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De V-Klasse.
Ware grootte.
Stap in en u zult van elke kilometer in de V-Klasse
genieten. Hij is zo gevarieerd als uw leven en zo grandioos
als uw dromen. Met een karakteristiek design, dat tot
in het detail op uw voorkeur kan worden afgestemd. Met
een al even wendbaar als comfortabel rijgedrag, met
vergelijkbare verbruikscijfers en met het typische comfort- en veiligheidsniveau van Mercedes-Benz. Opdat
gezinnen en zakenmensen nog relaxter reizen, vrijetijdsavonturiers nog intenser van ieder ogenblik genieten
en shuttle-passagiers in meer comfort en stijl dan ooit
naar hun bestemming worden gebracht.
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Mogelijkheden met allerlei facetten.

Klasse heeft vele facetten.
4 | Mercedes-Benz V 250 d
Cavansietblauw metallic
Uitrustingslijn EXCLUSIVE met AMG Line,
19" lichtmetalen AMG velgen in 7-dubbelspakendesign, AVANTGARDE Design-pakket interieur,
bekleding nappaleder zijdebeige, sierelementen
in geborsteld aluminium-look
12 | Mercedes-Benz V 250 d
Briljantzilver metallic
Uitrustingslijn EXCLUSIVE met AMG Line,
19" lichtmetalen AMG velgen in 7-dubbelspakendesign, AVANTGARDE Design-pakket interieur,
bekleding nappaleder kastanje, sierelementen
in geborsteld aluminium-look

HET BESTE IN ELK FORMAAT.
Ontdek de V-Klasse met de Mercedes-Benz catalogus-app voor de iPad® en met de app “Mercedes-Benz Guides”
voor smartphone en tablet (iOS en Android). De apps bevatten vele video’s, animaties en andere bijkomende
informatie zoals de mobiele gebruiksaanwijzing, en ze zijn gratis in de Apple® iTunes® Store (iOS) en in de Google
Play Store verkrijgbaar.

12 | Mercedes-Benz V 250 d
Briljantzilver metallic
Uitrustingspakket AMG Line, 19" lichtmetalen
AMG velgen in 7-dubbelspakendesign,
Design-pakket interieur, bekleding leder Lugano
zwart, sierelementen in c carbonlook
16 | Mercedes-Benz V 220 d 4MATIC
Briljantzilver metallic (p. 18 V 220 d)
Lichtmetalen velgen in 5-spakendesign, vanadiumzilver gelakt, Sport-pakket exterieur,
Design-pakket interieur, bekleding leder Lugano
zwart, sierelementen golflook antraciet mat
24 | Mercedes me
28 | Service en financiële diensten

32 | Motoren
34 | Aandrijving en onderstel
35 | Vierwielaandrijving 4MATIC
36 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
37 | Integraal veiligheidsconcept
38 | Hulpsystemen
40 | Multimediasystemen
42 | Interieur
44 | Zetelconcept
46 | Uitrustingen
48 | Standaarduitrusting
50 | Uitrustingslijn AVANTGARDE
52 | Uitrustingslijn EXCLUSIVE
54 | AMG Line
56 | Pakketten
62 | Opties
63 | Rijhulp af fabriek
64 | Originele accessoires
65 | Velgen
66 | Bekleding en sierelementen
67 | Lakkleuren
68 | Afmetingen en technische gegevens

Uitgebreide informatie over de verbruikswaarden vindt u terug onder “Technische gegevens”.
Op de afbeeldingen kunnen ook accessoires en opties/uitrustingen weergegeven zijn, die ten opzichte van de standaarduitrusting kunnen worden bijbesteld/weggelaten.
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Geweldig. Uniek.
De V-Klasse werd ontwikkeld voor de geneugten en uitdagingen van het leven. Dankzij de krachtige,
onmiskenbare vormen is dit model een echte blikvanger – vooral in de uitrustingslijn EXCLUSIVE, met de
AMG Line of het Night-pakket. Ook binnenin toont hij zijn grootsheid: het variabele ruimteconcept, de
intelligente hulp- en veiligheidssystemen en de uitstekend geconnecteerde multimediasystemen, die met
behulp van Mercedes me connect voor meer gemak en comfort zorgen, maken de V-Klasse uniek in het
segment. De krachtige motor overtuigt dankzij indrukwekkende rijervaringen en zorgt ervoor dat u direct
al weer zin hebt in de volgende rit.
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Vow.
Het hoogwaardige interieur van de V-Klasse verrijkt uw leven met een lievelingsplek.
Voel u thuis in een exclusieve cockpit met een prachtig design en een ruime keuze aan
eersteklas materialen. Het panoramische schuifdak1 verwent u met nog meer licht en
lucht. De bijpassende drankjes neemt u gewoon uit de 2 dubbele bekerhouders met regelbare temperatuur of uit het koelvak 2. En als u ook laat nog onderweg bent, zorgt de
sfeerverlichting in de V-Klasse AVANTGARDE met stemmig licht voor een onvergelijkbaar
aangename sfeer.

1
2

Het panoramisch schuifdak is als optie verkrijgbaar. Het behoort tot de uitrusting van de V-Klasse EXCLUSIVE.
De middenconsole met geïntegreerd koelvak is als optie verkrijgbaar. Bij de V-Klasse EXCLUSIVE behoort deze tot de standaarduitrusting.
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Praktische auto’s kunnen zo mooi zijn.
Hoe men hem ook bekijkt, de V-Klasse is rondom ronduit geslaagd. Zijn vormen zijn harmonieus en
duidelijk herkenbaar – net die van een echte Mercedes-Benz personenwagen. Van de expressieve
voorkant met dynamisch gevormd radiatorrooster over de strakke lijnvoering van de zijkanten tot de
functionele achterkant met fraai vormgegeven achterlichten. Wilt u nog meer? Dat kan: we hebben
zes aantrekkelijke design- en uitrustingslijnen en designpakketten voor u samengesteld, zoals de
V-Klasse EXCLUSIVE, de AMG Line of het Night-pakket. Die maken de V-Klasse nog exclusiever,
nog sportiever en nog meer uw eigen V-Klasse.
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Ruimte wordt grootsheid.
Voor de kleine genoegens van alledag of in uw vrije tijd – de V-Klasse
staat paraat. Met een massa plaats voor nagenoeg al wat mee moet,
en met vele goede ideeën om het royale interieur variabel te gebruiken.
De afzonderlijk te openen achterruit1 is er een van. Dankzij zijn plaatsbesparende opening en de als optie verkrijgbare onderverdeling van de
laadruimte met twee manden2 wordt in- en uitladen echt kinderspel.
Net als het openen en sluiten van de als optie verkrijgbare elektrische
EASY-PACK-achterklep3 – heel eenvoudig met een druk op een knop.
En met zijn vele verschillende zitconfiguraties en verstelmogelijkheden
is de V-Klasse minstens zo veelzijdig als de wensen van uw kinderen.

1

Als optie verkrijgbaar voor de V-Klasse en standaard verkrijgbaar voor de V-Klasse AVANTGARDE en de V-Klasse
EXCLUSIVE. 2 Inkoopboxen zijn verkrijgbaar voor de voertuiglengtes lang en extralang. 3 Als optie verkrijgbaar voor
de V-Klasse en die V-Klasse AVANTGARDE en standaard verkrijgbaar voor de V-Klasse EXCLUSIVE.
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Ruimte. Wonder. Mooi.
Verbluf uw passagiers – met de V-Klasse en zijn dynamisch, kenmerkend karakter.
Al tijdens het instappen verrast het interieur met optioneel AVANTGARDE Designpakket interieur1 met exclusief nappaleder – in kastanje, zwart of zijdebeige – en
met sierelementen in geborsteld aluminium-look. Elegante royale ruimte, die
in het heldere en aangename licht van het panoramische schuifdak1 een nog
behaaglijkere sfeer uitstraalt. Tegelijkertijd overtuigt het zitconcept met een
doordachte veelzijdigheid – van een 6-zitter naar een ruime limousine voor maximaal 8 personen.2

1

Optioneel verkrijgbaar, standaard bij de V-Klasse EXCLUSIVE. 2 8 zitplaatsen zijn beschikbaar, al naar gelang de uitrustingsvariant, bv. in
combinatie met een 3-persoons zitbank op de 2de zetelrij achteraan. De hier weergegeven zetelconfiguratie bestaat uit 4 afzonderlijke
zitplaatsen achterin. Meer informatie vindt u bij uw Mercedes-Benz verkoper.
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Hier wordt sport louter genot.
Kracht en rijcomfort perfect gecombineerd tot gecultiveerde sportiviteit. U zult versteld staan hoe krachtig en wendbaar
u met de V-Klasse kunt toeren. Aandrijflijn en onderstel brengen een meesterlijk evenwicht tussen wendbaarheid
en comfort. Ondanks zijn ruimte binnenin laat de V-Klasse zich op de weg ook op een krappe ruimte uitstekend
manoeuvreren, onder meer dankzij zijn verbazend kleine draaicirkel. Met veel variabel bruikbare ruimte voor uw
sportuitrusting is de V-Klasse de ideale wagen om u bij uw sportieve topprestaties bij te staan.

16

Vandaag kan het regenen, stormen
of sneeuwen.
Rijdt u evenveel in de jungle van de grootstad als in de omgevende natuur? De V-Klasse met permanente
vierwielaandrijving 4MATIC1 is op beide voorbereid. Dankzij het elektronische tractiesysteem 4ETS helpt
de V-Klasse u overal: door dik en dun, over natte en gladde wegen, over bevroren en besneeuwde wegen.
Daardoor spelen veiligheid, comfort en dynamiek steeds een hoofdrol. Zo zijn uw passagiers en uzelf
ook bij slechte weers- en rijbaanomstandigheden altijd veilig onderweg. En doordat de voertuighoogte ook
met vierwielaandrijving onder de grens van 2 meter blijft, is de V-Klasse optimaal geschikt voor elke dag
en rijdt hij zonder problemen in garages, parkings, ondergrondse garages en wasstraten.

