
V-osztály.





Nagyszerű. Egyedülálló.

Erőteljes orr és egyedülálló formák. A szenvedélyesen, a mindennapok örömeire és kihívásaira tervezett V-osztály jól variálható 
belső teret kínál, és egyidejűleg gondoskodik a különleges vezetési élményről is. Vonzó jelenség, mindegy, hogy az egész 
családdal és sok csomaggal utazik, vagy stílusosan, sok utassal van üzleti úton. Az intelligens asszisztens-rendszerekkel, 
az innovatív multimédia-koncepcióval és nagy teljesítményű motorokkal a V-osztály nemcsak a külső tekintetében állít új 
mércét ebben a szegmensben.
A képen látható gépkocsi extra felszereltségeket tartalmazhat.





Lenyűgöző!

1 Az első forgalomba helyezéstől számított 3 évig ingyenes, piaci bevezetése országonként eltérő.

Az új V-osztály igényes belső tere egy kedvenc tartózkodási hellyel gazdagabbá teszi életét. Szerezzen 
örömöt magának az exkluzív, első osztályú anyagokból készült műszerfallal! Az extraként rendelhető 
COMAND Online-nal az új V-osztály innovatív multimédia-rendszert kínál Önnek a navigáció, telefon 
és audio-funkciókhoz, ahogyan azt csak egy nagy Mercedes-Benz limuzinban kaphatja meg. A Live 
Traffic Information1 tájékoztatja a pillanatnyi közlekedési helyzetről és így mindig a lehető leggyor-
sabban juttatja el Önt úti céljához. Ha pedig késő este utazik, a hangulatvilágítás a V-osztály 
AVANTGARDE-ban gondoskodik az összehasonlíthatatlan légkörről.

A képen látható gépkocsi extra felszereltségeket tartalmazhat.



V 250 BlueTEC (automata váltó): Üzemanyag-fogyasztás városban/országúton/kombinált: 6,6/5,6/6,0; 
CO2-kibocsátás, kombinált: 157 g/km; Hatékonysági osztály: A.



Bárhová vezessen is útja – az új V-osztály készen áll. Bőséges helykíná-
lattal mindennek, amit magával kell vinnie, és számos jó ötlettel a 
problémamentes utazáshoz. Az új, külön nyíló hátsó ablak1 is ezek közé 
tartozik. Helytakarékos nyitásának, a két rakodási szintnek és a két 
kosárnak köszönhetően a be- és kipakolás valóban gyerekjáték. Éppúgy, 
mint az extraként rendelhető, elektromos EASY-PACK csomagtérajtó 
nyitása és zárása – egész egyszerűen, automatikusan, gombnyomásra. 
Számos különböző üléselrendezéssel és állítási lehetőséggel az új 
V-osztály legalább olyan sokoldalú, mint gyermekei kívánságai.

Amikor a tér nagysággá válik.

1  Széria-felszereltség a V-osztály AVANTGARDE esetén, extra a V-osztályhoz.

A képen látható gépkocsi extra felszereltségeket tartalmazhat.





1  COLLISION PREVENTION ASSIST-tel. 2 Széria-felszereltség a V-osztály AVANTGARDE esetén, extra a V-osztályhoz.

Mercedes-Benz Intelligent Drive.

A Mercedes-Benz Intelligent Drive a mi elképzelésünk 
a balesetmentes és ugyanakkor egyre kényelmesebb 
autózásról. Intelligens műszaki megoldásokat fejlesztünk, 
melyek aktívan támogatják és érezhetően tehermentesítik 
a vezetőt.

A szegmensben először: extraként rendelhető Parkolás-
csomag, 360°-os kamerával. Így a vezető a kijelzőn madár-
távlatból is láthatja a gépkocsi környezetét - komoly segítség 
szűk helyre való beálláskor és manőverezéskor. Szintén 
előrelátóan hang- és fényjelzéssel figyelmezteti Önt az 
extraként rendelhető COLLISION PREVENTION ASSIST egy 
lehetséges ütközésre, és ezáltal jelentős mértékben csök-
kenti a balesetveszélyt. Folyamatosan ellenőrzi a követési 
távolságot és optimalizálja a fékerőt. Egy további fénypont: 
az extraként rendelhető DISTRONIC PLUS1. A sebesség mel-
lett a követési távolságot is tartja. Szükség esetén a rendszer 
képes önállóan lefékezni és ismét felgyorsítani. Mindezt 
optimális látási viszonyok mellett - köszönhetően a LED-es 
Intelligens Világítási Rendszernek2. Miközben a tompított 
fényszóró automatikusan igazodik az időjárási- és látási 
viszonyokhoz és a közlekedési feltételekhez, a Távfény-
asszisztens lehetővé teszi az útfelület messzire történő 
megvilágítását - anélkül, hogy vakítaná a szembejövőket.

