellen
35 | Vierwielaandrijving 4MATIC
36 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
37 | Integraal veiligheidsconcept
38 | Assistentiesystemen
40 | Multimediasystemen
42 | Interieur
44 | Stoelconcept 
46 | Uitrustingen 
48 | Uitrustingslijn AVANTGARDE
50 | Uitrustingslijn EXCLUSIVE
52 | AMG Line
54 | Pakketten
58 | Opties 
59 | Rijhulpen af fabriek
60 | Originele accessoires
61 | Velgen
62 | Bekleding en sierdelen
63 | Lakken
64 | Afmetingen en technische gegevens



4

Groots. Uniek.
De V-Klasse is perfect afgestemd op de praktijk van alledag. Met zijn krachtige, schitterende vormgeving 
vormt hij een echte blikvanger – vooral in de nieuwe uitrustingslijn EXCLUSIVE en de AMG Line. Ook van 
binnen overtuigt de V-Klasse. Het variabele ruimteconcept, de intelligente assistentie- en veiligheidssystemen 
en de innovatieve multimediasystemen in combinatie met de comfortabele mobiliteitsservices van 
Mercedes me connect maken de V-Klasse tot een uniek voertuig in het segment. Bovendien overtuigen 
de krachtige motoren met indrukwekkende rijervaringen.
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In het hoogwaardige interieur van de V-Klasse voelt u zich direct thuis. Neem plaats  
in een exclusieve cockpit die met eersteklas materialen is afgewerkt. Het panorama-
schuifdak1 zorgt voor nog meer licht en frisse lucht. Voor drankjes is plaats in twee 
dubbele bekerhouders die kunnen koelen of verwarmen of in het koelvak2. De sfeer-
verlichting in de V-Klasse AVANTGARDE en V-Klasse EXCLUSIVE zorgt met sfeervolle 
verlichting voor een unieke, aangename ambiance.

Wow!

1  Het panoramaschuifdak is optioneel leverbaar. Bij de V-Klasse EXCLUSIVE behoort dit tot de standaarduitrusting. 
2 De middenconsole met geïntegreerd koelvak is optioneel leverbaar. Bij de V-Klasse EXCLUSIVE behoort deze tot de standaarduitrusting.
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Praktische auto’s kunnen ook heel mooi zijn.
De V-Klasse is geslaagd, vanuit welk perspectief je hem ook bekijkt. Dankzij de schitterende 
vormgeving – van het krachtige front met dynamisch vormgegeven grille via de spannende 
flankbelijning tot de functionele achterzijde met fraaie achterlichten – oogt de V-Klasse echt  
als een Mercedes-Benz personenwagen. Wilt u nog meer? Dan hebben we vijf aantrekkelijke 
uitrustingslijnen en designpakketten voor u samengesteld, zoals de V-Klasse EXCLUSIVE en de 
AMG Line. Hiermee wordt de V-Klasse nog exclusiever, nog sportiever en nog meer úw V-Klasse.
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Groots qua ruimte.

1  Optioneel leverbaar voor de V-Klasse, standaard bij de V-Klasse AVANTGARDE en V-Klasse EXCLUSIVE. 
2  De kratten zijn leverbaar voor de carrosserielengten lang en extra lang. 3 Optioneel leverbaar voor de V-Klasse  

en V-Klasse AVANTGARDE, standaard bij de V-Klasse EXCLUSIVE.

Of u nu boodschappen gaat doen of van uw vrije tijd wilt genieten:  
de V-Klasse is er klaar voor. Hij beschikt over zeeën van ruimte, zodat  
u alles wat u nodig hebt, kunt meenemen. Daarnaast zorgt een groot 
aantal slimme oplossingen ervoor dat u comfortabel kunt in- en uitla-
den. De 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 
elektrisch bediende EASY PACK-achterklep3. Hiervoor is één druk  
op de knop voldoende. En dankzij de grote verscheidenheid aan stoel-
configuraties en verstelmogelijkheden is de V-Klasse minstens zo 
veelzijdig als de wensen van uw kinderen.
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Ruimte. Wonder. Schoon.
Met het dynamische en representatieve karakter van de V-Klasse laat u uw 
passagiers versteld staan. Al tijdens het instappen verrast het interieur met 
optioneel AVANTGARDE designpakket interieur1 door een exclusief design, zoals 
nappaleder – kastanjebruin, zwart of zijdebeige – en sierdelen in geborsteld-
aluminiumlook. Een elegant interieur, dat dankzij het panaromadak1 nog lichter, 
vriendelijker en ruimer oogt. Tegelijkertijd overtuigt het stoelconcept door  
een uitgekiende veelzijdigheid. Zo kan de zespersoons V-Klasse in een hand-
omdraai worden omgebouwd tot een luxe limousine voor acht personen.2

1  Optioneel leverbaar, standaard bij de V-Klasse EXCLUSIVE. 2 Acht zitplaatsen zijn niet mogelijk met de hier afgebeelde vier 
afzonderlijke achterzitplaatsen. Voor meer informatie kunt u bij uw Mercedes-Benz verkoper terecht. 
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Sportiviteit om van te genieten.
Rijdynamiek en rijcomfort zijn perfect gecombineerd tot gecultiveerde sportiviteit. U zult onder de indruk zijn van de 
kracht en wendbaarheid van de V-Klasse. De aandrijflijn en het onderstel zorgen voor een uitmuntende balans  
tussen dynamiek en comfort. Ondanks het royale ruimteaanbod overtuigt de V-Klasse met een kleine draaicirkel en 
een uitstekende manoeuvreerbaarheid op krappe plekken. Met veel ruimte voor sportuitrustingen is de V-Klasse  
bovendien een ideaal voertuig om u bij sportieve topprestaties te ondersteunen.
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Trotseert weer en wind.
Behoren zowel de stadsjungle als de omliggende natuur tot uw territorium? Voor de V-Klasse met 
permanente vierwielaandrijving 4MATIC1 maakt dat niet uit, want hij past zich gewoon aan. Dankzij het 
elektronisch tractiesysteem 4ETS kunt u volledig op de V-Klasse vertrouwen, of nu u over natte, gladde  
of over besneeuwde, beijzelde wegen rijdt. Veiligheid, comfort en dynamiek staan voorop, zodat u en uw 
passagiers altijd met een gerust hart onderweg zijn, ongeacht de weers- en wegdekomstandigheden.

1 De permanente vierwielaandrijving 4MATIC is uitsluitend in combinatie met de 7G-TRONIC PLUS leverbaar.
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Een voorbeeld op veiligheidsgebied.
Een partner waarop u kunt vertrouwen. Met behulp van assistentie- en veiligheidssystemen ondersteunt 
de V-Klasse u optimaal in vele rijsituaties, waardoor u veiliger en comfortabeler onderweg bent.  
Het veiligheidsconcept Mercedes-Benz Intelligent Drive omvat moderne systemen, zoals het optionele 
DISTRONIC1, het led-Intelligent Light System2, de COLLISION PREVENTION ASSIST3 en de twee 
optionele parkeerpakketten met actieve parkeerassistent en achteruitrijcamera of de voor deze voertuig-
klasse unieke 360°-camera. Hierdoor kunnen u en uw passagiers optimaal van elke kilometer in de 
V-Klasse genieten. Bovendien profiteren ook andere verkeersdeelnemers van de voorbeeldige veiligheid 
van de V-Klasse.

