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V-Klasse. 
Livsrum.

Livet er fuldt af særlige øjeblikke og er dermed lige så 
unikt som den ny V-Klasse, der er udviklet med sans for 
såvel køreglæde som dynamik og udstråler livsglæde 
for hver eneste kørte kilometer. En bil, der vækker opsigt, 
hvor den end befinder sig – med den unikke stil, der 
kendetegner Mercedes-Benz. Perfektioneret ned i den 
mindste detalje og med en rummelighed, der passer til 
alle situationer i livet. Så familier kan komme komfortabelt 
rundt til det hele, så aktive kan opleve hvert eneste 
øjeblik med større intensitet, så kunder kan blive trans-
porteret så komfortabelt som aldrig før mellem diverse 
destinationer. Uanset hvor du skal hen: I V-Klassen kan du 
nyde kilometer efter kilometer med en masse praktiske 
udstyrsdetaljer.
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En klasse med mange facetter.

4 | Mercedes-Benz V 250 d 
Cavansitblå metallic
Udstyrslinjen AVANTGARDE med AMG Sport, 
letmetalfælge i dobbelt 7-egers design,  
AVANTGARDE designpakke interiør, indtræk  
i silkebeige nappa læder, interiørele men -   
ter i mørk antracitfarvet ibenholt trædesign

12 | Mercedes-Benz V 250 d
Brillantsølv metallic
Udstyrslinjen AVANTGARDE med designpakke 
interiør, indtræk i kastanjebrun nappalæder, 
designelementer i mørk antracitfarvet ibenholt 
trædesign

14 | Mercedes-Benz V 220 d 
Brillantsølv metallic (s. 16 4MATIC)
Letmetalfælge i 5-egers design, lakeret i vana-
diumsølv, sportspakke eksteriør, designpakke 
interiør, indtræk i sort Lugano læder, antracit 
bølgedesign

Facetterede muligheder.

24 | Motorer
26 | Gearkasse & undervogn
27 | Firehjulstræk 4MATIC
28 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
29 | Integreret sikkerhedskoncept
30 | Hjælpesystemer
34 | Multimediesystemer
36 | Kabine
38 | Sædekoncept 
40 | Udstyr 
44 | Udstyrslinjen EXCLUSIVE
45 | AMG Sport
46 | Pakker 
50 | Ekstraudstyr 
52 | Originaltilbehør
53 | Fælge
54 | Indtræk og interiørlister
55 | Lakeringer
56 | Mercedes me 
60 | Service og tjenesteydelser
64 | Dimensioner og tekniske data

V 220 d: Brændstofforbrug ved bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel: 13,2–14,7/18,5–19,2/16,4–16,9 km/l; CO2-emission ved blandet kørsel: 159–154 g/km; Energiklasse: C.
V 220 d 4MATIC: Brændstofforbrug ved bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel: 13–13,3/16,1–16,7/14,9–15,2 km/l; CO2-emission ved blandet kørsel: 177–174 g/km; 
Energiklasse: D. V 250 d: Brændstofforbrug ved bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel: 14,5/18,2/16,7 km/l; CO2-emission ved blandet kørsel: 158 g/km; Energiklasse: C.
Illustrationerne kan også vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr ved levering.

DET BEDSTE I ETHVERT FORMAT. 

Oplev V-Klasse med Mercedes-Benz’ brochure-app til iPad® og med appen Mercedes-Benz Guides til  
smart phone og tablet (iOS og Android). I disse apps finder du masser af film, animationer og supplerende 
indhold som f.eks. den mobile instruktionsbog, og de kan hentes gratis i Apple® iTunes® Store (iOS)  
og i Google Play Store.
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Overbevisende og helt unik.
En dynamisk front og enestående former. V-Klassen er udviklet med en særlig sans for glæder og 
udfordringer, har et variabelt kabinekoncept og sørger samtidig for fantastiske køreoplevelser.  
Et ægte blikfang, uanset om du er på tur med hele familien inklusive oppakning eller kører stil-
sikkert på forretningsrejse med mange passagerer. Med intelligente hjælpe- og sikkerheds-
systemer, et innovativt multimediekoncept og en ydelsesstærk drivline sætter V-Klassen helt 
nye standarder inden for sit segment, både hvad angår interiøret og eksteriøret. Og det er  
på imponerende vis med de nye udstyrslinjer EXCLUSIVE og AMG Sport.
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DOWNLOAD MED DET SAMME: 
VIRTuAL ExpERIENCE App By MERCEDES-BENz

Oplev 360°-billeder, lakvarianter, fælgsortiment, animationer og materialer –  
med integreret AUGMENTED REALITY-funktion kan du nu opleve V-Klassens 
mange facetter på din tablet.
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Den høje kvalitet i V-Klassens kabine sørger for at give dig endnu et yndlingssted i dit liv. 
Glæd dig over et helt særligt sted, et eksklusivt cockpit med udsøgte førsteklasses 
 materialer og et formfuldendt design. Og når du kører i mørke, skaber ambientebelysningen 
i V-Klasse AVANTGARDE og V-Klasse EXCLUSIVE et stemningsfuldt lys og en uforlignelig 
 behagelig atmosfære.

Wow.
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Slår allerede i dag fremtidens toner an. 
En verden med ombord. Med COMAND Online1 får du et intuitivt betjeningskoncept med navi-
gation, telefoni og audio, som man kan forvente det af en MPV fra Mercedes-Benz. Live Traffic 
 Information2 informerer dig løbende om det sidste nye i trafikken, så du kan komme hurtigst 
 muligt frem til dit mål. Og der er mere: Med Burmester®-surroundsoundsystemet kan du forvandle 
din V-Klasse til et mirakel af lyd. Og for at du skal kunne kommunikere optimalt med dine med-
passagerer, er V-Klassen desuden udstyret med stemmeforstærkning foran og bagud i kabinen3. 
Kort sagt: En sansemæssig oplevelse.

1 Fås som standard til V-Klasse EXCLUSIVE og som ekstraudstyr til V-Klasse og V-Klasse AVANTGARDE. 
2 Gratis 3 år efter første indregistrering. 3 Fås kun i forbindelse med COMAND Online og Burmester®-surroundsoundsystem. 
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Storslåede pladsforhold.

1 Standardudstyr til V-Klasse AVANTGARDE og V-Klasse EXCLUSIVE, ekstraudstyr til V-Klasse. 
2 Kurvene fås til billængderne lang og ekstra lang.

Hvad enten det drejer sig om hverdagens små glæder eller diverse  
fritidsaktiviteter – V-Klassen er klar til det hele. Med masser af plads 
til alt det, der skal med, og mange gode idéer til en ukompliceret tur. 
F.eks. bagruden1, som kan åbnes separat. Takket være dens pladsbespa-
rende åbning og bagagerumsinddelingen med to kurve2 (ekstraudstyr) 
går det som en leg at få lasten ud og ind af bilen. Det gælder også åbnin-
gen og lukningen af den elektriske EASY-PACK-bagklap (ekstraudstyr) – 
som helt enkelt sker ved at trykke på en knap. Og de mange forskellige 
sædekonfigurationer og indstillingsmuligheder i V-Klassen er mindst 
lige så mangfoldige som dine børns ønsker. 
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Overraskende meget plads.
Få dine passagerer til at spærre øjnene op af beundring over V-Klassens dynami-
ske og repræsentative egenskaber. Allerede under indstigningen overrasker 
 kabinen med AVANTGARDE designpakken interiør som ekstraudstyr med sit 
eksklusive design i kastanjebrunt nappalæder og interiørelementer i mørk 
 antracitfarvet ibenholt trædesign. Elegant generøsitet, der via lyset fra panorama-
taget1, giver en endnu mere behagelig atmosfære. Samtidig imponerer sæde-
konceptet med sin gennemtænkte mangfoldighed og maksimale fleksibilitet. 
Egenskaber, som ved tilkøb af 2 bænksæder gør, at der med de i forvejen seks 
siddepladser, bliver plads til op til otte personer. 

1  Fås som ekstraudstyr, standard ved V-Klasse EXCLUSIVE.  
 
Med de her viste 4 enkeltsæder bagi er der ikke otte siddepladser til rådighed. 
Du kan få yderligere information hos din Mercedes-Benz forhandler.
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Køreglæde ligger til familien.
Kraftfulde og adrætte egenskaber giver V-Klassen en imponerende køredynamik og komfort. Den forener kabinens 
rummelighed med en suveræn manøvredygtighed – yderst effektivt og ydelsesstærkt. Og der er mere: Takket være 
den reducerede kabinestøj bliver dine køreture i V-Klassen endnu mere behagelige.
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Om det regner,  
stormer eller sner.