Nagy teljesítményű meghajtás.

A V 250 BlueTEC, 140 kW teljesítménnyel (190 LE) 0-ról 
100 km/órára impozáns 9,1 másodperc alatt gyorsul, 
és, mindenekelőtt a 7G-TRONIC PLUS váltóval, erőteljes 
vezetési élményt garantál Önnek. Az Euro 6 Gr. I. emissziós-
szabványt betartva, egyidejűleg alacsonyabb üzemanyag-
fogyasztás mellett, a V-osztály már ma teljesíti a jövő 
követelményeit.

Intuitív multimédia-koncepció.

Az új telematika-generáció fénypontjaként az intelligens 
extraként rendelhető COMAND Online egyesíti valamennyi 
audio-, telefon- és navigációs funkciót, és internet- 
böngészővel is rendelkezik. Beépített felszereltség még 
a LINGUATRONIC beszéd-vezérlő rendszer is.

Mindennapi használatra alkalmas variálhatóság.

Könnyítse meg mindennapjait rugalmas üléskoncepciónkkal 
és praktikus felszereltségeinkkel, mint például az új, külön 
nyitható hátsó ablak2 és az extraként rendelhető elektromos 
EASY-PACK csomagtérajtó!

Meggyőző. Az új V-osztály fénypontjai.

A képen látható gépkocsi extra felszereltségeket tartalmazhat.

V 220 CDI (kézi kapcsolású sebességváltó): Üzemanyag-fogyasztás városban/országúton/kombinált: 6,8/5,0/5,7; CO2-kibocsátás, kombinált: 149 g/km; Hatékonysági osztály: A. 
V 250 BlueTEC (automata váltó): Üzemanyag-fogyasztás városban/országúton/kombinált: 6,6/5,6/6,0; CO2-kibocsátás, kombinált: 157 g/km; Hatékonysági osztály: A. 





Kizárólag a piaci bevezetésre: a V-osztály Edition 11.

Tökéletes formájú 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsáival, 245/45 R 19 abroncsaival és 
a LED-es Intelligens Világítási Rendszerrel az új V-osztály Edition 1 kifejező designja mély 
benyomást tesz. Belül is ámulatba ejtő. Gesztenyeszínű nappabőr és sötét antracit színű, 
ébenfa díszítőelemek, valamint Mercedes-Benz feliratos padlószőnyegek teszik teljessé 

az utastér exkluzív karakterét. Az olyan további újdonságok, mint a COMAND Online, 
a Parkolás-csomag 360°-os kamerával, vagy a Burmester® térhatású hangszórórendszer 
minden kívánságot kielégítenek.

1 A V-osztály Edition1 különleges kivitel előreláthatólag 2014. végéig lesz rendelhető, piaci bevezetése országonként eltérő.

A képen látható gépkocsi extra felszereltségeket tartalmazhat.



Tökéletes formában, az új V-osztály. Már a széria-felszereltségben is látható az erőteljes 
orr és a reflexiós fényszórók rendkívüli designja. Az új V-osztály azonban belül is tündököl 
igényes vezetőfülkéjével, a széria-felszereltséghez tartozó Audio 20 USB multimédia-
rendszerrel és a fekete vagy kristályszürke Santiago szövet bevonatú komfortülésekkel. 

A rugalmasan variálható üléselrendezésű utasteret a vezetőfülkében igényes zongoralakk 
díszítőelemek teszik teljessé. A biztonságos közlekedésről az ATTENTION ASSIST Éberség 
Figyelő Rendszer és az Oldalszél-asszisztens gondoskodnak.

Sokoldalú. A széria-felszereltség.



5 küllős könnyűfém keréktárcsáival, 225/55 R 17-es abroncsokkal, LED-es Intelligens 
Világítási Rendszerrel és a praktikusan külön nyitható hátsó ablakkal, osztható csomagtérrel, 
az új V-osztály AVANTGARDE a legmagasabb szintű igényeket is kielégíti a design, 
komfort és variálhatóság terén. Ráadásul a vezetési élmény sem szenved csorbát, 

köszönhetően az AGILITY CONTROL futóműnek, szelektív lengéscsillapító rendszerrel. 
A belső térben olyan első osztályú felszereltségek kombinációjával győzi meg Önt, mint 
a dombornyomott Lugano bőr bevonatú komfortülések és a kőrisfa díszítőelemek – elöl 
és hátul is. A hangulatvilágítás az egész belső térben gondoskodik a kellemes környezetről.

Különleges. Az AVANTGARDE kivitelváltozat.