1  Met de COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 Optioneel leverbaar voor de V-Klasse, standaard bij de V-Klasse AVANTGARDE en V-Klasse EXCLUSIVE. 
3 De COLLISION PREVENTION ASSIST is afzonderlijk of in combinatie met het optionele chauffeursassistentiepakket leverbaar.
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Verbruik gedaald. Hartslag verhoogd.
De V-Klasse combineert gunstige verbruiks- en emissiewaarden met een hoog 
rijcomfort en een dynamisch rijgedrag. Met de krachtige en zuinige motoren  
en een verbruik vanaf 5,9 liter per 100 km1 is de V-Klasse op weg naar een 
veelbelovende toekomst.

1  V 220 d met 7G-TRONIC PLUS. Zie het hoofdstuk ’Technische gegevens’ voor uitgebreide informatie over het verbruik.
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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 personen wagen. De eerste auto. Hoe 
graag we ook terugblikken op onze roemrijke traditie, 
toch kijken we liever steeds vooruit.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – onze visie op rijden 
zonder ongevallen. We ontwikkelen intelligente 
technologieën die als doel hebben de bestuurder actief  
te ondersteunen en aantoonbaar te ontlasten. De 
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 V-Klasse is bijvoorbeeld het ECO start- 
stopsysteem leverbaar. 

Mercedes-Benz design – wanneer vormgeving ge-
schiedenis schrijft! Met een bijzonder gevoel voor design  
en liefde voor detail ontwikkelen we van oudsher de 
fascinerende, allesomvattende en stijlvolle designiconen van 
morgen. 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  
hoog waardige materialen of geavanceerde bedienings-
concepten – het lukt Mercedes-Benz keer op keer iets 
geheel nieuws te creëren dat tegelijkertijd echter een gevoel 
van herkenning oproept. Het is deze design kwaliteit 
waarvoor de V-Klasse werd onderscheiden met de Red 
Dot Award. Zijn vloeiende, dynamische vorm geving, 
intelligente systemen en kwaliteitsuitstraling maken hem 
tot een moderne MPV die overtuigt door zijn elegantie  
en sportiviteit.

Wat maakt een auto tot een Mercedes-Benz?

1 DISTRONIC PLUS met COLLISION PREVENTION ASSIST.
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Bij onze volgende grote innovatie  
staat u volledig in het middelpunt.

We willen u op www.mercedes.me met nieuwe services, producten en belevenissen 
enthousiasmeren, inspireren en verrassen. Maar u kunt ons ook komen bezoeken  
in onze Mercedes me Stores in steden als Hamburg, München, Milaan, Moskou, 
Tokio en Hongkong.

Mercedes me is vanaf september 2016 in bepaalde landen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw Mercedes-Benz dealer.
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U stelt nieuwe vragen en Mercedes-Benz geeft u een antwoord: Mercedes me. Uw persoonlijke 
toegang tot de fascinerende wereld van Mercedes-Benz. Met innovatieve, geïndividualiseerde  
mobiliteits-, connectiviteits-, service- en financieringsoplossingen, en een merkbeleving die 
voortdurend wordt uitgebreid. Innovatief, eenvoudig en actueel: www.mercedes.me 

Stap in – met uw smartphone, tablet of pc. En samen zullen we de wereld van de toekomst  
vormgeven. Overal en altijd.

Mercedes me connect betekent feitelijk dat u en uw 
auto elektronisch met elkaar zijn verbonden. In de praktijk 
houdt dit nog veel meer in: uw auto wordt deel van uw 
persoonlijke belevingswereld. Voor meer comfort. En voor 
het goede gevoel dat u ook onderweg altijd verbonden 
bent. Onder Mercedes me connect vallen standaardservices, 
waarmee wij u bij pech of bij een ongeval ondersteuning 
bieden, Remote Online-services waarmee u voertuiginstel-
lingen op uw smartphone kunt regelen, en nog veel meer.

Mercedes me.  
Welkom in uw wereld van Mercedes-Benz.
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Mercedes me assist biedt u de mogelijkheid snel en 
eenvoudig een onderhoudsafspraak te maken bij de  
Mercedes-Benz dealer. Ook kunt u online het onderhouds-
boekje raadplegen en zien welk onderhoud er aan uw  
auto is uitgevoerd. Het onderhoudsbericht is al één dag 
na een onderhoudsbeurt online beschikbaar. Naast  
het actuele onderhoudsbericht kunt u ook de volledige 
onderhoudsgeschiedenis en de onderhoudsintervallen  
van uw auto bekijken en afdrukken.

Mercedes me finance biedt u diverse lease- en  
financieringsmogelijkheden voor de auto van uw dromen. 
Mercedes-Benz Financial Services helpt u graag bij uw 
keuze voor de optimale lease- of financieringsoplossing is 
en de verzekering die het beste bij u past. Met onze lease-
producten rijdt u altijd in de nieuwste modellen en geniet 
u van maximale flexibiliteit. U betaalt namelijk niet voor  
de aanschaf maar voor het gebruik en profiteert zo van aan-
trekkelijke maandelijkse tarieven. Met onze financierings-
mogelijkheden betaalt u uw nieuwe Mercedes-Benz op de 
manier die bij uw persoonlijke financiële planning past. 
Hierbij worden de aanbetaling en de contractduur, en dus 
de maandelijkse kosten, samen met u bepaald. Daarnaast 
beschermen onze individuele verzekeringen niet alleen uw 
auto, maar sparen ook uw portemonnee.

Mercedes me inspire is uw toegang tot een fascinerende 
merkbeleving en een inspirerende dialoog. Om ervoor te 
zorgen dat we altijd de beste oplossingen kunnen bieden, 
delen we onze ideeën met u en willen we graag weten 
wat uw wensen zijn. Hiervoor bieden we bijvoorbeeld een 
community en ook aanbiedingen en belevenissen op het 
gebied van events, reizen en lifestyle, die verder gaan dan 
de klassieke voertuigthema’s.

Mercedes me move biedt toegang tot de intelligente 
mobiliteitsoplossing moovel: in deze mobiliteits-app zijn de 
aanbiedingen van verschillende mobiliteitsaanbieders  
gebundeld, zodat u altijd optimaal van A naar B onderweg 
bent. car2go is niet alleen pionier maar ook wereldwijd 
marktleider op het gebied van free-floating carsharing; 
car2go black staat voor carsharing via de smartphone 
met Mercedes-Benz voertuigen. En met de mytaxi-app kunt 
u een taxi bestellen, zien wanneer de taxi er is en op 
eenvoudige wijze betalen.