1

De als optie verkrijgbare permanente vierwielaandrijving 4MATIC is enkel in combinatie met 7G-TRONIC PLUS verkrijgbaar.
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Zonder twijfel voorbeeldig.
Een begeleider waarop u kunt vertrouwen. Dankzij zijn hulp- en veiligheidssystemen ondersteunt de
V-Klasse u in tal van rijsituaties zodat u veilig, ontspannen en zelfverzekerd uw bestemming bereikt.
Het veiligheidsconcept Mercedes-Benz Intelligent Drive omvat moderne systemen, zoals de optionele
afstandsassistent DISTRONIC1, het LED Intelligent Light System2, de COLLISION PREVENTION ASSIST3
en de 2 optionele Parkeer-pakketten met parkeerassistent en achteruitrijcamera of de in het segment
unieke 360°-camera. Zo kunnen u en uw medereizigers van elke kilometer in de V-Klasse genieten. Ook
andere verkeersdeelnemers kunnen van de toonaangevende veiligheid van de V-Klasse profiteren.

1
3

Met COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 Als optie verkrijgbaar voor de V-Klasse en standaard voor de V-Klasse AVANTGARDE en de V-Klasse EXCLUSIVE.
De COLLISION PREVENTION ASSIST is naar wens afzonderlijk of in combinatie met het optionele Rijassistentie-pakket verkrijgbaar.
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Minder verbruik. Een gestegen polsslag.
De V-Klasse slaagt er uitstekend in om voordelige verbruiks- en emissiewaarden met
een hoog rijcomfort en wendbaar rijgedrag te combineren. Met zijn krachtige en
zuinige motoren en een verbruik vanaf 5,9 l per 100 km1 wijst de V-Klasse de weg naar
een veelbelovende toekomst.

1

Bij de V 220 d met BlueEFFICIENCY-pakket en 7G-TRONIC PLUS.
Uitgebreide informatie over de verbruikswaarden vindt u terug onder “Technische gegevens”.
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Wat maakt van een auto een Mercedes?
Traditie verplicht: in ons geval vooral tot innovatie. Wij zijn
wegen ingeslagen die voorheen nog niemand had betreden.
Met de ene mijlpaal na de andere. Zo maakten wij de
eerste wagen met kreukelzone, het eerste ABS, de eerste
personenwagen met dieselmotor. De eerste auto. Maar
hoe graag we ook terugblikken, nog liever kijken we vooruit.
Mercedes-Benz Intelligent Drive – onze visie van rijden
zonder ongevallen. Wij ontwikkelen intelligente technologieën die de bestuurder actief ondersteunen en hem
merkbaar ontlasten. In de V-Klasse zijn nu al waardevolle
hulpsystemen verkrijgbaar: ze helpen automatisch de afstand
tot de voorligger aan te houden, remmen indien nodig af1
en kunnen waarschuwen tegen een dreigende aanrijding of
voertuigen in de dode hoek. Mogelijke gevaarlijke situaties
worden sneller dan ooit erkend – en daardoor steeds vaker
vermeden.
BlueEFFICIENCY – onze visie van rijden zonder uitstoot.
Duurzaamheid is een mooi woord, wij interpreteren het tot
in de kleinste puntjes van al wat we doen. Van een zo
milieuvriendelijk mogelijke productie tot alternatieve aandrijfconcepten. In de V-Klasse is bijvoorbeeld de ECO start/
stop-functie ingebouwd.

1

DISTRONIC PLUS met COLLISION PREVENTION ASSIST.

Mercedes-Benz Design – als vormen geschiedenis schrijven. Met een bijzonder gevoel voor design, tijdsgeest
en liefde voor het detail hebben wij altijd al fascinerende,
alomvattende en stijlvolle designiconen van de toekomst
ontwikkeld. Fascinatie is de voedingsbodem waarop bij
Mercedes-Benz alles begint. Van het eerste idee over
designmodellen tot de gerealiseerde visie. Van de eerste
uiterlijke indruk tot de innerlijke waarden zoals materialen
van de beste kwaliteit of toekomstgerichte bedieningsconcepten – Mercedes-Benz slaagt er elk model opnieuw
in om met zinnenprikkelende helderheid en een volmaakt
design iets nieuws te creëren, dat toch vertrouwd is.
Precies voor deze designkwaliteit werd de V-Klasse met de
Red Dot Award onderscheiden. Sensueel-dynamische
vormen, intelligent toegepaste hightech en een maximale
kwaliteitsindruk maken hem tot een eigentijdse grote
berline, die overtuigt met zijn elegantie en sportiviteit.
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Onze wereld in uw handen.
www.mercedes.me – hier draait alles om u. Ontdek een wereld van diensten, aanbiedingen
en nieuwigheden die uw leven op fascinerende wijze zullen vergemakkelijken en verrijken. En die
tegelijkertijd makkelijk toegankelijk zijn, namelijk digitaal. Zo wordt onze wereld: uw wereld.
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Uw verbonden leven kan zo fascinerend eenvoudig zijn.
Al onze connectiviteits- en mobiliteitsdiensten, alsook de vele andere fascinerende aanbiedingen –
op één locatie en alleen voor u. Dat is Mercedes me. Registreer u vandaag nog gratis en treed binnen
in de wereld van Mercedes-Benz: op uw pc of laptop en onderweg op uw tablet, smartphone of
smartwatch. Omdat uw leven voortdurend verandert, blijven wij ook onze diensten verder ontwikkelen.
Ontdek ze nu: www.mercedes.me/welcome
U wilt individuele inspiratie niet alleen online beleven? De Mercedes me stores fascineren wereldwijd,
bijvoorbeeld in Peking, Moskou en Hamburg.
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Mercedes me connect verbindt u met uw voertuig – en uw
voertuig met de hele wereld. Omvangrijke en comfortabele
connectiviteitsdiensten ondersteunen u in uw voertuig en
zorgen voor meer veiligheid, meer verbondenheid en, niet
te vergeten, een nog fascinerendere rijervaring. Een goed
gevoel, om ook tijdens het rijden permanent verbonden
te zijn. Mercedes me connect omvat naast de basisdiensten
die u bij een panne of ongeval automatisch kunnen ondersteunen, ook Remote Online-diensten – de optie om voertuiginstellingen met uw smartphone te kunnen wijzigen – en
nog veel meer.
Mercedes me inspire biedt merkervaringen en de mogelijkheid om inspirerende gesprekken te voeren. We willen
onze ideeën met u delen en willen weten wat u beweegt.
Opdat wij u altijd de beste oplossingen zouden kunnen
bieden. Hiervoor vindt u bijvoorbeeld een community en
ook steeds meer aanbiedingen en belevingen die verdergaan
dan de typische voertuigthema’s – o. a. over evenementen,
reizen en lifestyle.

1

Afhankelijk van de beschikbaarheid.

Mercedes me move geeft toegang tot intelligente mobiliteitsoplossingen: car2go is de wereldwijde pionier
en marktleider in een flexibele carsharingservice zonder
vaste huurlocaties. De mobiliteitsapp moovel bundelt de
aanbiedingen van verschillende mobiliteitsaanbieders en
vindt zo de beste weg van A naar B. Met de mytaxi-app
kunt u een taxi bestellen, de rit live volgen en makkelijk
afrekenen. Met Mercedes-Benz Rent kunt u voor elke
gelegenheid, voor korte of lange termijn een voertuig huren
bij een Mercedes-Benz Partner in uw buurt. Met Blacklane
kunt u een limousine met chauffeur boeken, FlixBus maakt
het mogelijk om gunstig, makkelijk en milieuvriendelijk
te reizen in een touringcar.
Mercedes me assist maakt het onderhoud van uw voertuig super eenvoudig. Zo vindt u online makkelijk een
Mercedes-Benz Partner in uw buurt om een onderhoudsafspraak te maken. Het digitale onderhoudsbericht
informeert u op elk ogenblik over de uitgevoerde onderhoudsprestaties. U kunt dit na een onderhoud al na één
dag online raadplegen. Naast het actuele servicebericht
kunt u ook de volledige onderhoudsgeschiedenis en de
onderhoudsintervallen van uw voertuig bekijken, en indien
nodig afdrukken.

Mercedes me finance biedt u verschillende wegen naar
uw droomvoertuig. Samen met u vindt Mercedes-Benz
Financial Services de optimale leasing-, financierings- en
verzekeringsoplossing – op maat van uw behoeften.
Onze leasingproducten maken het mogelijk om altijd met
de nieuwste voertuigmodellen te rijden en daarbij een
maximale flexibiliteit te genieten. Want u betaalt niet voor
de aankoop, maar voor het gebruik, en profiteert daarbij
van aantrekkelijke maandelijkse tarieven. Met onze financieringsaanbiedingen betaalt u uw nieuwe Mercedes
zoals het past binnen uw persoonlijk budget. Daarbij bepaalt
u zelf het voorschot, de contractduur en het bedrag van
uw maandelijkse aflossingen. Onze individuele verzekeringsoplossingen bieden een betrouwbare bescherming voor
uw budget en uw voertuig tegen aantrekkelijke voorwaarden.
Na afsluiting van de overeenkomst kunt u uw financiering
makkelijk online beheren.1
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Onze service: past perfect bij uw Mercedes.
U krijgt meer dan een auto: iets onbetaalbaars, een exclusief partnerschap met Mercedes-Benz. Voor u betekent dat
zorgeloosheid, zekerheid en onafhankelijkheid. Met andere woorden: Het heerlijke gevoel om met een Mercedes te rijden.