Kører du lige så ofte rundt i byens trafik som på ture ud i naturen? For V-Klassen med permanent firehjuls-
træk 4MATIC1 er det overhovedet ikke noget problem, for den tilpasser sig nemt til din livsstil. Det elek-
troniske traktionssystem 4ETS i V-Klassen hjælper dig gennem tykt og tyndt, på våde og glatte samt isede 
og tilsneede veje. Og sikkerheden, komforten og dynamikken er altid i højsædet. Vejret bliver til en biting, 
uanset hvilke vejforhold du og dine passagerer udsættes for undervejs.

 
1 Det permanente firehjulstræk 4MATIC fås kun i forbindelse med 7G-TRONIC PLUS. 
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Et sikkert forbillede.
En ledsager, du altid kan stole på. Med en række hjælpe- og sikkerhedssystemer hjælper V-Klassen 
føreren optimalt i alle køresituationer, så du altid er på den sikre side. Den meste moderne sikkerhed fra 
Mercedes-Benz Intelligent Drive som f.eks. ekstraudstyret DISTRONIC PLUS1, LED Intelligent Light  
System2, COLLISION PREVENTION ASSIST3 og de to parkeringspakker som ekstraudstyr med aktiv 
parkeringsassistent og bakkamera eller 360°-kamera bidrager til at gøre hver eneste kilometer  
i V-Klassen til en sikker nydelse for både dig selv og dine passagerer samt andre trafikanter.

1  Med COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 Standard til V-Klasse AVANTGARDE og V-Klasse EXCLUSIVE, ekstraudstyr til V-Klasse. 
3 COLLISION PREVENTION ASSIST fås som ekstraudstyr i forbindelse med Køreassistentpakke Plus.
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Mindre forbrug. Større begejstring.
Hvis det er muligt at sænke forbruget og emissionen og samtidig at øge komforten  
og køredynamikken, så er man på rette vej ind i en sund fremtid. Med opfyldelse af 
udstødningsnormen Euro 6, gr. I, tager Mercedes-Benz endnu et skridt på vejen mod 
emissionsfri kørsel. Og med de ydelsesstærke og brændstoføkonomiske motorer,  
som kører op til 16,9 km på literen1, viser V-Klassen, at den tager ansvaret for dig, dine 
medmennesker og ikke mindst miljøet alvorligt. 

1  V 220 d med BlueEFFICIENCY-pakke i forbindelse med 7G-TRONIC PLUS.
   Brændstofforbrug ved bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel: 14,7/18,5/16,9 km/l; CO2-emission ved blandet kørsel: 154 g/km; Energiklasse: C.
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Tradition forpligter: I vores tilfælde især til altid at være  
innovative. Vi har valgt veje, som ingen andre før os har 
kørt. Milepæl efter milepæl. Således blev den første bil 
med deformationszone, det første ABS-system, den første 
dieseldrevne personbil udviklet. Den første bil. Og selv om  
vi godt kan lide at kigge tilbage, så vil vi hellere se fremad.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – vores vision om ulyk-
kesfri kørsel. Vi udvikler intelligente teknologier, som hjælper 
føreren aktivt og aflaster ham/hende mærkbart. Det er  
allerede muligt at bestille værdifulde hjælpesystemer til 
V-Klassen i dag: De hjælper med at holde automatisk  
afstand til den forankørende, med om nødvendigt at bremse1 
og kan advare mod truende påkørsler eller biler, der befin-
der sig i den blinde vinkel. Potentielle faretruende situationer 
registreres tidligere end nogensinde før – og forhindres 
derved også stadig oftere. 

BlueEFFICIENCy – vores vision om emissionsfri kørsel. 
Bæredygtighed er et stort ord, som vi implementerer ned 
til den mindste detalje i vores adfærd. I alt fra den bedst 
mulige miljøvenlige produktion til alternative drivlinekon-
cepter. V-Klassen er således f.eks. udstyret med ECO 
start/stop-funktion. 

Mercedes-Benz Design – når former skriver historie. Med 
en særlig fornemmelse for design, tidsånd og en udsøgt 
sans for detaljen har vi altid formået at udvikle fascinerende, 
harmoniske og stilfulde designikoner, som holder i fremti-
den. Fascination er det grundstof, som det hele begynder 
med for Mercedes-Benz. Fra den første idé og designmo-
deller til den realiserede vision. Fra det første ydre indtryk 
til indre værdier materialer af den højeste kvalitet eller 
fremtidsorienterede betjeningskoncepter – Mercedes-Benz 
er model efter model i stand til at skabe noget nyt og 
samtidig genkendeligt med en sanselig klarhed og et form-
fuldendt design. Netop denne designkvalitet er V-Klassen 
blevet præmieret for med Red Dot Award. Sanseligt dyna-
miske former, intelligent iscenesat hightech og den eks-
klusive fornemmelse gør den til en moderne MPV med en 
imponererende elegance og sportslighed.

Hvad gør en bil til en Mercedes?

1 DISTRONIC PLUS med COLLISION PREVENTION ASSIST.
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Det er dig, der slår takten an. Resten klares  
af motorerne.

Dynamiske ydelser og en høj effektivitet er ikke modsæt-
ninger, når det gælder motorerne til V-Klassen. De tre  
momentstærke 4-cylindrede dieselmotorer overbeviser 
med deres suveræne køreegenskaber, lave forbrug og 
maksimale komfort.

Især den særdeles trækstærke variant V 250 d med en 
ydelse på 140 kW (190 hk) og et drejningsmoment på 
440 Nm tilbyder effektiv køreglæde med sin sekscylindrede 
power og sit firecylindrede forbrug. Overtorque-teknolo-
gien2 har til kortvarig brug – f.eks. til at foretage en over-
haling – en supplerende ydelse på 10 kW (14 hk) og et 
drejningsmoment på 40 Nm. Hermed accelererer V 250 d 
fra 0 til 100 km/t. på imponerende 9,1 sekunder. Til denne 
toppræstation fra V 250 d er brændstofforbruget overra-
skende begrænset. Takket være den innovative BlueTEC-
katalysatorteknologi overholder den udstødningsnormen 
Euro 6, gr. I, og er allerede som standard udstyret med 
alle BlueEFFICIENCY-foranstaltninger.

MOTORVARIANTERNE

V 200 d med en ydelse på 100 kW (136 hk) og et  
drejningsmoment på 330 Nm

V 220 d med en ydelse på 120 kW (163 hk) og et  
drejningsmoment på 380 Nm

V 250 d med en ydelse på 140 kW (190 hk) [+10 kW 
(+14 hk)2] og et drejningsmoment på 440 Nm [+40 Nm2]

BlueEFFICIENCy-pAKKE3

ECO start/stop-funktionen afbryder motoren midler-
tidigt, når bilen holder stille, og mindsker derved 
brændstoffor bruget, især når der køres i byer og med  
hyppige standsninger og igangsætninger.

Fuel Efficiency-generatoren med optimeret virkningsgrad 
aflaster motoren.

Effektiv køreglæde med op til 16,9 kilometer på literen1.
Vores drivline er din fremtid.

Foranstaltninger til forbedring af drivlinen og aerodyna-
mikken tilbydes med BlueEFFICIENCY-pakken3, der leveres 
som standard og optimerer brændstofforbruget og CO2-
emissionen. Derudover øger ECO start/stop-funktionen og 
Fuel-Efficiency-generatoren bilens effektivitet.

1  V 220 d med BlueEFFICIENCY-pakke. Kun i forbindelse med 7G-TRONIC PLUS. 2 Den kortvarige forøgelse af ydelsen og drejningsmomentet med overtorque-teknologien aktiveres i DYNAMIC SELECT-funktionerne C, S og M. 3 Kun i forbindelse med 7G-TRONIC PLUS. 