Mercedes me is vanaf september 2016 in bepaalde landen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw Mercedes-Benz dealer.
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Onze service past perfect bij uw Mercedes-Benz.
U krijgt meer dan een auto. U krijgt iets onbetaalbaars, namelijk Mercedes-Benz als exclusieve partner. Voor u betekent 
dit zekerheid en onafhankelijkheid, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken. Met andere woorden: het goede 
gevoel een Mercedes-Benz te rijden.

1  Conform de voorwaarden van de Mercedes-Benz servicecontracten. Mobilo kan na elke onderhoudsbeurt bij een Mercedes-Benz dealer worden vernieuwd tot maximaal dertig jaar. 
2 Vanuit het buitenland kunnen roamingkosten door uw provider in rekening worden gebracht.

Het beste voor uw Mercedes-Benz. Niemand kent uw auto 
beter dan onze ervaren specialisten in de Mercedes-Benz 
werkplaatsen. Het uitgebreide serviceaanbod en de hoge 
kwaliteit zorgen ervoor dat uw auto in topconditie blijft. 
Daarom vertrouwen wij op beproefde Mercedes-Benz 
originele onderdelen en speciaal gereedschap.

Het beste voor u. Met de Mercedes-Benz service-
contracten gaat u zorgeloos op weg. Hiermee weet u 
altijd welke onderhoudswerkzaamheden er binnenkort  
en op de lange termijn gepland zijn. En dankzij de vaste 
maandelijkse kosten weet u precies waar u aan toe bent. 
Bovendien bent u optimaal tegen extra werkplaatskosten 
gedekt. 

Het beste voor uw mobiliteit. Met Mercedes-Benz Mobilo1 
wordt u in heel Europa snel en vakkundig geholpen  
bij pech onderweg, een ongeval, een klein probleem of 
vandalisme. Hiermee hebt u recht op pechhulp, een 
vervangend voertuig, wegslepen of een hotelover nachting. 
De mobiliteitsgarantie is twee jaar vanaf de eerste ken-
teken registratie geldig en kan worden steeds vernieuwd 
tot maximaal dertig jaar. Wanneer u hulp nodig hebt, 
bereikt u ons in heel Europa op het gratis telefoon nummer 
00800 – 1 777 77772.

m KOM MEER TE wETEN 

Meer informatie over de Mercedes-Benz servicecontracten vindt u  
op www.mercedes-benz.nl of bij uw Mercedes-Benz dealer. Uw  
Mercedes-Benz dealer stelt graag een persoonlijke offerte voor u op.
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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. Onze betrokkenheid bij 
sportevenementen kent een lange traditie. Autosport is onlosmakelijk verbonden met ons merk 
en alle voertuigen waarop een ster prijkt. Beleef onze unieke geschiedenis als de dag van gisteren 
in het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. 

m LEES MEER 

In het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart vindt u 130 jaar 
legendarische automobielgeschiedenis op één enkele plek. 
Op een totale oppervlakte van 16.500 m2 worden meer dan 
1500 stukken tentoongesteld, waaronder unieke stukken  
als de oudste nog behouden Mercedes uit 1902 en de 
legendarische ʼvleugeldeurʼ. Meer informatie vindt u op 
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzclassic
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m LEES MEER 

Beleef de fascinerende Formule 1 multimediaal. 
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.plus.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Wat zou Mercedes-Benz zijn zonder de autosport?

Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, seizoen 2016.

Op 3 juni 1934 werd de mythe van de ʼZilverpijlenʼ geboren tijdens de ʼInternationale Eifelrennenʼ 
op de Nürburgring. De roemrijke traditie is nu nog levendiger dan ooit: in 2015 heeft het Zilverpijl-
fabrieksteam MERCEDES AMG PETRONAS voor de tweede keer op een rij de Formule 1-constructeurs- 
en -coureurstitel binnengehaald. Maar niet alleen op het circuit was het team succesvol: elke  
afgelegde meter droeg bij aan de ontwikkeling van onder meer lichtgewichtmaterialen en hybride 
technologie voor de serieproductie.
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Uitstekende rijprestaties en hoge efficiëntie – de drie krachtige viercilinder dieselmotoren overtuigen met soevereine 
rijeigenschappen en een laag verbruik. Vooral de krachtigste uitvoering V 250 d met een vermogen van 140 kW (190 pk) 
en een maximumkoppel van 440 Nm zorgt voor veel rijplezier bij een laag verbruik. De overtorque-technologie2 stelt bij  
de V 250 d kortstondig 10 kW (14 pk) en 40 Nm extra beschikbaar. Hiermee accelereert dit model in slechts 9,1 seconden 
van 0 naar 100 km/h. Voor deze topprestaties heeft hij verbazingwekkend weinig brandstof nodig. Bovendien zorgt de 
innovatieve katalysatortechnologie BlueTEC ervoor dat het milieu minder wordt belast.

DE MOTORVARIANTEN

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

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

V 250 d 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.

Efficiënt rijplezier: vanaf 5,9 l/100 km1.

1  V 220 d met BlueEFFICIENCY-pakket. Alleen in combinatie met 7G-TRONIC PLUS leverbaar. 2 De kortstondige verhoging van vermogen en koppel met behulp van de overtorque-technologie wordt  
in de DYNAMIC SELECT-standen ’C’, ’S’en ’M’ geactiveerd. 

m MEER INFORMATIE

Alle technische gegevens van de V-Klasse kunt  
u vinden op pagina 66 en verder.



33

De V 250 d beschikt over een 
maximumkoppel van 440 Nm bij  
1400 en 2400 t/min. 
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De handgeschakelde zesversnellingsbak en de zeventraps 
automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS1 kunnen 
zowel op een comfortabele als sportieve rijstijl worden 
ingesteld. De zeven fijn afgestemde versnellingen van  
de 7G-TRONIC PLUS houden de toerentallen, het brand-
stofverbruik en het geluidsniveau laag. De bestuurder  
kan met behulp van de DYNAMIC SELECT-schakelaar2 en 

de vier rijprogramma’s ’C’, ’E’, ’S’ en ’M’ het schakelgedrag 
beïnvloeden. Uiterst handig voor het inhalen is de over-
torque-technologie. Deze technologie3 levert kortstondig 
10 kW (14 pk) en 40 Nm extra, terwijl in het rijprogramma 
’S’ pas bij een hoger toerental wordt opgeschakeld. In het 
rijprogramma ’M’ kan de bestuurder zelf schakelen met 
de DIRECT SELECT-schakelpaddles.

Transmissies: comfortabel schakelen.
DE ONDERSTELVARIANTEN

Het comfortonderstel (standaard) zorgt voor aangename 
rijeigenschappen met een hoog geluidscomfort bij een 
tegelijkertijd goede rijdynamiek. 

Het sportonderstel (optie) imponeert met een hoge 
rijdynamiek en een uitstekende wendbaarheid.

Het AGILITY CONTROL-onderstel met selectief dempings-
systeem (optie)4 combineert wendbaarheid met een bijzonder 
hoog rijcomfort.