Het beste voor uw Mercedes. Niemand kent uw Mercedes
beter dan onze ervaren specialisten in de Mercedes-Benz
werkplaatsen. Dankzij ons omvangrijk dienstverleningsaanbod en onze hoge kwaliteitsvereisten verkeert uw voertuig
steeds in optimale staat. We maken dan ook gebruik van
goedgekeurde originele Mercedes-Benz onderdelen en
speciale werktuigen.
Het beste voor u. Vanaf de eerste kilometer zorgeloos onderweg. Dat bieden u de op maat gesneden Mercedes-Benz
servicecontracten, de Mercedes-Benz ServiceCareproducten. Hierdoor geniet u van planningszekerheid op
lange termijn, een duurzame beheersing van de kosten
door vaste maandelijkse bijdragen en kostentransparantie.
En u bent optimaal verzekerd tegen bijkomende werkplaatskosten.

1

Het beste voor uw mobiliteit. Met het mobiliteitspakket
Mercedes-Benz Mobilo1 rijdt u zorgeloos door heel Europa –
ook in geval van pech, een ongeval, kleine tegenspoed of
vandalisme. Want met Mobilo hebt u onder meer recht op
hulp ter plaatse, een vervangvoertuig, het wegslepen van
uw auto of een overnachting in een hotel. Tijdens de eerste
twee jaar na de eerste inschrijving is de mobiliteitsgarantie
inbegrepen. Daarna kan ze verlengd worden tot 30 jaar bij
iedere servicebeurt bij een erkend Mercedes-Benz Partner.
Steeds wanneer u hulp nodig hebt, kunt u ons in heel Europa
gratis bereiken op 00800 1 777 77772.

Onze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing. De geldigheidstermijn wordt vernieuwd na elke onderhoudsbeurt die bij een erkende Mercedes-Benz servicepartner uitgevoerd wordt en dit
tot aan de volgende noodzakelijke onderhoudsbeurt – tot maximaal 30 jaar na de eerste inschrijving. 2 Vanuit het buitenland kunnen er roamingkosten aangerekend worden.
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Wat zou de motorsport 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. Het sportieve engagement
van Mercedes-Benz kent een lange traditie. Het merk, en elke wagen met de ster, wordt tot op
vandaag gekenmerkt door de motorsport. Ontdek de unieke geschiedenis, alsof het gisteren was:
in het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart.

m

LEES ER MEER OVER
Ontdek wat deze wereld al meer dan 130 jaar beweegt,
en ga op reis in de tijd door de automobielgeschiedenis in
het Mercedes-Benz Museum. Er wachten u meer dan
1500 tentoongestelde stukken op 16.500 m2, waaronder
unieke objecten zoals de oudste nog bewaard gebleven
Mercedes uit 1902 of de legendarische Flügeltürer. Welkom
op een plaats vol innovaties:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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Wat zou Mercedes-Benz zijn zonder de motorsport?
Op 3 In juni 1934 wordt op de Internationale Eifelrace op de Nürburgring de mythe van de Zilverpijl
geboren. Deze is tot op vandaag nog altijd springlevend: in 2016 wint het Zilverpijl-team MERCEDES
AMG PETRONAS voor de derde keer op rij, met een historische reeks van 19 van de 21 gewonnen
Grand Prix, de Formule-1 voor coureurs en constructeurs. In een spectaculaire finale in de woestijnmetropool Abu Dhabi wint Nico Rosberg zijn eerste wereldkampioenschap in zijn Mercedes-Benz
F1 W07 Hybrid. De waarde van dit succes gaat veel verder dan het racecircuit: elke meter drijft
de ontwikkeling van bijvoorbeeld lichte constructiematerialen en hybridetechnologie voor de serieproductie verder aan.

m

LEES ER MEER OVER
Maak op multimediale wijze kennis met de
fascinatie Formule 1.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, seizoen 2016.
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Efficiënt rijplezier: vanaf 5,9 l per 100 km1.
Soepele rijprestaties en een hoge efficiëntie – de 3 koppelrijke 4-cilinder dieselmotoren overtuigen met een superieur
rijgedrag en een laag verbruik. Vooral de krachtigste variant V 250 d met een vermogen van 140 kW2 (190 pk) en een
maximumkoppel van 440 Nm biedt veel rijplezier voor weinig brandstof. De Overtorque-technologie3 stelt in de V 250 d
kortstondig 10 kW (14 pk) extra vermogen en 40 Nm koppel beschikbaar. Hiermee wordt er in slechts 9,1 sec. van
0 naar 100 km/u geaccelereerd. Voor deze topprestaties heeft deze motor verbazingwekkend weinig brandstof nodig.
Bovendien zorgt de innovatieve katalysatortechnologie BlueTEC ervoor dat het milieu minder wordt belast.

DE MOTOREN
V 200 d met 100 kW4 (136 pk) vermogen en 330 Nm maximumkoppel
V 220 d met 120 kW1 (163 pk) vermogen en 380 Nm maximumkoppel
V 250 d met 140 kW2 (190 pk) (+10 kW [+14 pk]2) vermogen en
440 Nm (+40 Nm2) maximumkoppel

1
3
4

Bij de V 220 d met BlueEFFICIENCY-pakket en 7G-TRONIC PLUS. 2 Bij de 250 d met BlueEFFICIENCY-pakket en 7G-TRONIC PLUS.
De kortstondige verhoging van vermogen en koppel met de Overtorque-technologie wordt in de DYNAMIC SELECT-modi “C”, “S” en “M” geactiveerd.
Bij de V 200 d met BlueEFFICIENCY-pakket en 7G-TRONIC PLUS.
Uitgebreide informatie over de verbruikswaarden vindt u onder “Technische gegevens”.

m

LEES ER MEER OVER
Alle technische gegevens voor de V-Klasse vindt
u vanaf pagina 70.
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V 250 d
De V 250 d stelt een maximumkoppel
van 440 Nm in het bereik tussen 1400 en
2400 t/min ter beschikking.
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Versnellingsbak: comfortabele schakelcentrale.
Comfortabel of sportief, de manuele 6-versnellingsbak en
de 7-trapsautomaat 7G-TRONIC PLUS1 beheersen de beide
schakelwijzen tot in de puntjes. De 7 doordacht gespreide
versnellingen van de 7G-TRONIC PLUS houden toerentallen,
geluidsniveau en verbruik laag. De bestuurder kan het
schakelgedrag via de DYNAMIC SELECT-schakelaar2 beïnvloeden met de 4 rijprogramma’s “C”, “E”, “S” en “M”.

1

Bijzonder waardevol bij het inhalen: de Overtorque-technologie3 levert kortstondig 10 kW (14 pk) meer vermogen
en 40 Nm bijkomend koppel, terwijl de versnellingsbak in het
rijprogramma “S” pas bij een hoger toerental opschakelt.
Of anders schakelt de bestuurder in de modus “M” zelf met
de DIRECT SELECT-schakelhendels aan het stuurwiel.

De automatische versnellingsbak 7G-TRONIC PLUS is standaard verkrijgbaar voor de V 250 d en de V-Klasse EXCLUSIVE. Voor de overige motorversies is de versnellingsbak als optie voor de V-Klasse
en de V-Klasse AVANTGARDE verkrijgbaar. 2 De DYNAMIC SELECT-schakelaar is standaard in combinatie met de automatische versnellingsbak 7G-TRONIC PLUS. 3 De Overtorque-technologie
is standaard voor de V 250 d en de V 250 d 4MATIC. Bij de V 250 d met BlueEFFICIENCY-pakket en 7G-TRONIC PLUS. Bij de V 250 d 4MATIC met BlueEFFICIENCY-pakket en 7G-TRONIC PLUS.
Uitgebreide informatie over de verbruikswaarden vindt u terug onder “Technische gegevens”.
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4MATIC vierwielaandrijving: stabiliteitscontrole.
Met de permanente vierwielaandrijving 4MATIC1 komt de V-Klasse in moeilijke wegomstandigheden nog beter vooruit.
De uitstekende tractie verhoogt de rijdynamiek en verbetert het rijgedrag. De aandrijfkracht wordt in een verhouding van
45 : 55 over de voor- en achteras verdeeld. Op een gladde ondergrond kunnen wielen met onvoldoende grip met behulp
van het elektronisch tractiesysteem 4ETS worden afgeremd. Tegelijkertijd wordt het aandrijfkoppel naar de wielen met
toereikende tractie geleid. Omdat de voertuighoogte ook met vierwielaandrijving dezelfde blijft, vormen garages, parkings,
ondergrondse garages en wasstraten voor de V-Klasse met 4MATIC geen enkel probleem.