 V 200 d: Brændstofforbrug ved bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel: 12–14,7/17,5–18,5/15,4–16,4 km/l; CO2-emission ved blandet kørsel: 171–159 g/km; Energiklasse: D–C.
 V 220 d: Brændstofforbrug ved bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel: 13,2–14,7/18,5–19,2/16,4–16,9 km/l; CO2-emission ved blandet kørsel: 159–154 g/km; Energiklasse: C.
 V 250 d: Brændstofforbrug ved bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel: 14,5/18,2/16,7 km/l; CO2-emission ved blandet kørsel: 158 g/km; Energiklasse: C.
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V 250 d har et maksimalt drejnings-
moment på 440 Nm i området mellem 
1.400 og 2.400 o/min. 
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Hvad enten du foretrækker at køre komfortabelt eller sportsligt, så behersker den manuelle 6-trins gearkasse og 7-trins 
automatgearkassen 7G-TRONIC PLUS1 begge dele. Den brede gearspredning og de syv fint afstemte gear i 7G-TRONIC 
PLUS sørger for at holde omdrejningstallene, støjforekomsten og forbruget på et lavt niveau. Via DYNAMIC SELECT-kontakten, 
der er monteret som standard i forbindelse med 7G-TRONIC PLUS, kan føreren tilpasse bilens karakteristik efter ønske 
ved hjælp af de fire køreprogrammer C, E, S og M. For en højere køredynamik kan der kortvarigt ved hjælp af overtorque-
teknologien2 leveres 10 kW mere ydelse og 40 Nm ekstra drejningsmoment, mens gearkassen i køreprogrammet S gearer 
op ved højere omdrejningstal – eller føreren kan selv vælge at skifte gear manuelt med DIRECT SELECT-gearpaddles på 
rattet. For endnu større kørekomfort er det muligt at bestille en AGILITY CONTROL-undervogn med selektivt dæmpnings-
system som ekstraudstyr. Det harmoniske forhold mellem komfort og dynamik sørger for en optimal dæmpning, der er tilpas-
set i forhold til alle vejforhold og køresituationer. 

Gearkasse og undervogn: Balancekunstner.
uNDERVOGNSVARIANTERNE

Komfortundervognen (standard) sørger for komfortable 
køreegenskaber med en god støjkomfort og samtidig høj 
køredynamik

Sportsundervognen (ekstraudstyr) vækker begejstring med 
sin udprægede køredynamik

AGILITy CONTROL-undervogn (ekstraudstyr)3 med selektivt 
dæmpningssystem, der kombinerer sportslige egenskaber 
med kørekomfort

1 7G-TRONIC PLUS leveres som standard til V 250 d og V-Klasse EXCLUSIVE. I forbindelse med andre motorer fås den som ekstraudstyr til V-Klasse og V-Klasse AVANTGARDE.
2 Overtorque-teknologien er standard i V 250 d og V 250 d 4MATIC. 3 Standard til V-Klasse AVANTGARDE. 

 V 250 d: Brændstofforbrug ved bykørsel/landevejskørsel/blandet kørsel: 14,5/18,2/16,7 km/l; CO2-emission ved blandet kørsel: 158 g/km; Energiklasse: C.

m Få MERE AT VIDE

Du finder alle tekniske data for  
V-Klassen fra side 64.
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1 Kun i forbindelse med 7G-TRONIC PLUS.

Det permanente firehjulstræk 4MATIC, der kan vælges som ekstraudstyr, har en imponerende traktionsevne og øger  
kørestabiliteten. Fordi 4MATIC firehjulstrækket altid er aktiveret, har systemet næsten ikke brug for nogen reaktionstid til 
at lave indgreb under vanskelige vejrforhold som f.eks. glatte veje, isglatte veje eller snedækkede veje. 4MATIC assisteres 
af det elektroniske stabiliseringsprogram ESP® og 4ETS, det elektroniske traktionssystem. 4ETS foretager en målrettet 
nedbremsning af hjul, der spinder, og overfører derefter drivmomentet til de hjul, der har god traktion. Det muliggør en 
kraftfuld igangsætning og accelerationer på dårlige vejbelægninger. 4MATIC overflødiggør traditionelle differentialespærrer: 
De automatiske bremseimpulser forbedrer igangsætningen på glat underlag og øger stabiliteten i forbindelse med kritiske 
manøvreringer. Og endnu en fordel: På grund af den kompakte konstruktion, det intelligente materialevalg og den høje 
virkningsgrad vejer bilen kun en anelse mere end modellen med baghjulstræk. 

Firehjulstrækket 4MATIC1: Garanten for stabilitet.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive er samlebetegnelsen for køreassistent- og sikkerhedssystemer, som øger komforten 
og hjælper føreren. Med disse systemer, som er intelligent tilpasset i forhold til hinanden, sætter Mercedes-Benz en  
milepæl, hvad angår kørekomforten og sikkerheden. Højdepunkterne i V-Klassen udgøres af ekstraudstyret parkerings-
pakke med bakkamera eller 360°-kameraet1 og den radarbaserede afstandsregulering DISTRONIC pLuS2, integreret  
i sikkerhedskonceptet. 
LED Intelligent Light System3, der fås som ekstraudstyr, består af adaptive forlygter, som justerer sig automatisk i forhold 
til køresituationen. Med til udstyrets omfang hører bl.a. fjernlysassistenten, som hjælper med at forhindre modkørende  
i at blive blændet, og det aktive kurvelys, som drejer forlygterne i kurvens retning og på den måde forbedrer belysningen 
af vejbanen markant.

Mercedes-Benz Intelligent Drive: Visionært.

1  Parkeringspakken med 360°-kamera fås som standard til V-Klasse EXCLUSIVE og som ekstraudstyr til V-Klasse og V-Klasse AVANTGARDE. 
2 Med COLLISION PREVENTION ASSIST, ekstraudstyr. 3 Fås som standard til V-Klasse AVANTGARDE og V-Klasse EXCLUSIVE og som ekstraudstyr til V-Klasse. 

m Få MERE AT VIDE

Mercedes-Benz Intelligent Drive er platform for alle de 
intelligente teknologier, som aflaster og hjælper føreren 
aktivt. Få mere at vide på:  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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Integreret sikkerhedskoncept: Din skytsengel.
V-Klassen sætter milepæle, hvad angår sikkerheden. Dens omfattende sikkerhedsudstyr er orienteret omkring det  
integrerede sikkerhedskoncept fra Mercedes-Benz, som består af fire faser: Fra sikker kørsel og præventiv beskyttelse i 
risikosituationer til behovsorienteret beskyttelse i forbindelse med en ulykke og begrænsning af skaderne efter en ulykke.

1 Med COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 Kun i forbindelse med billængden lang.

m MERE SIKKERHED

I Mercedes-Benz TechCenter kan du se informative  
animationsfilm om næsten alle sikkerhedsteknologier. 
http://techcenter.mercedes-benz.com

SIKKER KøRSEL 

Førerassistentpakken består af Blind Spot-assistenten og 
Lane Keeping-assistenten. Kombination af de to hjælpe-
systemer giver markante fordele, når det gælder køresikker-
heden og aflastningskomforten. Blind Spot-assistenten 
advarer føreren optisk og akustisk mod køretøjer, der befin-
der sig i den blinde vinkel. Lane Keeping-assistenten gør 
via en bevægelse i rattet opmærksom på eventuel over-
skridelse af en registreret vognbanemarkering. 

Køreassistentpakken plus (ekstraudstyr) er en intelligent 
kombination af 4 hjælpe- og sikkerheds systemer, som afla-
ster føreren og sørger for større sikkerhed. De hjælper f.eks. 
med at holde en minimum afstand, med at opdage køretøjer  
i den blinde vinkel og med at undgå utilsigtet overskridelse 
af vognbanens markeringer. I vanskelige situationer bidra-
ger den til at undgå ulykker og til at mindske ulykkens alvor.

Standardudstyret ATTENTION ASSIST kan ved hjælp af ad-
skillige parametre registrere og advare føreren mod typiske 
tegn på træthed. Sidevindsassistenten (standardudstyr) 
hjælper med at undgå slinger ind og ud af vognbanen i for-
bindelse med vindstød fra siden.

Den radarbaserede afstandsregulering DISTRONIC pLuS1 
(ekstraudstyr) holder automatisk afstanden til forankørende 
køretøjer og aflaster f.eks. føreren ved kørsel på motorvej 
eller under kørsel med hyppig standsning og igangsætning. 
DISTRONIC PLUS accelererer automatisk og nedbremser 
bilen med op til den halve bremseydelse for at overholde 
minimumafstanden. Hvis DISTRONIC PLUS registrerer, 
at det er nødvendigt for føreren at foretage en kraftig op-
bremsning, høres der en advarselslyd med intervaller, og  
i kombiinstrumentet tænder et advarselssymbol.