1  De automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS is standaard bij de V 250 d en V-Klasse EXCLUSIVE. Voor de overige motorvarianten is de transmissie optioneel leverbaar voor de V-Klasse en de 
V-Klasse AVANTGARDE. 2 De DYNAMIC SELECT-schakelaar is standaard in combinatie met de automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS. 3 De overtorque-technologie is standaard bij de V 250 d  
en V 250 d 4MATIC. 4 Bij de V-Klasse AVANTGARDE behoort dit tot de standaarduitrusting. 
 
Zie het hoofdstuk ’Technische gegevens’ voor uitgebreide informatie over het verbruik.
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1 Optioneel leverbaar voor de V 200 d, V 220 d en V 250 d, alleen in combinatie met de automatische transmissie 7G-TRONIC PLUS.

Met de permanente vierwielaandrijving 4MATIC1 kan de V-Klasse beter overweg met slechte wegen. Dankzij de uiterst 
goede tractie zorgt de vierwielaandrijving namelijk voor meer rijdynamiek en een beter rijgedrag. De kracht op de voor- 
en achteras wordt in de verhouding 45 : 55 verdeeld. Op een gladde ondergrond kunnen wielen met ontoereikende 
tractie met behulp van het elektronisch tractiesysteem 4ETS worden afgeremd. Tegelijkertijd wordt het aandrijfkoppel naar 
de wielen met toereikende tractie geleid. In combinatie met vierwielaandrijving blijft de voertuighoogte ongewijzigd, 
zodat de V-Klasse met 4MATIC gewoon in een ondergrondse parkeergarage kan worden geparkeerd.

Vierwielaandrijving 4MATIC1: rots in de branding.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive staat voor innovatieve rijassistentie- en veiligheidssystemen. Dankzij deze systemen 
overtuigt de V-Klasse met een uniek rijcomfort en een voorbeeldig veiligheidsniveau. Highlight is het optionele 
chauffeurs assistentiepakket, dat vier assistentie- en veiligheidssystemen combineert. De systemen ondersteunen om 
een minimale afstand aan te houden, voertuigen in de dode hoek waar te nemen en de rijstrookmarkering niet te  
overschrijden. In onoverzichtelijke situaties kunnen deze systemen helpen ongevallen te voorkomen of de ernst ervan te 
verminderen. Daarnaast is een spoorassistentiepakket leverbaar, dat een dodehoekassistent en een spoorassistent  
omvat.

Mercedes-Benz Intelligent Drive: visionair.
m MEER INFORMATIE

Mercedes-Benz Intelligent Drive. Onder deze  
noemer worden alle door ons ontwikkelde, intelligente 
technologieën gebundeld die als doel hebben de 
bestuurder actief te ondersteunen en te ontlasten. Meer 
informatie hierover kunt u vinden op onze website  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com 
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Integraal veiligheidsconcept: beschermengel.
Het hoge veiligheidsniveau van de V-Klasse is door een onafhankelijke partij bevestigd: bij de Euro NCAP-test 2014 behaalde hij de hoogst mogelijke score van vijf sterren. 
De uitgebreide veiligheidsuitrusting van de V-Klasse 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 Optioneel leverbaar voor de V-Klasse en standaard bij de V-Klasse AVANTGARDE en V-Klasse EXCLUSIVE. 2 Alleen in combinatie met carrosserielengte lang.

m VOORKOMEN IS BETER DAN GENEzEN

In het Mercedes-Benz TechCenter kunt u animaties vinden over vrijwel 
al onze veiligheidstechnologieën. 
http://techcenter.mercedes-benz.com

VEILIG RIJDEN

De veiligheids- en assistentiesystemen ondersteunen de 
bestuurder en helpen zo gevaarlijke situaties te voorkomen. 
De veelzijdigheid en kwaliteit van de systemen is uniek  
voor het MPV-segment. Tot de standaarduitrusting behoren 
de zijwindassistent en de ATTENTION ASSIST, die de 
bestuurder waarschuwt wanneer tekenen van vermoeidheid 
worden herkend. Voor nog meer rijcomfort en veiligheid 
zijn optioneel diverse andere systemen leverbaar, zoals het 
led-Intelligent Light System1. Dit systeem verbetert het 
zicht doordat de verlichting automatisch aan de licht-, 
wegdek- en weersomstandigheden worden aangepast.

BIJ GEVAAR

De V-Klasse beschikt over uitstekende veiligheidsuitrus-
tingen. Het optionele preventieve inzittendenbeschermings-
systeem PRE-SAFE® kan kritieke rijsituaties vroegtijdig 
herkennen en preventief maatregelen voor de inzittenden 

nemen. Voorbeelden hiervan zijn de reversibele gordel-
spanners op de voorstoelen, het sluiten van geopende ruiten 
en daksystemen en – in combinatie met de elektrische 
stoelverstelling – het plaatsen van de voorpassagiersstoel 
in een gunstigere stand bij een ongeval.

TIJDENS EEN ONGEVAL

De uitgebreide uitrusting met airbags en andere veiligheids-
systemen in de V-Klasse zorgt voor optimale bescherming 
bij een ongeval. Tot de standaarduitrusting behoren airbags, 
windowbags en thorax-/pelvisbags voor de bestuurder en 
voorpassagier. De optionele windowbags achter2 breiden de 
airbagbescherming uit naar het passagierscompartiment. 
Met de ISOFIX-kinderzitbevestiging kunnen geschikte kinder-
zitjes eenvoudig op de achterzitplaatsen of op de buiten-
ste zitplaatsen van de driepersoons achterbank worden 
bevestigd.

NA EEN ONGEVAL

Het is van cruciaal belang dat direct na een ongeval red-
dingsmaatregelen worden uitgevoerd. In de V-Klasse kunnen 
verschillende mechanismen, zoals de automatische motor-
uitschakeling en de portierontgrendeling – die afhankelijk 
van het soort ongeval en de ernst van het ongeval worden 
geactiveerd – de gevolgen van een ongeval minimaliseren 
en ervoor zorgen dat aan de inzittenden snel hulp kan 
worden geboden. Zo worden onder meer de noodknipper-
lichtinstallatie en de crashactieve noodverlichting inge-
schakeld, de motor automatisch afgezet en de portieren 
ontgrendeld.
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Het is een genoegen om in de V-Klasse onderweg te zijn. Er zijn echter verkeerssituaties 
waarbij hulp welkom en handig kan zijn. Daarom is voor de V-Klasse een uitgebreid aanbod 
assistentiesystemen leverbaar, die comfortabel zijn voor de bestuurder en in kritieke 
situaties kunnen ondersteunen – op de snelweg, in de stad en op buitenwegen. Indien 
gewenst, kan de V-Klasse zelfs bij het in- en uitparkeren helpen.

Assistentiesystemen: ontspannend.

1 Maakt deel uit van het multimediasysteem COMAND Online.

DE ASSISTENTIESYSTEMEN

De automatische afstandsregeling DISTRONIC houdt 
automatisch een veilige afstand tot de voorligger aan.