1

Optioneel verkrijgbaar als V 200 d 4MATIC, V 220 d 4MATIC en V 250 d 4MATIC, enkel in combinatie met 7G-TRONIC PLUS. Bij de V 200 d 4MATIC met BlueEFFICIENCY-pakket en 7G-TRONIC PLUS.
Bij de V 220 d 4MATIC met BlueEFFICIENCY-pakket en 7G-TRONIC PLUS. Bij de V 250 d 4MATIC met BlueEFFICIENCY-pakket en 7G-TRONIC PLUS.
Uitgebreide informatie over de verbruikswaarden vindt u terug onder “Technische gegevens”.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive: helderziende.
Mercedes-Benz Intelligent Drive is de verzamelnaam voor vernieuwende hulp- en veiligheidssystemen. Dankzij
deze systemen bereikt de V-Klasse een hoog rijcomfort en voorbeeldig veiligheidsniveau. Opvallend is het als
optie verkrijgbare Rijassistentie-pakket, dat 4 hulp- en veiligheidssystemen combineert. Die helpen een minimale
afstand aan te houden, voertuigen in de dode hoek op te merken en de rijstrook niet ongewild te verlaten. In
moeilijke situaties kunnen ze helpen ongevallen te vermijden of de gevolgen ervan te beperken. Daarnaast is het
Spoor-pakket verkrijgbaar, dat de dodehoekassistent en de spoorassistent omvat.

m

LEES ER MEER OVER
Mercedes-Benz Intelligent Drive, de koepel waaronder
wij intelligente technologieën samenbrengen, die
de bestuurder actief ondersteunen en ontlasten.
Meer informatie op:
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Integraal veiligheidsconcept: engelbewaarder.
Het voorbeeldige veiligheidsniveau van de V-Klasse is door een onafhankelijke instantie bevestigd: bij de Euro NCAP-test 2014 behaalt het een uitstekend resultaat met een
maximumscore van 5 sterren. De omvangrijke veiligheidsuitrusting van de V-Klasse steunt op het integrale veiligheidsconcept van Mercedes-Benz, dat 4 fasen omvat: van veilig rijden
over preventieve bescherming bij gevaar tot de activering van een maximale bescherming bij een ongeval, schadebeperking of een vermindering van de ernst van het ongeval.
VEILIG RIJDEN

De talrijke en kwalitatief hoogwaardige veiligheidsen hulpsystemen voor veilig rijden kunnen de bestuurder
ondersteunen en helpen om gevaren te vermijden. Tot
de standaarduitrusting behoren de zijwindassistent en het
concentratiehulpsysteem ATTENTION ASSIST, dat de
bestuurder kan waarschuwen wanneer het typische tekenen
van vermoeidheid herkent. Als optie zijn nog veel meer
systemen leverbaar, die rijden met de V-Klasse nog veiliger
en comfortabeler maken. Bijvoorbeeld het LED Intelligent
Light System1, dat het zicht verbetert door de verlichting
variabel aan de licht-, weg- en weersomstandigheden
aan te passen.
BIJ GEVAAR

De V-Klasse is verkrijgbaar met voorbeeldige veiligheidsuitrustingen, die bij gevaar preventief beschermende
maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld het als optie
verkrijgbare, preventieve veiligheidssysteem PRE-SAFE®,

NA EEN ONGEVAL

dat kritieke situaties al vroeg detecteert en de inzittenden uit
voorzorg kan beschermen. Tot de maatregelen behoren
de reversibele aanspanning van de veiligheidsgordels vooraan, het sluiten van eventueel geopende vensters en
daksystemen en – in combinatie met elektrische zetelverstelling – de positionering van de passagierszetel vooraan
in een voor een ongeval gunstigere positie.
BIJ EEN ONGEVAL

Bij een ongeval is het van levensbelang dat onmiddellijk
passende maatregelen worden genomen om de inzittenden
te redden. Afhankelijk van de aard en de ernst van het
ongeval kunnen in de V-Klasse verschillende mechanismen
de gevolgen van het ongeval afzwakken en snelle redding
mogelijk maken. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het activeren
van de waarschuwingsknipperlichten, de crashactieve
noodverlichting en de automatische uitschakeling van de
motor en ontgrendeling van de deuren.

De uitgebreide uitrusting met airbags en andere veiligheidssystemen kan in de V-Klasse een voorbeeldige bescherming bij een ongeval bieden. De standaarduitrusting omvat
airbags, windowbags en thorax-bekken-zijdelingse airbags voor bestuurder en passagier vooraan. De optionele
windowbags achter2 breiden de airbagbescherming uit
naar de passagiersruimte. Met de ISOFIX-kinderzitverankering kunnen kinderzitjes comfortabel op de afzonderlijke
zetels achter of op 2 zitplaatsen van de driepersoons zitbank
worden bevestigd.
m

1

Als optie verkrijgbaar voor de V-Klasse en standaard voor de V-Klasse AVANTGARDE en de V-Klasse EXCLUSIVE.

2

Enkel in combinatie met voertuiglengte lang.

VEILIG IS VEILIG
In het Mercedes-Benz TechCenter vindt u over alle veiligheidstechnologieën
informatieve filmpjes. http://techcenter.mercedes-benz.com
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Hulpsystemen. Zenuwenspaarder.
Het is een genoegen om met de V-Klasse onderweg te zijn. Maar er zijn verkeerssituaties
waarin hulp welkom en nuttig kan zijn. Daarom is voor de V-Klasse een omvangrijk aanbod van
hulpsystemen verkrijgbaar, die het de bestuurder gemakkelijker maken en hem in kritieke
situaties kunnen helpen – zowel op autowegen en secundaire wegen als in de stad. Desgewenst
kan de V-Klasse zelfs helpen bij het in- en uitrijden van parkeerplaatsen.
1
2

DE HULPSYSTEMEN
1 De afstandsassistent DISTRONIC houdt zelfstandig
een veilige afstand tot de voorligger aan.
2 De dodehoekassistent kan helpen ongevallen bij het
wisselen van rijstrook – bijvoorbeeld op de snelweg – te
voorkomen.
3 De spoorassistent kan helpen ongevallen door
onopzettelijk verlaten van de rijstrook te voorkomen.
4 De standaard zijwindassistent helpt zijwaartse bewegingen van het voertuig bij zijwindvlagen te voorkomen.
5 De verkeersbordenassistent1 ondersteunt de bestuurder

3

door herkende snelheidsbeperkingen, inrij- en inhaalverboden en het einde daarvan weer te geven.
6 De parkeerassistent ondersteunt de bestuurder bij het
vinden van een parkeerplek en het parkeren zelf.
7 De achteruitrijcamera geeft een fotorealistisch
beeld van de directe omgeving achter het voertuig op
het mediadisplay weer.
De COLLISION PREVENTION ASSIST combineert een
afstandswaarschuwing en waarschuwt voor aanrijdingen
met het remhulpsysteem BAS PRO | zonder afb.
1

Behoort tot de uitrusting van het multimediasysteem COMAND Online.

m

LEES ER MEER OVER
Mercedes-Benz Intelligent Drive, de koepel waaronder
wij intelligente technologie samenbrengen, die
de bestuurder actief ondersteunen en ontlasten.
Meer informatie op:
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Infotainmentwonder.
Het multimediasysteem COMAND Online1 laat nauwelijks iets te wensen over als het om infotainment, navigatie en
communicatie in het voertuig gaat. De snelle navigatie met harde schijf en hoogwaardige, topografische 3D-kaartweergave houdt rekening met “Live Traffic Information”2 (verkeersinformatie in realtime, afhankelijk van het land) en leidt
u dynamisch naar uw bestemming. Zo vermijdt u files en bent u minder lang onderweg.

VERDERE INFOTAINMENTOPTIES VOOR UW V-KLASSE:
De Audio 20 USB (niet beschikbaar in België) biedt innovatieve
mogelijkheden op het gebied van informatie, entertainment
en communicatie in het voertuig.
De Audio 20 CD (standaard) kan via verschillende bedienings-

Een helder mediadisplay, een internetbrowser, een geïntegreerde harde schijf van 80 GB en een dvd-speler maken
eveneens deel uit van de uitrusting. Naast de innovatieve bediening via het ergonomische touchpad met controller kan
het multimediasysteem dankzij de LINGUATRONIC ook met de stem worden bediend. Met Remote Online kan zelfs
vanop afstand via de smartphone met het voertuig verbinding worden gemaakt om bijvoorbeeld de kilometerstand of het
brandstofpeil op te vragen.
1

COMAND Online is als optie leverbaar voor de V-Klasse en de V-Klasse AVANTGARDE. Voor de V-Klasse EXCLUSIVE maakt dit deel uit van de standaarduitrusting. Om alle functies van COMAND Online
te kunnen gebruiken, is een Bluetooth®-compatibele gsm of een smartphone met dataoptie noodzakelijk. 2 Aanvullend op COMAND Online voor de eerste 3 jaar gratis inbegrepen.

elementen worden bestuurd en beschikt over een cd-speler.
De Garmin® MAP PILOT (optie) maakt van de Audio 20 CD
een volwaardig navigatiesysteem met 3D-kaartweergave.
De digitale radio (optie) fascineert met een ruime programmakeuze, een uitstekende ontvangst en een indrukwekkend
klankbeeld.
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Burmester® Surround-Soundsystem: orkest.
Het Burmester® Surround-Soundsystem1 creëert met een perfect afgestemd versterker- en luidsprekersysteem een
verbluffende surround-sound in de wagen. De 15 luidsprekers (zes meer dan met de standaard AUDIO 20 CD) en een
basreflexbox leveren samen 640 watt. De multikanaalstechnologie voor een ruimtelijke klank produceert op elke zitplaats
een indrukwekkend geluid. Visueel maakt het Burmester® logo attent op het hoogwaardige Burmester® SurroundSoundsystem. En voor een betere verstaanbaarheid worden de gesprekken van bestuurder en passagier vooraan met de
spraakversterking2 van voor naar achter eenvoudig door de geïntegreerde microfoon in de dakbedieningseenheid
opgevangen en door de achterste luidsprekers weergegeven.

Centerfill-luidsprekers
Luidspreker voor hoge tonen
Lage-/middentoonluidsprekers
Luidspreker voor middentonen
Basluidspreker
Surround-luidspreker

15 Luidsprekers zoals een
basreflexbox zijn perfect op de
wagen afgestemd en zorgen
voor een aangenaam geluid van
1

Standaard verkrijgbaar voor de V-Klasse EXCLUSIVE en als optie verkrijgbaar voor de V-Klasse en V-Klasse AVANTGARDE.