I FARETRuENDE SITuATIONER

Det præventive beskyttelsessystem for personerne i bilen 
pRE-SAFE®, der fås som ekstraudstyr, kan registrere kritiske 
køresituationer allerede på et tidligt tidspunkt og indlede 
præventive beskyttelsesforanstaltninger for personerne i 
bilen. Til disse foranstaltninger hører bl.a. den reversible 
stramning af sikkerhedsselerne på fører- og passagersædet, 
lukningen af eventuelt åbne ruder og tagsystemer samt –  
i forbindelse med elektrisk sædejustering – indstilling af 
passagersædet til en position, som er gunstig i forbindelse 
med en ulykke.

I TILFæLDE AF EN uLyKKE 

Det omfattende udstyr med airbags og andre sikkerheds-
systemer giver passagererne i V-klassen forbilledlig  
beskyttelse i tilfælde af en ulykke. Til standardudstyret hører 
fører- og passagerairbag samt windowbags og bryst-hofte- 
sideairbags til personerne på fører- og passagersædet. Som 
ekstraudstyr fås windowbags bagi til udvidelse af airbag-
beskyttelsen i kabinen2.

EFTER EN uLyKKE 

Det er væsentligt, at der indledes egnede redningsforan-
staltninger, straks efter at ulykken er indtruffet. I V-Klassen 
gør forskellige mekanismer, som f.eks. den automatiske  
afbrydelse af motoren og oplåsning af dørene afhængigt af 
ulykkens type og omfang, det muligt at mindske følgerne  
af ulykken og iværksætte hurtige redningsforanstaltninger.
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COLLISION pREVENTION ASSIST1 hjælper med at undgå påkørsler. Systemet hjælper føreren med at holde en mini-
mumafstand til et forankørende køretøj. Der advares optisk med en rød trekantet advarselslampe i kombiinstrumentet, 
såfremt minimumafstanden til et forankørende køretøj underskrides i flere sekunder. Hvis der er risiko for kollision, 
høres der desuden en akustisk advarsel. Samtidig aktiverer systemet bremseassistenten BAS PRO, som – såfremt føreren 
ikke selv bremser tilstrækkeligt – forstærker bremsetrykket automatisk. COLLISION PREVENTION ASSIST registrerer 
forankørende køretøjer fra en hastighed på 7 km/t. og er altid aktiveret.2 

COLLISION PREVENTION ASSIST: Den forudseende hjælper.

1  COLLISION PREVENTION ASSIST fås som ekstraudstyr i forbindelse med Køreassistentpakke Plus. 2 COLLISION PREVENTION ASSIST kan deaktiveres via menuen i kombiinstrumentet.
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Sidevindsassistenten, der er standard, understøtter føreren i forbindelse med uventet kraftige vindstød fra siden og  
øger således køresikkerheden. Den giver især ekstra køresikkerhed på broer, ved overhalinger af lastbiler eller busser og 
i forbindelse med kraftige vindstød, hvor den aflaster føreren.

Hvis ESP®-systemet via sine sensorer registrerer vindstød fra siden, nedbremser det hjulene i vindsiden. Det reducerer 
slinger ind og ud af vognbanen betydeligt. En kontrollampe i kombiinstrumentet informerer føreren om sidevindsassistentens 
indgreb.

Sidevindsassistent: Svær at bringe ud af kurs.
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Standardudstyret ATTENTION ASSIST kan – især på lange ture og ved kørsel om natten – øge køresikkerheden og  
forebygge, at føreren blunder ved rattet. Systemet advarer føreren optisk og akustisk, hvis det registrerer typiske tegn 
på træthed eller uopmærksomhed, hvorefter det opfordrer føreren til at holde en pause. Til vurdering af køremåden  
analyseres ratbevægelserne, hvorefter de anvendes til at generere en individuel førerprofil.

ATTENTION ASSIST: Koncentreret opmærksomhed.
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parkeringspakken med 360°-kamera2 aflaster føreren med aktiv parkeringsassistent og 360°-kameraet, da den letter 
søgningen efter en parkeringsplads og hjælper med at manøvrere ind på og ud fra parkeringspladsen samt ved manøv-
rering. Den aktive parkeringsassistent søger efter en passende ledig parkeringsplads og styrer automatisk bilen ind på 
parkeringspladser, der er placeret på langs og på tværs i forhold til vejbanen. 360°-kameraet gør området umiddelbart 
bag bilen synligt – også i fugleperspektiv og under rudelinjen. Det hjælper med at registrere forhindringer i forbindelse med 
parkering og manøvrering. 
De fire kameraer er placeret hhv. forrest i kølerafdækningen, på siden i begge sidespejle og bagest i bagklappens hånd-
tagsliste. Billederne vises i CENTRAL MEDIA DISPLAY.

Færdselstavleassistenten1 (ekstraudstyr) understøtter 
føreren med konstant visning af de registrerede hastigheds-
begrænsninger, indkørsels- og overhalingsforbud samt  
deres ophævelse. Det er især en hjælp på strækninger med 
hyppige ændringer i hastighedsbegrænsningerne, f.eks.  
i forbindelse med vejarbejde. Et optisk og akustisk signal 
advarer f.eks. føreren, hvis der registreres manglende 
overholdelse af indkørselsforbud.

Parkeringspakke: Copilot.
Færdselstavleassistent:  
Holder øje med fartgrænserne.

1  Som standard og kun i forb. m. COMAND Online, kan ikke bestilles separat. 2 Fås som standard 
til V-Klasse EXCLUSIVE og som ekstraudstyr til V-Klasse og V-Klasse AVANTGARDE.

Til onlinevideo af den aktive 
parkeringsassistent.
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Med multimediesystemet COMAND Online1 kan man stort set ikke ønske sig mere, når det gælder information, under-
holdning og kommunikation i bilen. Den hurtige harddisknavigation med topografisk 3D-kortvisning i høj kvalitet muliggør 
dynamisk destinationsstyring under hensyntagen til trafikinformationer i realtid (afhænger af markedet). 
Til COMAND Online hører en internetbrowser, et flot CENTRAL MEDIA DISPLAY med integreret 80 GB harddisk samt et 
dvd-drev og Live Traffic Information2. Ud over den innovative betjening via den ergonomiske COMAND-controller med 
touchpad eller via stemmestyring med LINGUATRONIC giver Mercedes-Benz Touch App føreren mulighed for at betjene 
bl.a. navigationssystemet, radioen eller internetbrowseren via sin smartphone eller tablet. Med Mercedes-Benz Apps  
er det muligt at få adgang til information – f.eks. om vejret eller specialdestinationer. 

COMAND Online: Multimedietalent.
yDERLIGERE INFOTAINMENTuDSTyR TIL DIN V-KLASSE:

Audio 20 uSB (standard) giver innovative muligheder for  
information, underholdning og kommunikation i bilen.

Audio 20 CD (ekstraudstyr) kan styres via forskellige  
betjeningselementer og har et cd-drev.

Garmin® MAp pILOT (ekstraudstyr) omdanner Audio 20 CD 
til et fuldgyldigt navigationssystem med 3D-kortvisning.

Den digitale radio (ekstraudstyr) begejstrer med et stort 
programudvalg, gode modtageegenskaber og et imponerende 
lydbillede.

1 Fås som standard til V-Klasse EXCLUSIVE og som ekstraudstyr til V-Klasse og V-Klasse AVANTGARDE. 2 Indgår gratis i COMAND Online i de første 3 år. 
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Burmester®-surroundsoundsystemet1 med et perfekt afstemt forstærker- og højttalersystem giver en fascinerende 
surroundsound i bilen. 15 højttalere (seks flere end med standardudstyret Audio 20 USB) og en basreflekshøjttaler giver 
en total klangoplevelse på 640 watt. Med flerkanals rumklangteknologi opnås der en fantastisk lyd på alle siddepladser. 
Burmester®-logoet gør opmærksom på det eksklusive Burmester®-surroundsoundsystem. Og for at gøre det nemmere at 
kommunikere i kabinen overfører stemmeforstærkningen2 samtaler fra føreren og forsædepassageren og bagud i kabinen 
via den integrerede mikrofon i loftkonsolen til de bageste højttalere.

Burmester®-surroundsoundsystem: Et lydmæssigt vidunder.

1  Fås som standard til V-Klasse EXCLUSIVE og som ekstraudstyr til V-Klasse og V-Klasse AVANTGARDE. 2  Fås kun i forb. m. Burmester®-surroundsoundsystemet og COMAND Online.