De dodehoekassistent kan helpen ongevallen te voor-
komen bij het wisselen van rijstrook, bijvoorbeeld op de 
snelweg.

De spoorassistent kan ongevallen veroorzaakt door het 
onbedoeld verlaten van de rijstrook helpen voorkomen.

De standaard zijwindassistent helpt slingerbewegingen 
van het voertuig bij zijwindvlagen te voorkomen.

De COLLISION PREVENTION ASSIST combineert een 
waarschuwing bij te kleine afstand en bij botsingsgevaar 
met de remassistent BAS PRO.

De verkeersbordenassistent1 ondersteunt de bestuurder 
door herkende snelheidsbeperkingen, inrij- en inhaalverboden 
en het einde daarvan weer te geven.

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

m MEER INFORMATIE

Mercedes-Benz Intelligent Drive. Onder deze  
noemer worden alle door ons ontwikkelde, intelligente 
technologieën gebundeld die als doel hebben de 
bestuurder actief te ondersteunen en te ontlasten. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op onze 
website www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Met het multimediasysteem COMAND Online1 blijft in de V-Klasse niets te wensen over op het gebied van informatie, 
entertainment en communicatie. De snelle navigatie vanaf harde schijf met hoogwaardige, topografische 3D-kaartweer-
gave staat garant voor een dynamische routegeleiding op basis van Live Traffic Information2 (realtime verkeersinformatie, 
landenspecifiek), waarmee files kunnen worden vermeden. 

Een mediadisplay met hoge resolutie, een internetbrowser, een geïntegreerde harde schijf van 80 GB en een dvd-speler 
behoren eveneens tot de standaarduitrusting van de V-Klasse. Naast de innovatieve bediening met behulp van het  
ergonomische touchpad via de controller, kan het multimediasysteem ook via gesproken commando’s met LINGUATRONIC 
worden bediend. Met behulp van Remote Online kunnen zelfs op afstand via de smartphone voertuiggegevens zoals  
de kilometerstand of het brandstofpeil worden opgevraagd. 

Multimediatalent.
OVERIGE INFOTAINMENTOPTIES VOOR uw V-KLASSE

De AuDIO 20 uSB (standaard) biedt innovatieve mogelijkheden 
op het gebied van informatie, entertainment en communicatie 
in het voertuig.

De 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) overtuigt met een grote programma-
keuze, een uitstekende ontvangst en een indrukwekkend geluid.

1  COMAND Online is als optie leverbaar voor de V-Klasse en de V-Klasse AVANTGARDE. Standaard bij de V-Klasse EXCLUSIVE. Om alle functies van COMAND Online te kunnen gebruiken, is een mobiele 
telefoon met Bluetooth® of een smartphone met gegevensoptie nodig. 2 De eerste drie jaar gratis in combinatie met COMAND Online. 
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Het Burmester® surround sound system1 produceert met een perfect afgestemd versterker- en luidsprekersysteem 
een fascinerende surround sound. De vijftien luidsprekers (zes meer dan met de standaard AUDIO 20 USB) en een bas-
reflexbox leveren samen 640 watt. Dankzij de multikanaals technologie is op alle zitplaatsen een indrukwekkend geluid 
gegarandeerd. Het Burmester®-logo geeft aan dat het om een hoogwaardig Burmester® surround sound system gaat. De 
spraakversterking2 door het hele interieur beschikt over een geïntegreerde microfoon in de dakconsole 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  Standaard bij de V-Klasse EXCLUSIVE en optioneel leverbaar voor de V-Klasse en V-Klasse AVANTGARDE. 2 Alleen leverbaar in combinatie met Burmester® surround sound system en COMAND Online.

De vijftien luidsprekers en  
bas reflexbox zijn perfect op het 
voertuig afgestemd en zorgen  
voor een uit stekende geluidservaring.

Centerfill-luidspreker

Tweeter

Subwoofer/ 

midden tonenluidspreker  

Middentonenluidspreker

woofer

Surround-luidspreker
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Met de V-Klasse kunnen tot acht personen en veel bagage worden  
vervoerd. Standaard kunnen naar keuze vier comfortabele afzonderlijke 
achterzitplaatsen worden ingebouwd1. Het aantal zitplaatsen achterin 
kan tot vijf of zes worden uitgebreid met optionele, comfortabele twee- of 
driepersoonsbanken. Als er veel bagageruimte nodig is, kunnen de stoelen  
of banken dankzij het railsysteem met snelvergrendeling volledig worden 
verwijderd. Dankzij de maximale bagageruimtelengte van 2,88 m bij  
de carrosserielengte extra lang (lang: 2,65 m, standaard: 2,41 m) kunnen 
ook grotere voorwerpen eenvoudig worden vervoerd. Wanneer alle  
achterzitplaatsen worden uitgebouwd is een bagageruimte tot 5010 liter 
(lang: 4630 liter, standaard: 4200 liter) beschikbaar.

Ruimtewonder.

1 Naar keuze te configureren.
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1 Niet leverbaar voor de carrosserielengte extra lang.

RELAxPAKKET1

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

Afzonderlijke zitplaats eerste rij links standaard bij carrosserielengte lang, afzonderlijke zitplaats eerste 
rij rechts optioneel bij carrosserielengte lang 

Donkergetint glas voor de achterzijruiten en de achterruit 

TAFELPAKKET

Opklapbare tafel 

Verwijderbare bekerhouders in de zijwand 

12V-aansluiting achter 

Netten aan de rugleuningen van de afzonderlijke achterzitplaatsen 
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Comfortzone.
De bestuurder en voorpassagier nemen in de V-Klasse op ergonomische comfortstoelen plaats. Voor nog meer comfort is 
optioneel elektrische stoelverstelling1 leverbaar, waarmee de stoelen en hoofdsteunen traploos kunnen worden versteld. 
Bij de stoelverstelling hoort bovendien een praktische memoryfunctie, die de stoel- en hoofsteuninstellingen van maximaal 
drie personen opslaat. Wanneer van bestuurder of voorpassagier wordt gewisseld, kunnen de persoonlijke instellingen  
met één druk op de knop snel en eenvoudig worden opgeroepen. Ook bij een lage of hoge buitentemperatuur zit u in de  
V-Klasse uiterst comfortabel. Optioneel zijn namelijk stoelverwarming1 en stoelventilatie/-verwarming voor de voor-
stoelen1 en afzonderlijke achterzitplaatsen1 leverbaar, die het comfort voor de bestuurder en passagiers verhogen.

1 Optioneel leverbaar voor de V-Klasse en V-Klasse AVANTGARDE en standaard bij de V-Klasse EXCLUSIVE.
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Het hoogwaardige panoramaschuifdak1 zorgt dankzij het grote glazen oppervlak voor veel licht in het interieur, waardoor 
een lichte, vriendelijke sfeer ontstaat. Het schuifdak in het voorste deel kan elektrisch worden geopend voor extra ventilatie. 
Als comfortabel te bedienen zonwering dient een tweedelig, elektrisch bediende zonnerollo. Het panoramaschuifdak  
is 1900 x 1120 mm groot en heeft een glasoppervlak van meer dan 2 m2.

