
Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, afbeeldingen en uitrustingen voorbehouden. De gegevens en 
afbeeldingen in deze brochure benaderen de werkelijkheid zoveel mogelijk. De getoonde afbeeldingen kunnen 
elementen bevatten die niet tot de standaard uitrusting van het voertuig of de getoonde dubbelcabine behoren. 
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 (06/16). Voor errata, redactionele, model- en 
uitvoeringswijzigingen met betrekking tot deze uitgave verwijzen wij u naar www.mercedes-benz.nl waar de meest 
actuele uitgave in PDF-formaat als download beschikbaar is. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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De V-Klasse Dubbelcabine.

De V-Klasse Dubbelcabine.
Een dubbelcabine in zijn meest stijlvolle vorm met alle ruimte voor inzittenden en goederen. Luxe, comfort en kwaliteit zijn 
de herkenbare eigenschappen van de V-Klasse als dubbelcabine. Of u nu zakelijk of privé met de nieuwe V-Klasse Comfort 
PLUS Dubbelcabine onderweg bent, u, uw passagiers en uw goederen komen gegarandeerd veilig en in stijl op de gewenste 
bestemming aan.

Als alleen het beste goed genoeg is voor u, komt u uit bij de V-Klasse Comfort PLUS 
Dubbelcabine. Hier ervaart u de buitengewone luxe en het comfort van een Mercedes-Benz 
personenwagen, zonder in te leveren op het gemak dat extra laadruimte met zich meebrengt. 
De drie comfortabele zitplaatsen, separaat instelbare airconditioning en luxe beklede 

scheidingswand met stylingelementen zijn kenmerkend voor de V-Klasse Dubbelcabine. 
Het zitcomfort in de V-Klasse Comfort PLUS is mede dankzij de luxe, voorgevormde 
comfortstoelen ongekend hoog. Bovendien kunnen deze stoelen bij de lengtevariant Extra
Lang, in combinatie met de naar achteren geplaatste wand, naar wens worden versteld.



Uitvoeringen. Technische specificaties.

 

 
V-Klasse Comfort PLUS Lang

 
V-Klasse Comfort PLUS Extra Lang

 
V-Klasse Comfort PLUS Extra Lang
extra beenruimte

A Voertuiglengte 514 537 537

B Wielbasis 320 343 343

C Voertuighoogte 188 188 188

D Laadvloerlengte totaal 154 177 167

E Lengte laadruimte 154 177 167

F Diepte passagiersruimte 76 76 86

G Beenruimte1 16 16 26

H Lengte zitvlak 50 50 50

I Zithoogte 41 41 41

J Hoogte doorlaad laadruimte onder bank 19 19 19

K Zithoek in graden2 23 23 23

L Positie bestuurdersstoel t.o.v. stuurwiel 97 97 97

Hoogte laadruimte 135 135 135

Breedte voertuig 191 191 191

Breedte laadruimte 142 142 142

Breedte laadruimte tussen de wielkasten 119 119 119

Inhoud laadruimte m3 3,1 3,6 3,3

1 Verstelbaar. 
2 Verstelbaar en in relatie tot de bestuurderstoel in positie L.

Uitgelicht.

Maten in centimeters.

Comfort PLUS Dubbelcabine.
•  Comfort driezitsbank met verstelbare 

hoofdsteunen en driepuntsgordels.
•  Hoogwaardige zijwand- en hemelbekleding.
•  Sierdelen scheidingswand in chroomlook.
•  Tapijt vloerbekleding.
•  Ruiten links en rechts.
•  Luchtkanaal voor passagierscompartiment.
•  Handgreep voor instap via de schuifdeur.
• Gestoff eerde kunststof scheidingswand 
 met ontspiegelde ruit.

Optioneel.
Bij de lengtevariant Extra Lang kan de wand 10 cm naar 
achteren worden geplaatst waardoor nog meer beenruimte 
ontstaat.
  

Zitcomfort. 
Comfort is alles bij de V-Klasse Comfort PLUS Dubbelcabine. 
Bijvoorbeeld dankzij de luxe standaardbank, de tweevoudig 
verstelbare hoofdsteunen op alle zitplaatsen en de 
armleuningen op de buitenste zitplaatsen.

Afwerking. 
U komt representatief voor de dag met de V-Klasse 
Comfort PLUS Dubbelcabine, want zowel het 
exterieur- als het interieurdesign is van hoog niveau. 
De hoogwaardige afwerking ziet u niet alleen terug in 
het passagierscompartiment, maar ook in de laadruimte. 
De wand is aan twee zijden volledig bekleed en aan de 
voorkant voorzien van fraaie stijlelementen.

Klimaatbeheersing. 
Al uw inzittenden reizen uiterst comfortabel, dankzij 
bijvoorbeeld de verstelbare luchtuitstroomopeningen 
in het passagierscompartiment. Deze zorgt voor een 
optimale gelijkmatige koeling of verwarming. Ook kan de 
airconditioning door uw passagiers zelf worden bediend 
om aan individuele wensen te voldoen.
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V-klasse
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15-6-2015

Dimensions in millimeters.Subject to change.
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*: Adjustable and relative to the drivers seat in lowest and rearmost position,
backrest adjusted to position L and the steering wheel in highest and foremost position.

F L

A2 A3 A2 A3

A 5140 5370 G 130* 230*

B 3200 3430 H 500 500

C 1880 1880 I 410 410

D 1540 1670 K 23° 23°

E 1540 1670 L 870 970

F 760 860* volume 3,1 3,3