2

Enkel verkrijgbaar i.c.m. Burmester® Surround-Soundsystem en COMAND Online.

topklasse.
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Ruimtewonder.
Tot 8 personen en veel bagage – de V-Klasse vervoert ze allebei optimaal.
Wanneer bijzonder veel laadruimte nodig is, kunnen de achterzetels ook
volledig worden gedemonteerd. Dankzij de maximale laadruimtelengte
van 2,88 m bij de koetswerklengte extra lang (lang: 2,65 m, standaard:
2,41 m) kunnen ook grotere voorwerpen worden vervoerd. Wanneer alle
zetels achter worden uitgebouwd, is een laadruimte tot 5010 l (lang: 4630 l,
standaard: 4200 l) ter beschikking voor bagage en vrijetijdsuitrusting.
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FUN-PAKKET1
3-persoons zitbank als comfortbed, 2de achterbank met 2 laden en bedverlengstuk
Afzonderlijke zetel 1e rij links i.c.m. voertuiglengte lang standaard, optioneel afzonderlijke
zetel 1e rij rechts voor voertuiglengte lang
Donkergetint glas voor de achterzijruiten en de achterruit

TAFEL-PAKKET
Klaptafel
Verwijderbare bekerhouders in de zijwand
12 V-stekkerdoos achter
Netten aan de rugleuningen van de afzonderlijke stoelen achter

1

Niet verkrijgbaar voor de voertuiglengte extra lang.
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Plaats vrij kiezen.

De V-Klasse groeit mee met uw opdrachten: in de twee rijen achterin zijn zowel individuele plaatsen als 2 of 3-persoons
zitbanken mogelijk in de meest uiteenlopende varianten. Standaard zijn achterin 4 comfortabele individuele plaatsen
verkrijgbaar. Optioneel kunnen reeds in de compacte voertuiglengte twee 3-persoons zitbanken worden ingebouwd, wat
van de V-Klasse een 8-zitter maakt. Als 7 plaatsen volstaan, kan de 1e rij achterin worden uitgerust met een 2-persoons

45

zitbank of met 2 individuele plaatsen. Praktische details zoals het railsysteem waarop de banken en zetels in de lengte
kunnen worden verschoven, of de zithoekcombinatie, beantwoorden ook aan de meest veeleisende, individuele wensen
op het vlak van comfort.
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Comfortzone.
De bestuurder en passagier vooraan nemen in de V-Klasse plaats op ergonomische comfortzetels. Als optie kan het
comfort worden verhoogd met de traploze elektrische verstelling1 van de zetels en hoofdsteunen. Net als de bijbehorende
handige Memory-functie, die de instellingen voor zetel en hoofdsteun van maximaal 3 personen opslaat. Wanneer een
andere bestuurder of passagier vooraan plaatsneemt, kunnen zijn persoonlijke instellingen snel weer met een knop worden
opgeroepen. Ook bij koude en hitte blijft het hoge zitcomfort behouden. De als optie verkrijgbare zetelverwarming1
houdt de zetels op een aangename temperatuur. Ook de geklimatiseerde zetels vooraan1 of de afzonderlijke zetels achterin1
verhogen het klimaatcomfort en het welbevinden van bestuurder en passagiers.

1

Als optie verkrijgbaar voor de V-Klasse en de V-Klasse AVANTGARDE en standaarduitrusting voor de V-Klasse EXCLUSIVE.
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Luchtig-heldere sfeer.
Het hoogwaardig panoramisch schuifdak1 laat het interieur door zijn grote glazen vlakken in een zee van licht baden en
creëert zo in de wagen een heldere, aangename sfeer waar men zich goed kan voelen. Het schuifdak in het voorste
gedeelte kan elektrisch worden geopend en biedt zo extra mogelijkheid tot verluchting. Een comfortabel te bedienen
tweedelig elektrisch rolgordijn biedt bescherming tegen de zon. Het panoramisch schuifdak is 1900 mm x 1120 mm
groot en heeft een glasoppervlakte van meer dan 2 m2.

1

Het panoramisch schuifdak is als optie verkrijgbaar voor de lange versie van de V-Klasse en de V-Klasse AVANTGARDE. Het behoort tot de uitrusting van de V-Klasse EXCLUSIVE.
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Standaarduitrusting.
Met hoogwaardige materialen en volmaakt vormgegeven
design – de V-Klasse kan al meteen overtuigen met een
uitgebreide standaarduitrusting voor veel comfort, flexibiliteit en veiligheid.

HIGHLIGHTS EXTERIEUR

HIGHLIGHTS INTERIEUR

40,6 cm (16") stalen velgen met sierwieldoppen met banden 195/65 R16

Comfortzetels voor bestuurder en passagier vooraan in stof Santiago

Bekleding radiatorrooster met 2 lamellen in zilver glanzend

4 afzonderlijke zitplaatsen achterin (als optie weglaatbaar)

Rijlichtassistent

Sierelement pianolak-look zwart glanzend

Warmtewerende beglazing rondom

Radio 20 CD

Reflectiekoplampen met dagrijlichten

Halfautomatisch geregelde airconditioning TEMPMATIC

Adaptief remlicht

Parkeerrem elektrisch
ATTENTION ASSIST

m

LEES ER MEER OVER

Zijwindassistent

Hoe mooi hij ook is, het is maar een eerste indruk.

Airbags, thorax-bekken-zijdelingse airbags en windowbags voor bestuurder

De volledige standaarduitrusting vindt u in de prijslijst,

en passagier vooraan

die u ook online kunt bekijken.

Geleiderailsysteem met snelvergrendeling voor monteren en demonteren
van de achterste zitplaatsen

De hier afgebeelde 43,2 cm (17") stalen velgen zijn standaard verkrijgbaar voor de V 250 d en i.c.m.
vierwielaandrijving 4MATIC; als optie verkrijgbaar voor alle andere modellen van de V-Klasse.
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De uitrustingslijn AVANTGARDE.
Fraai, exclusief design. Het is niet moeilijk om enthousiast
te worden voor de standaarduitrusting van de V-Klasse
AVANTGARDE. En als optie zijn nog talrijke andere uitrustingsopties beschikbaar – volledig naar eigen wens, tot
in het kleinste detail.

HIGHLIGHTS EXTERIEUR

HIGHLIGHTS INTERIEUR

43,2 cm (17") lichtmetalen velgen in 5-spakendesign, vanadiumzilver gelakt,

Comfortzetels bekleed met leder Lugano

met banden 225/55 R17

Sierelementen houtlook essenhout donkerbruin glanzend, ook achteraan

LED Intelligent Light System

Multifunctioneel stuurwiel bekleed met nappaleder, met chroompaneel en

Afzonderlijk te openen achterruit

met nappaleder beklede versnellingshendel

Taillesierlijst en chroomsierelement aan de achterzijde

Sfeerverlichting

Tweede schuifdeur links1

Verlichting in de handgreep achter met leeslampje

AGILITY CONTROL-onderstel met selectief dempingssysteem

1

In België is de V-Klasse steeds beschikbaar met 2 schuifdeuren (links en rechts).
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De uitrustingslijn EXCLUSIVE.
Deze uitrustingslijn biedt een boeiende nieuwe interpretatie
aan luxe: het panoramisch schuifdak – uniek in het segment
van Midsize Vans – creëert een royale sfeer die baadt in
het licht. De grote middenconsole met koelvak en de thermobekerhouders zijn comfortabel. Exclusieve sierelementen
in geborsteld aluminium-look en verchroomde luchtuitstroomopeningen vervolledigen het interieur. Ook van buiten is
het unieke karakter merkbaar door een “EXCLUSIVE”-label.

HIGHLIGHTS EXTERIEUR

HIGHLIGHTS INTERIEUR

“EXCLUSIVE”-label aan de voorste spatborden

Sierelementen in geborsteld aluminium-look

AVANTGARDE Sport-pakket exterieur

Ventilatieroosters: pakkingsringen en dwarsbalkjes in zilverchroom

Panoramisch schuifdak

Dakhemelbekleding DINAMICA, zwart of porselein

Parkeer-pakket met 360°-camera

AVANTGARDE Design-pakket interieur

48,3 cm (19") lichtmetalen velgen in 16-spakendesign,

Bestuurders- en passagierszetel vooraan elektrisch instelbaar met

zwart gelakt en glansgedraaid

Memory-functie
Geklimatiseerde zetels voor bestuurder en passagier vooraan, inclusief
zetelverwarming en -ventilatie
Geklimatiseerde zetels achterin
Middenconsole met koelvak

54

55

AMG Line1.
De combinatie van AMG-onderdelen en hoogwaardige
details zorgt voor meer sportiviteit en individualiteit. Aan de
buitenkant vinden we onder meer de volgende uitrustingselementen terug: 48,3 cm (19") AMG lichtmetalen velgen,
AMG spoiler, AMG voorschort, AMG achterschort met
laaddrempelbescherming in chroom en AMG zijdrempelbekledingen. Het sportonderstel en de 43,2 cm (17") remschijven staan garant voor een sportieve rijstijl. Het interieur
wordt met AMG sportpedalen, sierelementen in carbonlook en verdere exclusieve uitrustingskenmerken verfraaid.