Een luchtige, lichte sfeer.

1 Het panoramaschuifdak is optioneel leverbaar voor de lange versie van de V-Klasse en V-Klasse AVANTGARDE. Bij de V-Klasse EXCLUSIVE behoort dit tot de standaarduitrusting.
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De V-Klasse overtuigt met een omvangrijke standaard-
uitrusting, waarbij u kunt rekenen op hoogwaardige  
materialen en een fraai design.

De standaarduitvoering.
HIGHLIGHTS INTERIEuR

Comfortstoelen voor de bestuurder en voorpassagier in stof Santiago

Standaard kunnen naar keuze vier afzonderlijke achterzitplaatsen worden 
ingebouwd

Sierdeel in pianolaklook zwart glanzend

AUDIO 20 USB met groot 17,8 cm (7 inch) mediadisplay

Halfautomatische airconditioning TEMPMATIC

Parkeerrem, elektrisch bediend

ATTENTION ASSIST

Zijwindassistent

Airbags, thorax-/pelvisbags en windowbags voor de bestuurder en voorpassagier

Railsysteem met snelvergrendeling voor in- en uitbouw van de achterzitplaatsen

HIGHLIGHTS ExTERIEuR

40,6 cm (16 inch) stalen velgen met wieldoppen en banden 195/65 R16

Grille met twee lamellen in zilverkleur glanzend

Lichtsensor voor automatisch inschakelen dimverlichting

Warmtewerend glas rondom

Reflectiekoplampen met dagrijverlichting

Adaptief remlicht

m MEER INFORMATIE

Hoe fraai de V-Klasse ook is, u hebt nu alleen nog 
maar een eerste indruk. Een overzicht van de  
complete standaarduitrusting kunt u in de prijslijst 
vinden, die u overigens ook online kunt bekijken.
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Fraai, exclusief design. U wordt direct enthousiast van  
de standaarduitrusting van de V-Klasse AVANTGARDE. 
Desgewenst kunt u kiezen uit talrijke opties die volledig 
op uw wensen zijn afgestemd, tot in het kleinste detail.

De uitrustingslijn AVANTGARDE.
HIGHLIGHTS ExTERIEuR

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

Led-Intelligent Light System

Separaat te openen achterruit

Sierlijst bovenkant portieren en chroomsierelement 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
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Luxe opnieuw geïnterpreteerd: het panoramaschuifdak – 
uniek in het segment van de midsize vans – zorgt voor een 
royale, lichte ambiance. Comfortabel zijn de grote midden-
console met koelvak en de thermobekerhouder. Exclusieve 
sierdelen in geborsteld-aluminiumlook en ver chroomde  
lucht uitstroomopeningen completeren het interieur. De 
exclusiviteit is ook aan de buitenzijde zichtbaar, onder 
meer door een ’EXCLUSIVE’-badge.

De uitrustingslijn EXCLUSIVE.
HIGHLIGHTS ExTERIEuR

’EXCLUSIVE’-badge op de voorspatschermen 

AVANTGARDE sportpakket exterieur 

Panoramaschuifdak

Parkeerpakket met 360°-camera 

48,3 cm (19 inch) zestienspaaks lichtmetalen velgen, zwart en glansgedraaid

HIGHLIGHTS INTERIEuR

Sierdelen in geborsteld-aluminiumlook

Luchtuitstroomopeningen: ringen en dwarslamellen in zilverchroom 

Interieurhemel in DINAMICA zwart of porselein 

AVANTGARDE designpakket interieur

Bestuurders- en voorpassagiersstoel elektrisch verstelbaar, met memoryfunctie

Stoelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en voorpassagier

Stoelventilatie/-verwarming achter 

Middenconsole met koelvak 
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De combinatie van AMG-elementen en hoogwaardige 
details zorgt voor meer sportiviteit en individualiteit.  
Voor het exterieur zijn dit onder meer 48,3 cm (19 inch) 
licht metalen AMG-velgen, een AMG-spoilerrand op de 
achterklep, AMG-voorskirt, AMG-achterskirt met laad-
drempelbescherming in chroom en AMG-dorpel-
verbreders. Het sportonderstel en de 43,2 cm (17 inch) 
remschijven staan garant voor een sportieve rijstijl.  
Het interieur wordt met sportpedalen, sierdelen in carbon-
look en andere exclusieve uitrustingen verfraaid.

AMG Line1.
HIGHLIGHTS ExTERIEuR

AMG-voorskirt

AMG-achterskirt met laaddrempelbescherming in chroom2

AMG-dorpelverbreders

AMG-spoilerrand op de achterklep

48,3 cm (19 inch) zeven-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen3

Sportonderstel, als alternatief AGILITY CONTROL-onderstel

43,2 cm (17 inch) remschijven, remklauwen met opschrift ’Mercedes-Benz’

HIGHLIGHTS INTERIEuR

Sierdelen in carbonlook

Luchtuitstroomopeningen: ringen en dwarslamellen in zilverchroom

Interieurhemel in zwart 

Sportpedalen in geborsteld aluminium met zwarte rubbernoppen

1  De AMG Line is optioneel leverbaar voor de V-Klasse, V-Klasse AVANTGARDE en V-Klasse EXCLUSIVE. Bij de V-Klasse is deze alleen in combinatie met schuifdeur links, separaat te openen achterruit, 
stuurwiel in leder en metallic lak leverbaar. 2 De AMG-achterskirt is niet leverbaar voor de carrosserielengte standaard. 3 Ook afzonderlijk leverbaar.
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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, vanadiumzilver,  
met banden 225/55 R17 

Remklauwen met opschrift ’Mercedes-Benz’

Sportonderstel

Optioneel: 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

Optioneel: sierdelen in pianolaklook zwart glanzend

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 exterieur1 draagt met 45,7 cm 
(18 inch) lichtmetalen velgen, sportonderstel en grote 
remschijven bij aan een sportieve uitstraling en rijdynamiek. 
Het AVANTGARDE designpakket interieur1 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) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, tremolietgrijs,  
met banden 245/45 R18

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

Remklauwen met opschrift ’Mercedes-Benz’

Sportonderstel

Optioneel: AGILITY CONTROL-onderstel

Chroomlijst in de bumper

1 Standaard bij de V-Klasse EXCLUSIVE. 



57

OVERzICHT BESTANDDELEN AVANTGARDE DESIGNPAKKET INTERIEuR 

Comfortstoelen in nappaleder zwart, kastanjebruin of zijdebeige  
met contrastsiernaad

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

Optioneel: sierdelen in wavelook antraciet mat

Optioneel: sierdelen in essenhoutlook donkerbruin glanzend
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Net dat beetje extra voor onderweg. Bij de V-Klasse kunt  
u zelf de opties voor meer comfort en veiligheid uitkiezen.

Opties.

1  Het panoramaschuifdak laat veel licht en lucht in het interieur binnen en 
zorgt voor een lichte en vriendelijke sfeer.