A meggyőző fellépésről a külső Sport-csomag 225/55 R 17-es abroncsokkal ellátott, 
20 küllős könnyűfém keréktárcsákkal, Mercedes-Benz feliratos féknyergekkel és 
sportfutóművel gondoskodik. A V-osztály Belső design-csomagja Lugano bőr kárpitozású 
komfortülésekkel, nappabőr kormánnyal, valamint hullám-mintás díszítőelemekkel 
kápráztatja el Önt. Szálcsiszolt alumínium sportpedálok teszik teljessé a vezetőfülkét.

Az AVANTGARDE külső Sport-csomag 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsákat tartalmaz, 
245/45 R 18-as abroncsokkal, Mercedes-Benz feliratú féknyergekkel és sportfutóművel. 
Az AVANTGARDE Belső design-csomagban nappabőr komfortülések, díszvarrással ellátott, 
bőr műszerfal, ébenfa díszítőelemek valamint szálcsiszolt alumínium sportpedálok várják.

Rendkívüli. Az új V-osztály és V-osztály AVANTGARDE csomagjai.



Válogatott. A V-osztály és V-osztály AVANTGARDE extra felszereltségei.

Útközben, azokkal a bizonyos extrákkal. A nagyobb 
kényelmet és biztonságot nyújtó extra felszereltségekkel 
kívánság szerint teheti egyedivé új V-osztályát.

Extra felszereltségek, válogatás 
7G-TRONIC PLUS, DIRECT SELECT kormány-kapcsolófülekkel és 
DIRECT SELECT váltókarral együtt
Burmester® térhatású hangszórórendszer, beszédhang-erősítővel elölről 
hátra (a COMAND Online-nal együtt)
COMAND Online
Ülés-klímatizálás a vezető- és utasülés számára

Parkolás-csomag tolatókamerával vagy 360°-os kamerával
EASY-PACK csomagterajto
Menetdinamikai segédrendszerek csomag (többek között COLLISION 
PREVENTION ASSIST-tal)
Sáv-csomag (többek között Holttérfi gyelő rendszerrel)



Kárpit és díszítőelemek.

Kárpitok

VY4 Fekete Santiago szövet

VY5 Kristályszürke Santiago szövet

VX7 Fekete Lugano bőr

VX8 Kristályszürke Lugano bőr

VX9 Selyemfényű bézs Lugano bőr

VY7 Fekete nappabőr

VY8 Gesztenyeszínű nappabőr1

VY9 Selyemfényű bézs nappabőr 

Díszítőelemek

FH0 Fényes fekete zongoralakk

FH7 Matt antracit hullám-mintás

FH8 Fényes sötétbarna kőrisfa

FH9 Fényes sötét antracit ébenfa

1  Csak a V-osztály Edition 1 különleges kivitelhez kapható, 2014. végéig. 
2  Választhatóan rendelhető. Kérjük, forduljon Mercedes-Benz értékesí-
tőjéhez az esetleges felárral kapcsolatban! 
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1 Extra felszereltség.

Fényezések.

Uni fényezések

9147 arktik fehér

5610 Navy-kék

6580 gránitzöld

3589 Jupiter-vörös

7701 kavicsszürke

Metál fényezések1

9134 hegyikristály-fehér

9197 obszidián-fekete

7368 kovaszürke

8526 dolomitbarna

9744 fényes ezüst

5890 cavansitkék

9963 indiumszürke

9147

5610

6580

9134

9197

7368

8526

3589

7701

9744

5890

9963

Un
i f

én
ye

zé
se

k

M
et

ál
 fé

ny
ez

és
ek

1



Műszaki adatok.

1  Adatok a 80/1269/EGK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint. 2 További gumiabroncs-méretek extraként rendelhetők. 3 A megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárásnak (715/2007 [EK] rendelet adott időpontban érvényes kiadása) megfelelően történt. A megadott adatok nem 
egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak és nem képezik az ajánlat részét, hanem kizárólag összehasonlításként szolgálnak a különböző gépkocsitípusok között. 4 Az üzemanyagtartály-térfogata minden motor esetén széria-felszereltségként kb. 57 l, extraként kb. 72 l. 5 Adatok a 92/21/EK irányelv 
nyomdába adáskor érvényes kiadása szerint. (Vezetővel [68 kg], csomaggal [7 kg], minden üzemi folyadékkal feltöltve, és 90 %-ra feltöltött üzemanyag-tartállyal.) 6 A felszereltségek il.. a kivitelváltozatok a saját tömeg növelésének/csökkentésének következtében befolyásolhatják a hasznos terhelést. 
További információkkal Mercedes-Benz értékesítője készséggel áll rendelkezésére. 7 A csomagtartó térfogat az A2 felépítményhossz esetén 1030 l. 8 A teljesítmény és forgatónyomaték rövid ideig tartó növelése az Overtorque-technológiával az AGILITY SELECT „C”, „S” és „M” üzemmódjában aktiválódik. 
További műszaki adatok a www.mercedes-benz.hu oldalon találhatók.