HIGHLIGHTS EXTERIEUR

HIGHLIGHTS INTERIEUR

AMG voorschort

Sierelementen carbon-look
2

AMG achterschort met laaddrempelbescherming in chroom

Ventilatieroosters: pakkingsringen en dwarsbalkjes in zilverchroom

AMG zijdrempelbekledingen

Dakhemelbekleding zwart

AMG spoilerrand

Sportpedalen, geborsteld aluminium met zwarte rubbernoppen

48,3 cm (19") lichtmetalen AMG velgen in 7-dubbelspakendesign3
Sportonderstel, als alternatief AGILITY CONTROL-onderstel
43,2 cm (17") remsysteem, remzadels met “Mercedes-Benz”-opschrift

1

De AMG Line is als optie verkrijgbaar voor de V-Klasse, de V-Klasse AVANTGARDE en de V-Klasse EXCLUSIVE. Voor de V-Klasse is ze alleen verkrijgbaar i.c.m. schuifdeur links, afzonderlijk te openen
achterruit, lederen stuur en metaalkleuren. 2 De AMG achterschort is niet beschikbaar voor de lengte compact. 3 Ook als afzonderlijke uitrusting beschikbaar.
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Night-pakket.
Het Night-pakket geeft het exterieur met zwarte designaccenten een meerwaarde en verleent het voertuig
een bijzonder expressief karakter. Naast zwart gelakte
en glansgedraaide lichtmetalen velgen van 45,7 cm
(18") in 10-dubbelspakendesign zijn ook de lamellen van
het radiatorrooster en de buitenspiegelkappen zwart
hoogglanzend. Bijkomende uitrustingskenmerken zijn het
gekleurd glas achterin met zwartgetint glas alsook de
zwarte sierlijst onder de ruiten. In combinatie met het
AVANTGARDE Sport-pakket exterieur of de AMG Line
zijn de sierelementen van de voorbumper in zwart uitgevoerd en ze zetten de sportieve look nog meer in
de verf.
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DE ONDERDELEN VAN HET NIGHT-PAKKET:
45,7 cm (18") lichtmetalen velgen in 10-dubbelspakendesign, zwart en
glansgedraaid
Buitenspiegels zwart hoogglanzend gelakt, i.c.m. obsidiaanzwart metallic
in koetswerkkleur gelakt
Radiatorrooster met geïntegreerde Mercedes-ster en 2 lamellen in zwart
hoogglanzend met chroominleg
Donkere ruiten achteraan, zwart glas
Taillesierlijst in zwart hoogglanzend, alleen voor V-Klasse AVANTGARDE
en V-Klasse EXCLUSIVE
Voorbumper met sierelementen in zwart, alleen i.c.m. AVANTGARDE
Sport-pakket exterieur, standaard voor V-Klasse EXCLUSIVE
AMG voorbumper met sierelementen in zwart, alleen i.c.m. AMG Line

OPTIONEEL:
Dakrails in zwart
Dakrails geëloxeerd
48,3 cm (19") lichtmetalen velgen in 5-dubbelspakendesign, zwart gelakt
en glansgedraaid
48,3 cm (19") lichtmetalen AMG velgen in 7-dubbelspakendesign, zwart
gelakt en glansgedraaid
45,7 cm (18") lichtmetalen velgen in 5-dubbelspakendesign, tremolietgrijs
gelakt en glansgedraaid

Het Night-pakket is optioneel verkrijgbaar voor de V-Klasse, de V-Klasse AVANTGARDE en de
V-Klasse EXCLUSIVE.
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Sport-pakket exterieur en
Design-pakket interieur.
Als u de hoogwaardige en sportieve uitstraling van uw
V-Klasse nog sterker wilt benadrukken, kunt u het als optie
leverbare Sport-pakket exterieur of Design-pakket interieur bestellen. Het Sport-pakket exterieur perfectioneert
het sportieve karakter van de V-Klasse, bijvoorbeeld met
43,2 cm (17") lichtmetalen velgen en sportonderstel. Het
Design-pakket interieur verfraait het interieur en verleent
het een individuele, sportieve toets, bijvoorbeeld met comfortzetels in leder Lugano en sierelementen.

TOT DE UITRUSTING VAN HET SPORT-PAKKET
EXTERIEUR BEHOREN:
43,2 cm (17") lichtmetalen velgen in 20-spakendesign, vanadiumzilver gelakt,
met banden 225/55 R17
Remklauwen met opschrift “Mercedes-Benz”
Sportonderstel
Optioneel: AGILITY CONTROL-onderstel
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OVERZICHT VAN DE LEVEROMVANG VAN HET
AVANTGARDE DESIGN-PAKKET INTERIEUR:
Comfortzetels bekleed met leder Lugano in de kleur zwart of kristalgrijs
Stuurwiel en versnellingshendel nappaleder
Sierelementen golflook antraciet mat
Optioneel: sierelementen pianolaklook, zwart, glanzend
Sportpedalen van geborsteld aluminium
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AVANTGARDE Sport-pakket
exterieur en AVANTGARDE
Design-pakket interieur.
De als optie leverbare pakketten voor de V-Klasse
AVANTGARDE zorgen voor nog meer exclusiviteit en
dynamiek. Het AVANTGARDE Sport-pakket exterieur1
zorgt dankzij 45,7 cm (18") lichtmetalen velgen, sportonderstel en een remsysteem met grote afmetingen
zowel visueel als op gebied van rijdynamiek voor meer
sportiviteit. Het AVANTGARDE Design-pakket interieur1
fascineert met exclusieve uitrustingen zoals comfortzetels
in exclusief nappaleder en imitatieleder met siernaad
voor het bovenste deel van het instrumentenbord.

TOT DE UITRUSTING VAN HET SPORT-PAKKET
EXTERIEUR BEHOREN:
45,7 cm (18") Lichtmetalen velgen in 5-dubbelspakendesign,
tremolietgrijs gelakt, met banden 245/45 R18
43,2 cm (17") remsysteem op de vooras
Remklauwen met opschrift “Mercedes-Benz”
Sportonderstel
Optioneel: AGILITY CONTROL-onderstel
Chroomsierelement in de bumper
1

Standaard voor de V-Klasse EXCLUSIVE.
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OVERZICHT VAN DE LEVEROMVANG VAN HET
AVANTGARDE DESIGN-PAKKET INTERIEUR:
Comfortzetels met contrastsiernaad in nappaleder in de kleuren: zwart,
kastanje of zijdebeige
Armsteunen van de zetels en deurbekleding bekleed met leder
Bovenzijde van dashboard in lederlook met siernaad
Multifunctioneel stuurwiel in nappaleder met chroomlijst en keuzehendel
in nappaleder
Sierelementen houtlook ebbenhout donker antraciet glanzend
Optioneel: sierelementen golflook antraciet mat
Optioneel: sierelementen houtlook essenhout donkerbruin glanzend
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Opties.
Onderweg met leuke extra’s. Met de extra uitrustingen
voor meer comfort, veiligheid en flexibiliteit kan de
V-Klasse naar eigen wens en behoefte worden verfijnd.

1
2

4

1 Het panoramisch schuifdak 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 verwarmende/koelende bekerhouders,

5

een multimediabox, een armsteun en diverse opbergvakken.
3 Met het draagsysteem voor dakrails kunnen verschillende Mercedes-Benz
transportsystemen sneller en flexibeler worden bevestigd.
4 Optimaal uitgerust voor het gebruik van tablet-pc’s achterin: bij de vooruitrusting Entertainment en comfort hoort een USB-aansluiting voor de
stroomvoorziening.
5 Het Interieurverlichting-pakket geeft het interieur met verschillende
verlichtingsfuncties in het donker optisch en functioneel een meerwaarde.
6 Het Spiegel-pakket zorgt met dimmende spiegels en een omgevingsverlichting voor meer comfort.
De EASY-PACK achterklep opent en sluit de achterklep heel eenvoudig
en automatisch met een druk op de knop | zonder afb.
De elektrisch instelbare bestuurderszetel biedt comfortabele instelmogelijkheden en een praktische Memory-functie1 | zonder afb.
Met de Media Interface-kabelkit kunnen draagbare toestellen
in het Cockpit Management & Data System van de wagen worden
geïntegreerd | zonder afb.
1

Tot de uitrustingsomvang behoort ook een elektrisch verstelbare passagierszetel vooraan.

3

6
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Rijhulp af fabriek*.
Zelfstandig naar kantoor, snel even shoppen of vrienden
bezoeken – dat kan dankzij Mercedes-Benz rijhulpsystemen
en zetelaanpassingen voor mensen met een handicap.
Draaiknop op het stuurwiel, verhoogde pedalen of toestel
voor handbediening: Mercedes-Benz rust de wagen uit
zoals u het wenst. Ook is het mogelijk om richtingaanwijzers,
claxon, lichten en andere functies heel gemakkelijk met
één hand te bedienen met behulp van de multifunctionele
draaiknop “MFD Touch”. Voordeel van de af fabriek
gemonteerde rijhulpsystemen van Mercedes-Benz: volledige garantie voor de wagen en geen montage achteraf.

VOOR DE V-KLASSE ZIJN DE VOLGENDE RIJHULPSYSTEMEN
BESCHIKBAAR:
1 Multifunctionele draaiknop “MFD Touch”
2 Toestel voor handbediening “Easy Speed”
Draaiknop op stuurwiel | zonder afb.
Combihendel/TEMPOMAT-hendel mechanisch rechts | zonder afb.
Toestel voor handbediening “Classic” | zonder afb.
Afdekking van het pedaal | zonder afb.
Pedaalverplaatsing gas naar links elektrisch | zonder afb.
Pedaalverhogingen | zonder afb.
Zetelverplaatsing ca. 50 mm naar achteren | zonder afb.
Zetels op maat | zonder afb.

m

LEES ER MEER OVER
Meer informatie vindt u in de brochure
“Rijhulpsystemen en zetelaanpassingen – nu af fabriek”.

* Deze oplossing is in België niet beschikbaar af fabriek, maar kan wel worden aangeboden in
samenwerking met een externe partner.

1

2
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2

4

1 3

5

6

Originele accessoires.
Met de accessoire-ideeën van Mercedes-Benz kunt u de
uitrusting van uw V-Klasse nog individueler aan uw wensen
aanpassen. Mercedes-Benz originele accessoires zijn
optimaal op uw voertuig afgestemd en beantwoorden aan de
strenge eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

1 Fietsdrager achteraan, op kofferklep. Geoptimaliseerd voor veilige en

4 Style & Travel Equipment – kleerhanger. Zonder plooien op uw

eenvoudige zelfmontage op de achterklep. Met een maximaal laadvermogen
van 70 kg klaar voor bevestiging van 4 fietsen of 2 e-bikes (Pedelecs) van

bestemming aankomen met de even elegante als praktische kleerhanger.

vrijwel elk type en elke maat. Afsluitbaar.

passagierszetel. Meer hoofdsteunelementen – klaptafeltje, universele haak,

2 Ripsmatten CLASSIC. Duurzaam, uiterst resistent naaldvliestapijt met
geborduurd opschrift “Mercedes-Benz”.
3 Voetruimteschaal CLASSIC. Gemaakt van duurzaam, afwasbaar kunststof
voor een maximale belasting. Bedekt de voetruimte volledig. De verhoogde
randen en het oppervlak stoten vuil en water af.