2  De middenconsole met geïntegreerd koelvak onderstreept de luxueuze 
personenwagensfeer met twee dubbele bekerhouders die kunnen koelen  
of verwarmen, een multimediabox, een armsteun en diverse opbergvakken.

3  De EASY PACK-achterklep opent en sluit automatisch met één druk op 
de knop.

4  Met de relingdrager kunnen diverse Mercedes-Benz transportoplossingen 
snel en flexibel worden bevestigd.

5  Het spiegelpakket zorgt met automatisch dimmende spiegels en  
omgevingsverlichting voor meer comfort.

6  De elektrisch verstelbare bestuurdersstoel beschikt over comfortabele 
verstelmogelijkheden en een praktische memoryfunctie.1 | niet afgebeeld

7  Met behulp van de media-interface kabel-kit kan portable apparatuur  
in het bedienings- en aanduidingsconcept van het voertuig worden 
geïntegreerd. | niet afgebeeld

8  Optimaal uitgerust voor het gebruik van tablets achterin: met een usb-
aansluiting aan de achterzijde van de bestuurders- en voorpassagiersstoel 
voor de stroomvoorziening. | niet afgebeeld

1 Er is ook een elektrisch verstelbare voorpassagiersstoel leverbaar.
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Zelf achter het stuur, boodschappen doen of vrienden be-
zoeken – Mercedes-Benz rijhulpen en zitaanpassingen voor 
mindervaliden maken het mogelijk. Mercedes-Benz rust het 
voertuig geheel conform uw wensen uit, bijvoorbeeld met een 
stuurwieldraaiknop, pedaalverhoging of handbedienings-
eenheid. Bovendien is de multifunctionele draaiknop ’MFD 
Touch’ leverbaar, waarmee de richtingaanwijzers, claxon,  
verlichting en verdere functies kunnen worden bediend. Het 
voordeel van de Mercedes-Benz rijhulpen af fabriek: de  
garantie op het voertuig komt niet te vervallen en er hoeven 
geen systemen achteraf te worden gemonteerd. Vanzelf-
sprekend zijn alle producten getest en goedgekeurd.

Rijhulpen af fabriek.

VOOR DE V-KLASSE zIJN DE VOLGENDE RIJHuLPEN LEVERBAAR:

1 Stuurwieldraaiknop | niet afgebeeld

2  Multifunctionele draaiknop ’MFD Touch’

3  Combihendel/cruisecontrolhendel rechts | niet afgebeeld

4  Handbedieningseenheid ’Classic’ | niet afgebeeld

5  Handbedieningseenheid ’Easy Speed’

6 Pedaalafdekking | niet afgebeeld

7  Pedaalverplaatsing gas naar links, elektrisch | niet afgebeeld

8 Pedaalverhogingen

9  Stoelverplaatsing circa 50 mm naar achteren | niet afgebeeld

10  Stoelen op maat | niet afgebeeld

m MEER INFORMATIE

Meer informatie vindt u in de brochure ’Mercedes-Benz Mobility’.
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Met de accessoires van Mercedes-Benz kunt u de uitrusting 
van uw V-Klasse perfect afstemmen op uw persoonlijke 
wensen. Mercedes-Benz originele accessoires zijn optimaal 
op het voertuig afgestemd en voldoen aan de hoogste  
eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Originele accessoires.
1  Fietsdrager voor op de achterklep. Eenvoudig zelf aan de achterklep te 

monteren. Met een maximale belasting van 70 kg, geschikt voor vier fietsen 
of twee e-bikes van alle gangbare typen en maten. Afsluitbaar.

2  Rubbermat STANDAARD. Stevige kunststof van hoge kwaliteit. Eigentijds 
design met lager liggende gedeeltes en opstaande rand. Voorzien van 
karakteristieke Mercedes-Benz ster.

3  Veloursmat STANDAARD. Elegant, hoogwaardig tuftvelours, met  
gestikt opschrift ’Mercedes-Benz’. Leverbaar in bij het interieur van de 
V-Klasse passende kleuren.

4  iPad®-integratie achter. Dankzij de draai- en kantelbare houder kan  
de iPad® in de optimale horizontale en verticale stand worden gezet.  
Geschikt voor iPad® 4, iPad® Air, iPad® Air 2.

5  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.

6  Bagageruimtebak, laag. Dé oplossing tegen vuil en krassen in de 
bagageruimte. Vervaardigd van licht, stevig kunststof.

Er kunnen ook originele accessoires zijn afgebeeld die niet in alle landen leverbaar zijn.
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RL8 RL3RK4 RK3RL9

RK2 RL5 RA9RK8RK5

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.
RK2   45,7 cm (18 inch) tien-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, zwart en 

glansgedraaid, met banden 245/45 R18 (optie)

RK4   48,3 cm (19 inch) zeven-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, met 
banden 245/45 R19 (optie, maakt deel uit van AMG Line)

RK5   48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, tremolietgrijs, 
met banden 245/45 R19 (optie)

RL9   45,7 cm (18 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, tremolietgrijs, 
met banden 245/45 R18 (optie, maakt deel uit van het AVANTGARDE 
sportpakket exterieur)

RL5  40,6 cm (16 inch) tienspaaks lichtmetalen velgen, vanadiumzilver, met 
banden vanaf 195/65 R16 (optie)

RL8  43,2 cm (17 inch) vijfspaaks lichtmetalen, vanadiumzilver, met banden 
225/55 R17 (optie, standaard bij V-Klasse AVANTGARDE)

RK8  43,2 cm (17 inch) twintigspaaks lichtmetalen velgen, vanadiumzilver, 
met banden 225/55 R17 (optie, maakt deel uit van het sportpakket  
exterieur) 

RL3  48,3 cm (19 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, zwart en 
glansgedraaid, met banden 245/45 R19 (optie)

RA9   45,7 cm (18 inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, tremolietgrijs 
en glansgedraaid, met banden 245/45 R18 (optie) 

RK3  48,3 cm (19 inch) zestienspaaks lichtmetalen velgen, zwart en glans-
gedraaid, met banden 245/45 R19 (optie, standaard bij V-Klasse  
EXCLUSIVE)

m MEER VELGEN

en informatie over Mercedes-Benz originele accessoires kunt u vinden 
op onze website www.mercedes-benz.nl/accessoires of bij uw 
Mercedes-Benz dealer.
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VY7

VY9VY5 VX8 VX8

VY8

VY9

FH9

FH71

FH81 FB2

FH9

FH8

VY7VX7

VX9

FH8

FH71FH01

FH7

VX7VY4

FH0

FH71

FB12

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 kastanjebruin

VY9 Nappaleder zijdebeige 

Sierdelen

FH0 Pianolaklook zwart glanzend

FH7 Wavelook antraciet mat

FH8 Essenhoutlook donkerbruin glanzend

FH9 Ebbenhoutlook donkerantraciet glanzend

FB1 Carbonlook (AMG Line)

FB2 Sierdelen in geborsteld-aluminiumlook

1  Optie.
2  Als alternatief: alle andere voor de V-Klasse leverbare sierdelen en bekledingen. 

Vraag uw Mercedes-Benz dealer naar de eventuele meerprijs.