15 højttalere og en basreflekshøjt-
taler er perfekt afstemt i forhold  
til bilen og sørger for førsteklasses 
lydmæssigt velvære.

Centerfillhøjttaler

Diskanthøjttaler

Bas-/mellemtonehøjttaler

Mellemtonehøjttaler

Bashøjttaler

Surroundsoundhøjttaler
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Med den separate åbning af bagruden1 er det muligt at åbne og lukke 
bagruden mekanisk og uafhængigt af bagklappen. Så er det altid muligt 
at få nem adgang til bagagerummet – især under trange pladsforhold i 
forbindelse med parkering. Bagagerumsadskillelsen med to indkøbskurve, 
der fås som ekstraudstyr (bortfalder ved billængden kompakt), giver en 
ekstra opbevaringsflade på højde med bagrudens nederste kant, hvilket 
gør det nemmere at læsse og aflæsse bilen.

Personer eller bagage? V-Klassen transporterer begge dele uden problemer: 
Sæderne bagi kan afmonteres i nogle få håndevendinger. I forbindelse 
med en maksimal bagagerumslængde på 2,88 m ved den ekstra lange 
køretøjslængde (lang: 2,65 m, kompakt: 2,41 m) er det også nemt at  
få plads til omfangsrig last. Når sæderne er komplet afmonteret, rummer 
bagagerummet op til 5.010 l (lang: 4.630 l, kompakt: 4.210 l). 

Et pladsmæssigt vidunder.

1  Bagruden med separat åbning fås som standard til V-Klasse AVANTGARDE og V-Klasse EXCLUSIVE og som ekstraudstyr 
til V-Klasse.
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Ambientebelysningen1 byder føreren og passagererne velkomne med et 
behageligt indirekte lys. Belysningen aktiveres, når dørene åbnes, eller 
sammen med den udvendige belysning og skaber allerede ved indstigningen 
en behagelig atmosfære i kabinen. De tre farvenuancer neutral (hvid), solar 
(ravfarvet) og polar (isblå) gør det muligt at skabe en individuel lysstemning.

Som ekstraudstyr fås en Spejlpakke2, som forbedrer komforten med for-
skellige funktioner. Under indstigningen gør konturbelysningen det nemmere 
at orientere sig i mørke. Under kørslen sørger den automatiske nedblænd-
ingsfunktion i førersidens sidespejl og i bakspejlet for, at føreren blændes 
mindre af andre trafikanter. Den elektriske indklapning af sidespejlene 
beskytter sidespejlene under parkering og er især praktisk ved parkering 
under meget trange pladsforhold.

Med panoramataget2 kommer der meget lys og luft ind i kabinen, og det 
sørger for en lys og venlig atmosfære (billede på side 51). 

Det oplyste „Mercedes-Benz“ mærke3 med afdækning i rustfrit stål  
signalerer eksklusivitet allerede, når du stiger ind i V-Klassen.

Lysende fleksibilitet.

1 Standard og fås kun til V-Klasse AVANTGARDE og V-Klasse EXCLUSIVE. 
2 Fås som standard til V-Klasse EXCLUSIVE og som ekstraudstyr til V-Klasse og V-Klasse AVANTGARDE. 
3 Fås som standard til V-Klasse AVANTGARDE og V-Klasse EXCLUSIVE, ekstraudstyr til V-Klasse.
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6, 7 eller 8 sæder – V-Klassen er yderst fleksibel. Som 
standard er der fire komfortable enkeltsæder bagi (kan 
fravælges efter ønske). Som ekstraudstyr kan antallet af 
potentielle bagsædepladser øges til fem eller seks med 
trepersoners bænksæder på første og anden bagsæde-
række. Hvis der er brug for meget plads til bagage, kan 
sæderne bagi også afmonteres komplet ved hjælp af et 
sædeskinnesystem med snaplåse.

Komfortzone.
BORDpAKKE

Klapbord

Kopholder til montering i sidevæggen

12 V-stikdåse bagi

Net på enkeltsæderyglæn bagi

1 Fås ikke til billængden ekstra lang.

SOVEpAKKE1

Trepersoners bænksæde i anden række med to skuffer og sengeforlænger, 
som kan forvandles til en soveplads til 2 personer.

Et enkeltsæde bagi og et ekstra enkeltsæde som ekstraudstyr (fås til lang 
køretøjslængde)

Mørktonet glas i sideruderne bagi og i bagruden
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Hukommelseshjælp.
Den elektriske sædejustering3 muliggør en bekvem, trinløs 
tilpasning af komfortsæderne og komfortnakkestøtterne. 
Den praktiske memory-funktion gemmer sæde- og nakke-
støtteindstillingerne for op til tre personer. Ved skift af  
fører eller forsædepassager kan de individuelle indstillinger 
genetableres komfortabelt og hurtigt ved at trykke på en 
knap.

I V-Klassen sikres den høje sædekomfort også, selv når 
det er koldt eller varmt. Sædevarmen3 tempererer sæderne 
efter ønske. Sædeklimatiseringen til forsæderne3 eller til 
enkeltsæderne bagi3 ventilerer desuden sædepuderne og 
ryglænene i tre trin. Den øger klimakomforten og dermed 
også førerens og alle passagerers velvære.

Føreren og forsædepassageren sidder på ergonomiske 
komfortsæder i V-Klassen. De kan tilpasses i forhold  
til individuelle behov har en lang række indstillingsmulig-
heder. Sæderne er betrukket med slidstærkt Santiago 
stof, alternativt med Lugano1 læder eller meget eksklusivt 
nappalæder2.

1 Standard til V-Klasse AVANTGARDE. 2 Standard til V-Klasse EXCLUSIVE. 3 Fås som standard til V-Klasse EXCLUSIVE og som ekstraudstyr til V-Klasse og V-Klasse AVANTGARDE.
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Med materialer i høj kvalitet og et formfuldendt design – 
V-Klassen overbeviser fra første færd med sit omfattende 
standardudstyr. Og alle, der ønsker en individuel køre-
oplevelse, kan vælge mellem en lang række forskellige 
former for ekstraudstyr. 

Standardudstyret.
HIGHLIGHTS I INTERIøRET

Komfortsæder i Santiago stof

Interiørlister i sortpoleret pianolak

Audio 20 USB

Halvautomatisk reguleret klimaanlæg TEMPMATIC

Elektrisk parkeringsbremse

Airbags, bryst-hofte-sideairbag og windowbags til fører og forsædepassager

Sædeskinnesystem med snaplåse til på- og afmontering af bagsæder

Fire enkeltsæder bagi (kan fravælges efter ønske)

HIGHLIGHTS I EKSTERIøRET

40,6 cm (16") stålfælge (RS3) med heldækkende hjulkapsel og dækdimensionen 
195/65 R 16 på 6,5 J x 16 ET 52

Kølerafdækning med 2 lameller poleret i krom

Kørelysassistent

Varmeisolerende ruder hele vejen rundt

Refleksionsforlygter med kørelys

Adaptivt stoplys

m Få MERE AT VIDE

En dejlig bil, men dette er blot en smagsprøve.  
Det komplette standardudstyr fremgår af prislisten, 
som du også kan se online.



42

En udsøgt æstetik og et eksklusivt design. Det er ikke 
svært at blive begejstret for standardudstyret i V-Klasse 
AVANTGARDE. Efter ønske kan du desuden vælge en  
lang række andre former for ekstraudstyr – som ned til 
den mindste detalje er tilpasset fuldstændigt til dine  
individuelle behov.

Udstyrslinjen AVANTGARDE.
HIGHLIGHTS I EKSTERIøRET

43,2 cm (17") letmetalfælge i 5-egers design (RL8), lakeret i vanadiumsølv, 
med dækdimensionen 225/55 R 17 på 7 J x 17 ET 51 

LED Intelligent Light System

Bagrude med separat åbning

Læssekantliste og kromdesignelement på bilens hæk

Ekstra skydedør på venstre side

AGILITY CONTROL-undervogn med selektivt dæmpningssystem

HIGHLIGHTS I INTERIøRET

Komfortsæder i Lugano læder

Interiørelementer i poleret mørkebrun asketræsdesign, også bagi

Multifunktionsrat i nappalæder med forkromet afdækning og gearvælger  
i nappalæder

Orienteringslys

Belysning i holdegrebet bagi med læsespot
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Denne udstyrslinje er en fascinerende nyfortolkning af 
luksus: Panoramataget – der er helt unikt i mellemklasse-
transportersegmentet – giver en enestående transparent 
atmosfære. Derudover er de store midterkonsoller med 
kølerum og termokopholdere komfortable. EXCLUSIVE 
interiørlister i børstet aluminium samt ventilationsdyser 
i krom afrunder interiøret. Den unikke karakter kan også 
ses udefra via „EXCLUSIVE“-mærkaten.