 DÍZELMOTOROK BlueEFFICIENCY-csomaggal

V 200 CDI V 220 CDI V 250 BlueTEC 

Hengerszám/elrendezés 4/soros 4/soros 4/soros 

Lökettérfogat (cm3) 2143 2143 2143

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 100 (136)/3800 120 (163)/3800 140 (190) [+10 (+14)8]/3800

Névleges forgatónyomaték1 (Nm 1/percnél) 330/1200–2400 380/1400–2400 440 [+408]/1400–2400

Gyorsítás 0-ról 100 km/órára (s) [automata váltóval] 13,8 [12,8] 11,8 [10,8] – [9,1]

Legnagyobb sebesség, kb. (km/óra) [automata váltóval] 183 [181] 194 [195] – [206]

Széria gumiabroncs méret2 195/65 R 16 205/65 R 16 225/55 R 17

Széria sebességváltó 6 sebességes kézi kapcs. váltó 6 sebességes kézi kapcs. váltó 7G-TRONIC PLUS

Üzemanyag-fogyasztás3, 4 (l/100 km)
városban [automata váltóval]
országúton [automata váltóval]
kombinált [automata váltóval]

7,7 [6,6] 
5,2 [5,3] 
6,1 [5,8]

6,8 [6,3] 
5,0 [5,3] 
5,7 [5,7]

– [6,6] 
– [5,6] 
– [6,0]

CO2-kibocsátás3 (g/km) kombinált [automata váltóval] 159 [152] 149 [149] – [157]

Hatékonysági osztály [automata valtoval] A [A] A [A] – [A]

Károsanyag-kibocsátási osztály Euro 5b+ III. fok. Euro 5b+ III. fok. Euro 6 I. fok.

Fordulókör-átmérő (m) 11,8 11,8 11,8

Saját tömeg5, 6 (kg) 2075 2075 2145

Hasznos terhelés6, 7 (kg) 725–975 725–975 655–905

Megengedett össztömeg (kg) 2800, 3050 2800, 3050 2800, 3050

Vontatható tömeg (kg) fékezett/fékezetlen 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

Megengedett vontatmánytömeg (kg) 5300, 5550 5300, 5550 5300, 5550



Méretek.

Minden adat milliméterben értendő. A megadott értékek középértékek. Széria-felszereltségű gépkocsira érvényesek, terheletlen állapotban. 1 A gépkocsi magassága az extraként rendelhető tetősínnel együtt 48 mm-rel növekszik. 
2 Belső magasság. 3 Terheletlen állapotban. 4 Az utastér legnagyobb szélessége (a padlón mérve). 5 Belső szélesség a kerékdobok között. 6 A jármű padlóján mérve.
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Használtautó-visszavétel. V-osztályát, hosszú élete végén, az EU Használtautó-irányelvek szerinti környezetbarát újrahasznosítás céljából 
visszavesszük – addig azonban még sok idő eltelik.

Annak érdekében, hogy a visszaadást a lehető legegyszerűbbé tegyük, visszavételi helyekből és szétszerelő üzemekből álló hálózat áll rendelkezésre. 
Ezekben az üzemekben ingyenesen leadhatja gépkocsiját. Ezzel jelentős mértékben hozzájárul az újrahasznosítási körfogás teljessé tételéhez és az 
erőforrások kíméléséhez.

A használt gépkocsik újrahasznosításáról és a visszavételi feltételekről további adatok a nemzeti Mercedes-Benz honlapon találhatók.

A prospektus adatairól: A szerkesztés lezárása, 2013.09.13. után a terméken történhettek változások. A konstrukciós és formai változások, 
a színtől való eltérés, valamint a szállítási terjedelem változtatásának jogát a gyártó a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások vagy 
eltérések az értékesítő érdekeinek fi gyelembevételével a vevő számára ésszerűek. Amennyiben az értékesítő vagy a gyártó a megrendelés vagy 
a megrendelés tárgyának megjelöléséhez írásjegyeket vagy számokat használ, önmagában ebből jogok nem vezethetők le. Az illusztrációkon olyan 
kiegészítő felszereltségek és tartozékok is láthatóak, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított termék részét. A színeltéréseket 
a nyomdatechnika okozza. Ez a nyomtatvány nemzetközi felhasználásra készült. A törvényes, jogi ill. adóelőírásokra való utalások azonban csak 
a Német Szövetségi Köztársaságban, a nyomtatvány szerkesztésének lezárásakor érvényesek. A más országokban érvényes előírásokkal és 
kihatásokkal kapcsolatos, ill. az aktuális állapotra vonatkozó további információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz értékesítőjéhez.
www.mercedes-benz.hu
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