Bekledingen en sierdelen.
Standaarduitvoering V-Klasse AVANTGARDEdesignpakket interieur 

AVANTGARDE 
designpakket interieur

AMG Line

V-Klasse ExCLuSIVE
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5610

9134

7368

8526

9744

9963

9147

6580

Lakken.

unilakken

3589 Jupiterrood

5610 Navyblauw

6580 Granietgroen1

7701 Kiezelgrijs

9147 Poolwit

Metallic lakken2

5890 Cavansietblauw

7368 Flintgrijs

8526 Dolomietbruin

9134 Bergkristalwit

9197 Obsidiaanzwart

9744 Briljantzilver

9963 Indiumgrijs

unilakken Metallic lakken2

1 De lak granietgroen is onder voorbehoud vanaf december 2016 leverbaar.
2 Standaard bij de V-Klasse EXCLUSIVE, verder optioneel.
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Afmetingen.
Carrosserielengte standaard

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 vloer gemeten). 5 Binnenmaat tussen de wielkasten. 6 Op de vloer gemeten.
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Carrosserielengte lang Carrosserielengte extra lang
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 DIESELMOTOREN

V 200 d V 200 d 4MATIC

Aantal cilinders/opstelling 4/lijn 4/lijn

Cilinderinhoud in cm3 2143 2143

Max. vermogen1 in kW (pk) bij t/min 100 (136)/3800 100 (136)/3800

Max. koppel1 in Nm bij t/min 330/1200–2400 330/1200–2400

Standaardtransmissie [optie] handg. zesversnellingsbak [7G-TRONIC PLUS]8 7G-TRONIC PLUS8

Acceleratie 0–100 km/h in sec. [automaat] 14,0 [12,9] – [14,4]

Topsnelheid ca. in  km/h  [automaat] 183 [181] – [178]

Standaard banden2 195/65 R16 (205/65 R16)9 225/55 R17 RF

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

gecombineerd km/l [automaat] 

standaard
6,5 [6,1]

15,4 [16,4]

lang
6,5 [6,1]

15,4 [16,4]

extra lang
6,5 [6,1]

15,4 [16,4]

standaard
– [6,6] 
– [6,0]

lang
– [6,7] 
– [15,0] 

extra lang
– [6,7]

– [15,0]

CO2-emissie3 in  g/km gecombineerd [automaat] 171 [159] 171 [159] 171 [159] – [174] – [177] – [177]

Emissieklasse [automaat] Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I

Inhoud bagageruimte in l 610 1030 1410 610 1030 1410

Draaicirkel in m 11,8 11,8 12,5 12,9 12,9 13,7

Leeggewicht5, 6 in kg 2080 2105 2130 2155 2180 2205

Laadvermogen in kg6 720–1120 695–1095 670–1070 945–1045 920–1020 895–995

Toegestaan totaalgewicht in kg 2800, 3100, 3200 3100, 3200

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

Toegestaan treingewicht in kg 4800–5600 5100, 5600

Technische gegevens.

1  Opgaven conform richtlijn 80/1269/EU in de huidige versie. 2 Andere bandenmaten optioneel leverbaar. 3 De opgegeven waarden werden gemeten conform verordening (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in de 
huidige versie). CO2-emissie die door de productie en het beschikbaar stellen van brandstof of andere energiedragers ontstaat, wordt niet bij het bepalen van de CO2-emissie conform richtlijn 1999/94/EU 
meegenomen. 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 57 liter, 
optioneel circa 70 liter. Tankinhoud AdBlue®: 11,5 liter, optioneel circa 25 liter. 5 Opgaven conform richtlijn 92/21/EU in de bij het ter perse gaan geldige versie. (Met bestuurder van 68 kg, bagage van 7 kg, 

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz Originele Motorolie
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V 220 d V 220 d 4MATIC V 250 d V 250 d 4MATIC

4/lijn 4/lijn 4/lijn 4/lijn

2143 2143 2143 2143

120 (163)/3800 120 (163)/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800

380/1400–2400 380/1400–2400 440 [+407]/1400–2400 440 [+407]/1400–2400

handg. zesversnellingsbak [7G-TRONIC PLUS]8 7G-TRONIC PLUS8 7G-TRONIC PLUS8 7G-TRONIC PLUS8

11,9 [10,9] – [12,4] – [9,1] – [10,6]

194 [195] – [189] – [206] – [199]

205/65 R16 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF

standaard
6,1 [5,9]

16,4 [16,9]

lang
6,1 [5,9]

16,4 [16,9]

extra lang
6,1 [5,9]

16,4 [16,9]

standaard
– [6,6] 
– [15,2]

lang
– [6,7] 
– [15,0] 

extra lang
– [6,7] 
– [15,0] 

standaard
– [6,0]

– [22,2] 

lang
– [6,0]

– [22,2] 

extra lang
– [6,0]

– [22,2] 

standaard
– [6,6] 
– [15,2]

lang
– [6,7] 
– [15,0] 

extra lang
– [6,7] 
– [15,0] 

159 [154] 159 [154] 159 [154] – [174] – [177] – [177] – [158] – [158] – [158] – [174] – [177] – [177]

Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I Euro 6 gr. I

610 1030 1410 610 1030 1410 610 1030 1410 610 1030 1410

11,8 11,8 12,5 12,9 12,9 13,7 11,8 11,8 12,5 12,9 12,9 13,7

2080 2105 2130 2155 2180 2205 2105 2130 2155 2155 2180 2205

720–1120 695–1095 670–1070 945–1045 920–1020 895–995 980–1080 955–1055 930–1030 945–1045 920–1020 895–995

2800, 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200

2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

4800–5600 5100, 5600 5100–5600 5100, 5600

inclusief koelmiddel, smeermiddel en brandstof aanwezig en de tank voor 90 % gevuld.) 6 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. 7 De kortstondige 
verhoging van vermogen en koppel door de overtorque-technologie wordt in de AGILITY SELECT-standen ’C’, ’S’ en ’M’ geactiveerd. 8 BlueEFFICIENCY-pakket standaard in combinatie met 7G-TRONIC PLUS, optioneel in combinatie met handgeschakelde zesversnellingsbak. 9 Standaard bij een 
toegestaan totaalgewicht van 3100 kg. 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
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Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure 
benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. 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 
(09/16). 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 specificatiebladen. 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.nl

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 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. 
www.mercedes-benz.de/altfahrzeugverwertung

Met een flexibel ruimteaanbod en krachtige, efficiënte motoren bewijst  
de V-Klasse net zo veelzijdig te zijn als een triatleet. De V-Klasse is zowel 
geschikt voor zakelijk als privégebruik – van de dagelijkse boodschappen  
tot de sportieve vrijetijdsbesteding. Dat maakt de V-Klasse dan ook tot de 
ideale Official Car Partner van de IRONMAN European Tour 2016/2017.