Eenvoudig te monteren aan de hoofdsteun van de bestuurders- of
tablet-pc-houder – zijn verkrijgbaar.
5 Mercedes-Benz dakbox 400 met een volume van ca. 400 l. Met
handlijsten voor gemakkelijker openen en sluiten. Verkrijgbaar in de
kleuren matzilver en zwart metallic. Maximaal laadvermogen 75 kg.
6 Kofferkuip, plat. De nette oplossing tegen vuil en krassen in de koffer.
Van lichte, stevige kunststof.

De afbeeldingen kunnen ook originele accessoires tonen die niet in alle landen verkrijgbaar zijn.
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RK2

RK5

RL5

RK8 RA9

RK4

RL9

RL8

RL3 RK3

Velgen.
De V-Klasse staat steeds op mooie wielen. Vooral de grote
lichtmetalen velgen verlenen hem een individueel uitzicht
en accentueren zijn sportief karakter. De stalen velgen zijn
met standaard wieldoppen visueel verfraaid.

RK2 45,7 cm (18") lichtmetalen velgen in 10-dubbelspakendesign, zwart
gelakt en glansgedraaid, met banden 245/45 R18 (optie)
RK4 48,3 cm (19") lichtmetalen AMG velgen in 7-dubbelspakendesign, zwart
gelakt en glansgedraaid, met banden 245/45 R19 (optie, onderdeel
van de AMG Line)
RK5 48,3 cm (19") lichtmetalen velgen in 5-dubbelspakendesign, tremolietgrijs gelakt, met banden 245/45 R19 (optie)
RL9 45,7 cm (18") lichtmetalen velgen in 5-dubbelspakendesign, tremolietgrijs gelakt, met banden 245/45 R18 (optie, onderdeel van het
AVANTGARDE Sport-pakket exterieur)

m

MEER VELGEN
en informatie over de Mercedes-Benz Originele accessoires vindt u op
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com of rechtstreeks
bij uw Mercedes-Benz Partner.

RL5 40,6 cm (16") lichtmetalen velgen in 10-spakendesign, vanadiumzilver
gelakt, met banden vanaf 195/65 R16 (optie)

RL8 43,2 cm (17") lichtmetalen velgen in 5-spakendesign, vanadiumzilver
gelakt, met banden 225/55 R17 (optie, standaard bij V-Klasse
AVANTGARDE)
RK8 43,2 cm (17") lichtmetalen velgen in 20-spakendesign, vanadiumzilver
gelakt, met banden 225/55 R17 (optie, onderdeel van het Sport-pakket
exterieur)
RL3 48,3 cm (19") lichtmetalen velgen in 5-dubbelspakendesign, zwart
gelakt en glansgedraaid, met banden 245/45 R19 (optie)
RA9 45,7 cm (18") lichtmetalen velgen in 5-dubbelspakendesign, tremolietgrijs gelakt en glansgedraaid, met banden 245/45 R18 (optie)
RK3 48,3 cm (19") lichtmetalen velgen in 16-spakendesign, zwart gelakt en
glansgedraaid, met banden 245/45 R19 (optie, standaard bij V-Klasse
EXCLUSIVE)
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Standaarduitrusting

Design-pakket interieur

AVANTGARDE
Design-pakket interieur

V-Klasse AVANTGARDE

V-Klasse EXCLUSIVE

Bekleding en sierelementen.
VY4

VX7

VX7

VY7

VY7

VY5

VX8

VX8

VY9

VY9

VX9

VY8

VY8

Bekledingen
VY4 Stof Santiago zwart
VY5 Stof Santiago kristalgrijs1
VX7 Leder Lugano zwart
VX8 Leder Lugano kristalgrijs
VX9 Leder Lugano zijdebeige
VY7 Nappaleder zwart
VY8 Nappaleder kastanje

FH0

FH7

FH8

FH9

FH8

FH71

FH01

FH71

FH71

FH9

FH81

FH81

FH91

FH81

FB2

VY9 Nappaleder zijdebeige
Sierelementen
FH0 Pianolaklook zwart glanzend
FH7 Golflook antraciet mat
FH8 Houtlook essenhout donkerbruin glanzend
FH9 Houtlook ebbenhout donker antraciet glanzend
FB1 Carbonlook (AMG Line)2
FB2 Sierelementen in geborsteld aluminium-look

1
2

Optioneel verkrijgbaar zonder meerprijs.
Als alternatief zijn er alle andere voor de V-Klasse verkrijgbare
sierelementen en bekledingen.
Vraag uw Mercedes-Benz verkoper naar een eventuele meerprijs.

AMG Line

FB12
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Metaalkleuren1

Unikleuren

Koetswerkkleuren.

3589

7701

5890

9197

5610

9147

7368

9744

8526

9963

Unikleuren
3589 Jupiterrood
5610 Navyblauw
6580 Granietgroen
7701 Kiezelgrijs
9147 Poolwit
Metaalkleuren1
5890 Cavansietblauw
7368 Flintgrijs

6580

8526 Dolomietbruin
9134 Bergkristalwit
9197 Obsidiaanzwart
9744 Briljantzilver
9963 Indiumgrijs

1

Standaard bij de V-Klasse EXCLUSIVE, anders optie.

9134
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Afmetingen.

1220

13272

Voertuiglengte compact

901
1928

3200

2249

4895

15524

4876

12055

18801

1195

(2057 bij ingeklapte spiegels)

1337

H

H tot ca. 5423

2

Alle afmetingen in mm. De vermelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in basisuitrusting en in onbeladen toestand. 1 Voertuighoogte i.c.m. optie dakrails plus 48 mm.
Binnenhoogte. 3 Onbeladen. 4 Maximale breedte van de passagiersruimte (op vloerhoogte gemeten). 5 Binnenafmetingen tussen de wielkasten. 6 Afmeting gemeten op vloerhoogte.

895
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1220

12972

Voertuiglengte extra lang

1220

13262

Voertuiglengte lang

901

901
3200

895

3430

9626

15524

5370

12055

15524

7326

12055

5140

895
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Technische gegevens.
Dieselmotoren
V 200 d

V 200 d

V 200 d 4MATIC

Aantal cilinders/opstelling

4/R

4/R

4/R

Cilinderinhoud in cm3

2143

2143

2143

Max. vermogen in kW (pk) bij t/min

100 (136)/3800

100 (136)/3800

100 (136)/3800

Maximumkoppel in Nm bij t/min

330/1200–2400

330/1200–2400

330/1200–2400

Standaardversnellingsbak [Optie]

Handgeschakelde 6-versnellingsbak
[7G-TRONIC PLUS]

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

7G-TRONIC PLUS

Acceleratie van 0–100 km/u in s [automatische versnellingsbak]

13,8–14,1 [12,8–13,0]

13,7–14,5

– [14,3–14,6]

Topsnelheid ca. in km/u [automatische versnellingsbak]

183 [181]

1

1

Standaardbanden

– [178]

183

225/55 R17 RF

195/65 R16 (205/65 R16)

195/65 R16 (205/65 R16)

9

9

2

met BlueEFF.

met BlueEFF.

met BlueEFF.

zonder BlueEFF. zonder BlueEFF. zonder BlueEFF. met BlueEFF.

met BlueEFF.

met BlueEFF.

Brandstofverbruik3, 4 in l/100 km, al naar gelang voertuiglengte
In de stad [automatische versnellingsbak]

compact
8,3 [6,8]

lang
8,3 [6,8]

extra lang
8,3 [6,8]

compact

lang

extra lang

8,6

8,6

8,7–8,6

lang
– [7,7]

extra lang
– [7,7]

Buiten de stad [automatische versnellingsbak]

5,4 [5,7]
6,5 [6,1]

5,4 [5,7]
6,5 [6,1]

5,4 [5,7]
6,5 [6,1]

5,5

5,5

5,6–5,5

– [6,0]

– [6,2]

– [6,2]

Gecombineerd [automatische versnellingsbak]

6,7

6,7

6,8–6,7

– [6,6]

– [6,7]

– [6,7]

CO2-emissie3 in g/km gecombineerd [automatische versnellingsbak]

171 [159]

171 [159]

171 [159]

176

176

176

– [174]

– [177]

– [177]

Emissienorm/

Euro 6I
B [A]

Euro 6I
B [A]

Euro 6I
B [ A]

Euro 6I

Euro 6I

Euro 6I

efficiëntieklasse [automatische versnellingsbak]

B

B

B

Euro 6I
– [B]

Euro 6I
– [B]

Euro 6I
– [B]

Kofferinhoud in l

610

1030

1410

610

1030

1410

610

1030

1410

Draaicirkel (m)

11,8

11,8

12,5

11,8

11,8

12,5

13,1

13,1

14,0

Leeggewicht5, 6 in kg

2080

2105

2130

2055

2080

2105

2155

2180

2205

720–1120

695–1095

670–1070

745–1145

720–1120

695–1095

945–1045

920–1020

895–995

Nuttig laadvermogen in kg

6

compact
– [7,5]