Udstyrslinjen 
EXCLUSIVE.

HIGHLIGHTS I EKSTERIøRET

„EXCLUSIVE“-mærkat på forskærmene 

AVANTGARDE Sportspakke Eksteriør 

Panoramatag

Parkeringspakke med 360°-kamera 

HIGHLIGHTS I INTERIøRET

Interiørlister i børstet aluminium 

DINAMICA loft, sort eller porcelæn 

Ventilationsdyser: Dyseringe og tværstøtter i sølvkrom 

AVANTGARDE Designpakke Interiør 

Sædeklimatisering bagi 

Midterkonsol med kølerum 
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Kombinationen af typiske AMG elementer og eksklusive 
detaljer øger sportsligheden. Med til eksteriørets omfang 
hører bl.a. 48,3 cm (19") AMG letmetalfælge, en AMG 
konturkant samt AMG frontskørter, AMG hækskørter med 
læssekantsbeskyttelse i krom og AMG sideskørter. Sports-
undervognen og 17"-bremsesystemet giver mere sportslige 
køreegenskaber. Med til interiøret hører sportspedaler, 
interiørliste i kulfiberdesign og andre eksklusive udstyrs-
detaljer. 

AMG Sport.

HIGHLIGHTS I EKSTERIøRET

AMG frontskørter 

AMG hækskørter med læssekantsbeskyttelse i krom 

AMG sideskørter 

48,3 cm (19") AMG letmetalfælge i dobbelt 7-egers design1

Sportsundervogn, alternativt AGILITY CONTROL-undervogn 

43,2 cm (17") bremsesystem, bremsekalibre med „Mercedes-Benz“-påskrift 

HIGHLIGHTS I INTERIøRET

Interiørlister i kulfiberdesign

Ventilationsdyser: Dyseringe og tværstøtter i krom 

Sort loftsbeklædning

Sportspedaler i børstet aluminium med sorte gummidupper 

1 Fås også som separat udstyr.
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Hvis man ønsker at give sin V-Klasse et endnu mere eksklu-
sivt og sportsligt udtryk, er det muligt at bestille sports-
pakken eksteriør og designpakken interiør som ekstraudstyr. 
Sportspakken eksteriør opgraderer V-Klassens sportslige 
egenskaber med f.eks. 43,2 cm (17") letmetal fælge og sports-
undervogn. Designpakken interiør giver kabinen et mere 
eksklusivt og individuelt sportsligt udtryk, f.eks. med kom-
fortsæder i Lugano læder og interiørdesignelementer.

Sportspakke eksteriør  
og designpakke interiør.

SpORTSpAKKEN EKSTERIøR OMFATTER  
FøLGENDE uDSTyR:

43,2 cm (17") letmetalfælge i 20-egers design (RK8), lakeret i vanadiumsølv, 
med dækdimensionen 225/55 R 17 på 7 J x 17 ET 51 

Bremsekalibre med Mercedes-Benz mærke

Sportsundervogn

Ekstraudstyr: AGILITY CONTROL-undervogn



47

ET OVERBLIK OVER uDSTyRET I DESIGNpAKKEN  
INTERIøR: 

Komfortsæder i sort eller krystalgrå Lugano læder

Rat og manuel gearvælger i nappalæder

Interiørelementer i mat antracit bølgedesign

Ekstraudstyr: Interiørelementer i sort højglanspoleret pianolak

Sportspedaler i børstet aluminium
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Eksklusiviteten og dynamikken i V-Klasse AVANTGARDE kan 
øges yderligere med ekstraudstyrspakker. AVANTGARDE 
Sportspakken Eksteriør1 giver en øget optisk og køredyna-
misk sportslighed med 45,7 cm (18") letmetalfælge, 
sportsundervogn og et stort dimensioneret bremsesystem. 
AVANTGARDE Designpakken Interiør1 vækker begejstring 
med sine detaljer i høj kvalitet som f.eks. komfortsæder i 
eksklusivt nappalæder og instrumentpanelets overdel  
i kunstlæder og med kontrastsyninger.

AVANTGARDE Sportspakke 
Eksteriør og AVANTGARDE  
Designpakke Interiør.

SpORTSpAKKEN AVANTGARDE EKSTERIøR OMFATTER  
FøLGENDE uDSTyR:

45,7 cm (18") letmetalfælge i dobbelt 5-egers design (RA9), lakeret og højglans-
poleret i tremolitgrå, med dækdimensionen 245/45 R 18 på 7,5 J x 18 ET 52 

43,2 cm (17") bremsesystem på forakslen

Bremsekalibre med Mercedes-Benz mærke

Sportsundervogn

Ekstraudstyr: AGILITY CONTROL-undervogn

Kromliste i stødfangeren

1 Standard til V-Klasse EXCLUSIVE. 
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ET OVERBLIK OVER uDSTyRET I AVANTGARDE DESIGNpAKKEN  
INTERIøR: 

Komfortsæder med kontrastsyninger i nappalæder i farverne sort, kastanje 
eller silkebeige

Sædearmlæn og dørbeklædning i læderindtræk

Instrumentpanelets overdel i kunstlæder med kontrastsyning

Multifunktionsrat i nappalæder med forkromet afdækning og gearvælger  
i nappalæder

Interiørelementer i poleret mørk antracitfarvet ibenholt trædesign

Ekstraudstyr: Interiørelementer i mat antracit bølgedesign

Ekstraudstyr: Interiørdetaljer i poleret mørkebrun asketræsdesign
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Ekstraudstyr til mange forskelligeartede behov. Med eks-
traudstyr, som giver større komfort og sikkerhed, er det 
muligt at give sin V-Klasse et mere individuelt præg.

Øvrigt ekstraudstyr.

1  Tagskinnesystemet i Alustyle kan fastgøres fleksibelt og hurtigt på  
tagrælingen.

2  Burmester®-surroundsoundsystemet imponerer med en førsteklasses 
lydoplevelse på alle siddepladser.

3  parkeringspakken med 360°-kamera er en stor hjælp, når man skal 
finde en parkeringsplads, parkere og manøvrere.

4  Med elektrisk sædejustering på fører- og passagersædet får man 
komfortable indstillingsmuligheder og en praktisk memory-funktion.

5  Den aktive parkeringsassistent hjælper føreren med at finde en 
 parkeringsplads og med at køre ind og ud fra parkeringspladsen.

6  EASy-pACK-bagklappen1 gør læsning og aflæsning i bagagerummet 
yderst komfortabelt ved hjælp af elektriske åbning og lukning via tryk  
på en knap.

  Med Media Interface Consumer-kablet får du mulighed for at styre din 
iPod®, iPhone® eller andre enheder med mikro-USB-stik via multifunk-
tionsrattet eller audiosystemet. Og samtidigt kan du oplade batteriet i din 
enhed via en universel grænseflade i midterkonsollen. 

1 Standard til V-Klasse EXCLUSIVE.
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7
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7  Automatgearkassen 7G-TRONIC pLuS imponerer med sin fremragende 
gearskiftkomfort og et stort brændstofbesparelsespotentiale.

8  Førerassistentpakken hjælper føreren med at holde sig i vognbanen og 
med at skifte vognbane på flersporede veje.

9  Blind Spot-assistenten kan bidrage til at undgå ulykker i forbindelse med 
vognbaneskift, f.eks. på motorveje.

10  Afstandsreguleringen DISTRONIC pLuS1 sørger automatisk for at holde 
den korrekte sikkerhedsafstand til det forankørende køretøj.

11  panoramataget giver masser af lys og luft i kabinen og sørger for en lys 
og venlig atmosfære. 

1 Med COLLISION PREVENTION ASSIST.
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Med tilbehørsidéerne fra Mercedes-Benz kan du konfigurere 
udstyret i din V-Klasse, så det passer mere individuelt til 
dine ønsker. Mercedes-Benz originaltilbehør er tilpasset 
optimalt i forhold til bilen og opfylder høje kvalitets- og 
sikkerhedsmæssige krav.

Originaltilbehør.
4  Bagagerumsbundafdækning, flad. Den praktiske løsning, når du vil undgå 

snavs og ridser i bagagerummet. Fremstillet af let, stabil plast.

5  Fælg i dobbelt 10-egers design. Letmetalfælge i dobbelt 10-egers design, 
lakeret i sort, højglanspoleret foran med dækdimensionen 245/45 R 18 
(RK2).

6  Fælg i dobbelt 7-egers design. Letmetalfælge i dobbelt 7-egers design, 
lakeret i sort højglans og glanspoleret, med dækdimensionen 245/45 R 19 
(RK4).

1  Cykelholder til bagklappen. Optimeret, så den altid er nem at montere 
på bagklappen. Med en maks. lastkapacitet på 70 kg kan den rumme op til 
4 cykler eller 2 elcykler (Pedelecs) af næsten enhver type og størrelse.

2  Mercedes-Benz tagboks 400 med en volumen på ca. 400 liter. Forsynet 
med en håndtagsliste, så den er nemmere at åbne og lukke. Fås i farverne 
matsølv og sort metallic. Med en maksimal lastkapacitet på 75 kg.

3  ipad®-integration bag i kabinen. Via den komfortable dockingstation kan du 
tage din iPad® og alle dens sædvanlige funktioner med i din Mercedes-Benz 
på en ergonomisk måde. Fås til iPad® 2, iPad® 3 og iPad® 4.

Billederne kan også vise originalt tilbehør, som ikke kan leveres i alle lande.
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RM5

V-Klassen står altid på attraktive hjul. Især de store 
 let metalfælge giver et individuelt udtryk, som er med til at 
understrege de sportslige egenskaber. Stålfælgene er  
som standard udstyret med en pæn heldækkende hjulkapsel.

Fælge.
RM5  48,3 cm (19") letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, i matsort lakering, 

med dækdimensionen 245/45 R 19 på 8 J x 19 ET 52 (ekstraudstyr)

RL9  45,7 cm (18") letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i vanadium-
sølv, med dækdimensionen 245/45 R 18 på 7,5 J x 18 ET 52 (ekstraudstyr)

RL5  40,6 cm (16") letmetalfælge i 10-egers design, lakeret i vanadiumsølv, 
med en dækdimension fra 195/65 R 16 på 6,5 J x 16 ET 52 (ekstraudstyr) 

RL8  43,2 cm (17") letmetalfælge i 5-egers design, lakeret i vanadiumsølv, 
med dækdimensionen 225/55 R 17 på 7 J x 17 ET 51 (ekstraudstyr, 
standard i forbindelse med V-Klasse AVANTGARDE)

RK8  43,2 cm (17") letmetalfælge i 20-egers design, lakeret i vanadiumsølv, 
med dækdimensionen 225/55 R 17 på 7 J x 17 ET 51 (ekstraudstyr, 
indgår i sportspakken eksteriør) 

RL3  48,3 cm (19") letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, sortlakeret og 
højglanspoleret, med dækdimensionen 245/45 R 19 på 8 J x 19 ET 52 
(ekstraudstyr) 

RA9  45,7 cm (18") letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret og højglans-
poleret i tremolitgrå, med dækdimensionen 245/45 R 18 på 7,5 J x 18 
ET 52 (ekstraudstyr, indgår i AVANTGARDE sportspakken eksteriør) 

RK3  Letmetalfælge i 16-egers design, højglanspoleret i sort, med dækdimen-
sionen 245/45 R 19 (ekstraudstyr, standard i forbindelse med V-Klasse 
EXCLUSIVE)

m Du KAN FINDE FLERE FæLGE

og oplysninger om originalt Mercedes-Benz tilbehør på  
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com eller  
direkte hos din Mercedes-Benz forhandler.
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VY5

FH0

FH71

VX7

VX8

VX9

FH71

FH8

VX7

VX8

FH7

FH01

VY9

FH9

FB12

FH71

FH81 FB2

VY7

VY8

VY9

VY7

FH8

FH9

VY4

Indtræk

VY4 Sort Santiago stof

VY5 Krystalgråt Santiago stof

VX7 Sort Lugano læder

VX8 Krystalgråt Lugano læder

VX9 Silkebeige Lugano læder

VY7 Sort nappalæder

VY8 Maron nappalæder

VY9 Silkebeige nappalæder 

Interiørlister

FH0 Sort højglanspoleret pianolakdesign

FH7 Mat antracitfarvet bølgedesign

FH8 Poleret mørkebrun asketræsdesign

FH9 Poleret mørk antracitfarvet ibenholt trædesign

FB1 Kulfiberdesign (AMG Sport)

FB2 Interiørlister i børstet aluminium 

1  Fås som ekstraudstyr.
2  Som alternativ fås alle andre tilgængelige interiørlister og andet tilgængeligt indtræk  
til V-Klassen.  
Kontakt din Mercedes-Benz forhandler for oplysninger om en eventuel merpris.

Indtræk og interiørlister.
Standardudstyr V-Klasse AVANTGARDE Designpakke interiør 

AVANTGARDE 
Designpakke interiør

AMG Sport

V-Klasse ExCLuSIVE
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5610

9134

7368

8526

9744

9963

9147

Lakeringer.

Standardlak

3589 Jupiterrød

5610 Navyblå

7701 Kiselgrå

9147 Arktisk hvid

Metallak1

5890 Cavansitblå

7368 Flintgrå

8526 Dolomitbrun

9134 Bjergkrystalhvid

9197 Obsidiansort

9744 Brillantsølv

9963 Indiumgrå

Standardlak Metallak1

1 Standard til V-Klasse EXCLUSIVE, ellers ekstraudstyr.
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Vær med til at sætte dit eget fingeraftryk  
på vores næste store nyhed.

Vores mål med www.mercedes.me er at begejstre, opmuntre og overraske dig med 
nye serviceydelser, produkter og oplevelser. Du har også mulighed for at besøge vores 
Mercedes me stores i metropoler som f.eks. Hamborg, Milano, Tokyo eller Hongkong. 

Mercedes me er sandsynligvis tilgængelig fra september 2016 i udvalgte lande. Du kan få yderligere information hos din Mercedes-Benz forhandler.
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Mercedes me. Velkommen til  
Mercedes-Benz’ magiske verden.

Mercedes me connect integrerer bil og ejer – og mere 
end dét: Bilen bliver en del af din personlige verden. Målet 
er mere komfort og den gode følelse af at være konstant 
forbundet. Mercedes me connect omfatter basistjenester, 
der automatisk hjælper dig i forbindelse med et teknisk 
uheld eller en ulykke – plus Remote Online, der giver dig 
mulighed for at ændre bilens indstillinger via din smart-
phone.

Mercedes-Benz er i stand til at besvare alle dine spørgsmål: Mercedes me. Dit adgangskort til  
din helt egen, fascinerende Mercedes-Benz verden. Fuld af innovative, individualiserede mobilitets-, 
konnektivitets-, service- og finansieringsydelser, der løbende udbygges. Innovativt, enkelt og  
tidssvarende: www.mercedes.me 

Lås din bil op via din smartphone, tablet eller pc. Og lad os sammen skabe morgendagens service-
koncept. Altid og overalt.
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Mercedes me assist gør det ekstra nemt for dig at vedli-
geholde din bil, idet du let og bekvemt online kan finde det 
nærmeste Mercedes-Benz serviceværksted og aftale tid  
til et serviceeftersyn. Den digitale servicerapport holder dig 
løbende informeret om alle gennemførte serviceeftersyn. 
Efter et serviceeftersyn er servicerapporten allerede til rådig-
hed online 1 dag efter. Udover den aktuelle servicerapport 
kan du også se den komplette servicehistorik samt service-
intervallerne for din bil og printe disse ud alt efter behov.

Mercedes me finance giver dig en række forskellige mulig-
heder for at købe din drømmebil. Sammen med dig finder 
Mercedes-Benz Finans den optimale leasing-, finansierings- 
og forsikringsløsning – tilpasset til dine behov. Vores 
leasingprodukter giver dig mulighed for altid at køre i en af 
de nyeste modeller og giver dig således maksimal fleksi-
bilitet. For du skal ikke finansiere et køb, men behøver kun 
at betale for brugen af bilen i form af attraktive månedlige 
rater. Med vores finansieringstilbud, betaler du for din ny 
Mercedes-Benz på den måde, der passer bedst til dit per-
sonlige budget. Størrelsen på dine månedlige rater regulerer 
du via størrelsen på din udbetaling og aftalens løbetid. Som 
en ekstra beskyttelse af dit budget og din bil kan vi tilbyde 
en række individuelle bilforsikringsløsninger på attraktive 
betingelser. 