Max. toegelaten gewicht in kg

2800, 3100, 3200

2800, 3100, 3200

3100, 3200

Aanhangwagengewicht in kg geremd/ongeremd

2000, 25009/750

2000/750

2000, 25009/750

4800–5700

4800–5200

5100–5700

Max. toegelaten treingewicht in kg

1

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele motorolie

Gegevens conform Richtlijn 80/1269/EWG in de huidige geldige versie. 2 Andere bandenmaten verkrijgbaar als optie. 3 De opgegeven waarden werden gemeten volgens de voorgeschreven meetmethode
(§ 2 Nr. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV resp. conform Richtlijn (EG) Nr. 715/2007 in de telkens huidige geldige versie). Opmerking: De gegevens slaan niet op een afzonderlijke auto en maken geen deel uit van een
aanbod. Ze dienen alleen om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken. CO2-emissies die ontstaan tijdens de productie en levering van brandstoffen of andere energiedragers, worden bij opgave van
de CO2-emissies conform Richtlijn 1999/94/EG niet meegerekend. 4 Tankinhoud voor alle motoren standaard ca. 57 l, als optie ca. 70 l. Tankinhoud AdBlue®: 11,5 l, optioneel ca. 25 l. 5 Gegevens conform
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V 220 d

V 220 d

V 220 d 4MATIC

V 250 d

V 250 d 4MATIC

4/R

4/R

4/R

4/R

4/R

2143

2143

2143

2143

2143

120 (163)/3800

120 (163)/3800

120 (163)/3800

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

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

380/1400–2400

380/1400–2400

380/1400–2400

440 [+407]/1400–2400

440 [+407]/1400–2400

Handgeschakelde 6-versnellingsbak
[7G-TRONIC PLUS]

Handgeschakelde 6-versnellingsbak

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

11,8–12,0 [10,8–11,0]

11,7–12,4

– [12,3–12,5]

– [9,1]

– [10,5–10,7]

194 [195]

194

– [189]

– [206]

– [199]

205/65 R16

205/65 R16

225/55 R17 RF

225/55 R17 RF

225/55 R17 RF

met BlueEFF.

met BlueEFF.

met BlueEFF.

zonder BlueEFF. zonder BlueEFF. zonder BlueEFF. met BlueEFF.

met BlueEFF.

met BlueEFF.

met BlueEFF.

met BlueEFF.

met BlueEFF.

met BlueEFF.

met BlueEFF.

met BlueEFF.

compact
7,6 [6,8]

lang
7,6 [6,8]

extra lang
7,6 [6,8]

compact

lang

extra lang

7,9

7,9

8,0–7,9

lang
– [7,7]

extra lang
– [7,7]

compact
– [6,9]

lang
– [6,9]

extra lang
– [6,9]

compact
– [7,5]

lang
– [7,7]

extra lang
– [7,7]

5,2 [5,4]
6,1 [5,9]

5,2 [5,4]
6,1 [5,9]

5,2 [5,4]
6,1 [5,9]

5,3

5,3

5,4–5,3

– [6,0]

– [6,2]

– [6,2]

– [5,5]

– [5,5]

– [5,5]

– [6,0]

– [6,2]

– [6,2]

6,3

6,3

6,4–6,3

– [6,6]

– [6,7]

– [6,7]

– [6,0]

– [6,0]

– [6,0]

– [6,6]

– [6,7]

– [6,7]

159 [154]

159 [154]

159 [154]

164

164

164

– [174]

– [177]

– [177]

– [158]

– [158]

– [158]

– [174]

– [177]

– [177]

Euro 6I
A [A]

Euro 6I
A [A]

Euro 6I
A [A]

Euro 6I

Euro 6I

Euro 6I

A

A

A

Euro 6I
– [B]

Euro 6I
– [B]

Euro 6I
– [B]

Euro 6I
– [ A]

Euro 6I
– [ A]

Euro 6I
– [A]

Euro 6I
– [B]

Euro 6I
– [B]

Euro 6I
– [B]

610

1030

1410

610

1030

1410

610

1030

1410

610

1030

1410

610

1030

1410

compact
– [7,5]

11,8

11,8

12,5

11,8

11,8

12,5

13,1

13,1

14,0

11,8

11,8

12,5

13,1

13,1

14,0

2080

2105

2130

2055

2080

2105

2155

2180

2205

2105

2130

2155

2155

2180

2205

720–1120

695–1095

670–1070

745–1145

720–1120

695–1095

945–1045

920–1020

895–995

980–1080

955–1055

930–1030

945–1045

920–1020

895–995

2800, 3100, 3200

2800, 3100, 3200

3100, 3200

3100, 3200

3100, 3200

2000, 25009/750

2000/750

2000, 25009/750

2000, 25009/750

2000, 25009/750

4800–5700

4800–5200

5100–5700

4800–5700

5100–5700

Richtlijn 92/21/EG in de versie die geldig was bij het in druk gaan. (Met bestuurder 68 kg, bagage 7 kg, alle bedrijfsvloeistoffen en 90 % gevulde tank.) 6 Uitrustingen en uitvoeringen kunnen door een verhoging/verlaging van het leeggewicht het nuttig laadvermogen beïnvloeden. Meer informatie vindt u
bij uw Mercedes-Benz verkoper. 7 De kortstondige stijging van vermogen en koppel met de Overtorque-technologie wordt geactiveerd in de DYNAMIC SELECT-modi “C”, “S” en “M”. 8 Standaard bij 3100 kg maximaal toegelaten massa MTM. 9 In combinatie met handgeschakelde versnellingsbak
2000 kg. In combinatie met automatische versnellingsbak 2000, 2500 kg. Opties en originele accessoires (bv. dakrails, fietsdrager enz. ) kunnen belangrijke voertuigeigenschappen, zoals gewicht, rol- en luchtweerstand veranderen en samen met verkeers- en weersomstandigheden de verbruikscijfers
en de prestaties beïnvloeden. Bijkomende technische gegevens vindt u op www.mercedes-benz.be

Met een flexibel ruimteaanbod en krachtige en efficiënte motoren geeft de
V-Klasse blijk van de veelzijdigheid van een triatleet – zowel in het privé- als
het beroepsleven, in dagelijkse leven als voor sportbeoefening in de vrije
tijd. Daarmee is de V-Klasse de ideale Official Car Partner van de IRONMAN
European Tour 2017.

In verband met de informatie in deze brochure: de redactie van deze brochure werd op 15.03.2017 afgesloten.

bij een storingsmelding, gedurende een uiterst korte registratieperiode (maximaal enkele seconden), bijvoorbeeld

Nadien kunnen er aan het product nog wijzigingen aangebracht zijn. Veranderingen aan constructie of vorm, of wijzigingen

bij een ongeval, of in samengevatte vorm, bijvoorbeeld voor het beoordelen van de onderdeelbelasting, opgeslagen.

in de kleuren en de standaarduitrusting door de constructeur blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover

De opgeslagen gegevens kunnen met behulp van interfaces in het voertuig worden uitgelezen en door hiervoor opge-

deze veranderingen of afwijkingen redelijk blijven voor de koper, rekening houdend met de belangen van de verkoper.

leide technici voor diagnose en het verhelpen van storingen worden gebruikt. Bovendien kunnen de uitgelezen gegevens

Indien de verkoper of de constructeur voor de aanduiding van de bestelling of van het bestelde artikel tekens of

door de fabrikant worden geanalyseerd en verwerkt om voertuigfuncties verder te verbeteren. Op verzoek van de

nummers gebruikt, kunnen alleen hieraan geen rechten worden ontleend. De foto’s en beschrijvingen kunnen accessoires

klant kunnen gegevens ook dienen als basis voor verdere optionele diensten. Een overdracht van gegevens uit het voertuig

of opties bevatten die niet tot de standaarduitrusting behoren. Mogelijke kleurverschillen zijn een gevolg van het druk-

naar de fabrikant resp. derden gebeurt in principe uitsluitend wegens een wettelijke toestemming (bv. noodoproep
e-call van het voertuig) of wegens een contractuele overeenkomst met de klant en rekening houdend met de bescherming

proces. In deze brochure kunnen ook types of diensten worden vermeld die in bepaalde landen niet worden aangeboden.

van de privacy. Meer Informatie over opgeslagen gegevens in het voertuig staan in de handleiding van het voertuig.
Deze brochure is een internationale uitgave. Verklaringen over wettelijke, gerechtelijke en fiscale voorschriften

Die vindt u gedrukt in het voertuig of online op de nationale Mercedes-Benz website.

en gevolgen gelden enkel voor België bij de afsluiting van de redactie van deze brochure. Vraag daarom bij uw
Mercedes-Benz verkoper van bestelwagens naar de in uw land geldende voorschriften en de recentste verplichtingen.

Terugname van oude voertuigen. Na een lang leven vol prestaties nemen wij uw V-Klasse terug om hem milieu-

www.mercedes-benz.be

vriendelijk te verwerken in het kader van de EU-richtlijn voor de terugname van oude voertuigen – maar zover is het
natuurlijk nog lang niet. Voor de terugname van oude voertuigen staat een net van terugnamevestigingen en sloopbed-

Opslag van technische gegevens in het voertuig: elektronische voertuigcomponenten (bv. regeleenheid airbag,
regeleenheid motor enz.) beschikken over geheugens voor technische voertuiggegevens, zoals meldingen bij storingen,
de snelheid van het voertuig, de remkracht en de werking van veiligheids- en assistentiesystemen bij een ongeval
(audio- en videogegevens worden niet opgeslagen). De gegevens worden vluchtig, alleen als momentopname, bijvoorbeeld
Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart
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rijven ter beschikking, die uw voertuig gratis en op milieuvriendelijke wijze verwerken. Daardoor zal uw V-Klasse ook in de
toekomst aan de wettelijke quota voor recycling en besparing van de hulpbronnen voldoen. Meer informatie over het
recyclen van oude voertuigen, hun verwerking en de voorwaarden voor terugname vindt u op www.mercedes-benz.be