Mercedes me inspire giver dig mulighed for at opleve 
Mercedes-Benz’ verden og indgå i en inspirerende dialog. 
Vi vil gerne dele vores idéer med dig og høre, hvad der 
bevæger og inspirerer dig, så vi hele tiden kan tilbyde dig 
de bedste løsninger. Til dette formål er der et community 
samt stadig flere og flere tilbud og oplevelser, der går langt 
videre end de klassiske bilrelaterede emner – blandt andet 
inden for events, rejser og livsstil.

Mercedes me move giver dig adgang til den intelligente 
mobilitetsløsning moovel: Mobilitetsappen moovel samler 
tilbuddene fra de forskellige transportmuligheder og viser 
dig den optimale vej fra A til B. car2go er den globale, 
markedsførende pionér inden for free-floating carsharing. 

Mercedes me er sandsynligvis tilgængelig fra september 2016 i udvalgte lande. Du kan få yderligere information hos din Mercedes-Benz forhandler.
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Vores service: Passer perfekt til din Mercedes.
Du får mere end bare en bil: Noget ubetaleligt, nemlig et eksklusivt partnerskab med Mercedes-Benz. For dig betyder det 
sikkerhed, uafhængighed og ingen bekymringer. Med andre ord: En god følelse at køre en Mercedes.

1  Vores generelle forretningsbetingelser er gældende. Gyldighedsperioden fornys efter hvert gennemført serviceeftersyn hos en autoriseret Mercedes-Benz servicepartner, indtil det er tid til næste 
 serviceeftersyn – i op til maksimalt 30 år fra første indregistrering. 2 Der kan påløbe roamingafgifter fra udlandet.

Det bedste til din Mercedes. Ingen kender din Mercedes 
bedre end vores erfarne specialister på Mercedes-Benz 
værkstederne. Det omfattende serviceudbud og de høje 
kvalitetskrav sikrer, at din bil er i perfekt stand. Desuden 
anvender vi kontrollerede Mercedes-Benz originaldele og 
specialværktøj.

Det bedste til dig. Kør uden bekymringer fra den første 
kilometer. Dette er muligt med de skræddersyede 
 Mercedes-Benz serviceaftaler. De gør det muligt for dig  
at planlægge langsigtet og giver dig permanent omkost-
ningskontrol via faste månedlige rater og gennemsigtighed 
i forbindelse med omkostningerne. Og du er sikret opti-
malt mod ekstra værkstedsudgifter. 

Det bedste for din mobilitet. Med garantidækningen 
Mercedes-Benz Mobilo1 kan du køre gennem hele Europa 
uden bekymringer – også i tilfælde af et teknisk uheld,  
en ulykke, et småuheld eller hærværk. For med Mobilo 
har du bl.a. krav på hjælp på stedet, en erstatningsbil, 
bug sering eller en hotelovernatning. Mobilitetsgarantien er 
inkluderet i de to første år fra første indregistrering og  
kan fornys til en periode på helt op til 30 år. Og hvis du får 
brug for hjælp, kan du til enhver tid kontakte os gratis 
over hele Europa på telefon +45 33 78 55 552.

m Få MERE AT VIDE. 

Alle oplysninger om Mercedes-Benz serviceaftalerne finder du på  
www.mercedes-benz.com/servicevertraege – eller du kan lade din 
Mercedes-Benz forhandler udarbejde et individuelt tilbud til dig.



62

Hvad ville Mercedes-Benz være uden motorsporten?
Den første bil, som vandt et motorløb, blev drevet af en Daimler-motor. Den første Mercedes var en 
racerbil. De berømte Sølvpile – en legende. Bag Mercedes-Benz’ sportslige engagement gemmer 
der sig stolte traditioner. Helt frem til i dag er vores mærke og hver en bil med Mercedes-stjerne 
inspireret af motorsporten. Oplev en unik historie på Mercedes-Benz Museum i Stuttgart. 

m Få MERE AT VIDE 

Oplev, hvad der har bevæget verden i over 130 år, og  
tag på en fascinerende tidsrejse i automobilens historie  
på Mercedes-Benz Museum. Der venter dig mere end  
1.500 udstillingsgenstande fordelt på 16.500 kvadratmeter - 
herunder sjældenheder som den ældste bevarede Mercedes 
fra 1902 og de legendariske mågevingemodeller. Velkommen 
til en verden af innovationer:  
www.mercedes-benz.com/museum
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Og motorsporten uden Mercedes-Benz?

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W06 Hybrid, sæson 2015.

m Få MERE AT VIDE 

Oplev fascinationen ved Formel 1: 
http://www.facebook.com/MercedesAMGF1
http://twitter.com/MERCEDESAMGF1
http://www.youtube.com/user/MERCEDESAMGPETRONAS
http://plus.google.com/+Mercedesamgf1/posts
http://instagram.com/MercedesAMGF1#
http://www.MercedesAMGF1.com

Den 3. juni 1934 så den legendariske Sølvpil for første gang dagens lys i forbindelse med det  
internationale racerløb „Eifelrennen“ på Nürburgring. Denne tradition blev båret videre af Sølvpil-
fabriksteamet MERCEDES AMG PETRONAS i Formel-1 sæsonen 2014. Denne sæson blev kronet 
med en imponerende dobbeltsejr: En førsteplads både i kørernes og konstruktørernes mesterskab. 
Det er dog ikke kun på banen, vores team skaber succes. Hver en kørt kilometer er med til at  
drive udviklingen inden for hybridteknologi videre til gavn for serieproduktionen.
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Dimensioner.
Bilens længde, kompakt model

Alle angivelser i mm. De oplyste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last. 1 Bilens højde øges 48 mm i forbindelse med tagræling. 
2  Indvendig højde. 3 Uden last. 4  Maksimal kabinebredde (målt på bunden). 5  Frimål mellem hjulkasser. 6  Mål målt på bilens bund.
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Bilens længde, lang model Bilens længde, ekstra lang model
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Tekniske data.

1  Oplysninger iht. EU-direktiv 80/1269/EØF i den aktuelt gældende udgave. 2 Andre dækstørrelser kan vælges som ekstraudstyr. 3 De angivne værdier er beregnet i overensstemmelse med den foreskrevne 
målemetode (§2 nr. 5, 6, 6a i den aktuelt gældende udgave af den tyske lov om mærkning af bilers energiforbrug) og i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007. Bemærk: Oplysningerne er ikke baseret på en 
enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men tjener udelukkende til sammenligning mellem de forskellige biltyper. CO2-emission, der opstår i forbindelse med produktionen og distributionen af brændstoffet 
eller andre energikilder, medregnes ikke i forbindelse med beregningen af CO2-emissionen iht. direktivet 1999/94/EF. 4 Tankindholdet for alle motorer er som standard ca. 57 l, som ekstraudstyr ca. 70 l. 

Det bedste til motoren:
Mercedes-Benz original motorolie

 DIESELMOTORER

V 200 d V 200 d 4MATIC

Antal cylindre/placering 4/R 4/R

Totalvolumen i cm3 2.143 2.143

Nominel ydelse1 i kW (hk) ved o/min 100 (136)/3.800 100 (136)/3.800

Nominelt drejningsmoment1 i Nm ved o/min 330/1.200–2.400 330/1.200–2.400

Standardgearkasse [ekstraudstyr] 6-trins manuel gearkasse [7G-TRONIC PLUS9] 7G-TRONIC PLUS9

Acceleration fra 0–100 km / t. i s  [automatgearkasse] 14,0 [12,9] – [14,4]

Tophastighed ca. i  km /t. [automatgearkasse] 183 [181] – [178]

Standarddæk2 195/65 R 16 (205/65 R 16)8 225/55 R 17 RF

Brændstofforbrug3, 4 i km/l, afhængigt af bilens længde
Bykørsel [automatgearkasse]

Landevejskørsel [automatgearkasse] 
Blandet kørsel [automatgearkasse]

med BlueEFF.
kompakt
12 [14,7]

18,5 [17,5] 
15,4 [16,4]

med BlueEFF.
lang
12 [14,7]

18,5 [17,5]

15,4 [16,4]

med BlueEFF.
ekstra lang
12 [14,7]

18,5 [17,5]

15,4 [16,4]

med BlueEFF.
kompakt
– [13,3] 
– [16,7] 
– [15,2]

med BlueEFF.
lang
– [13] 
– [16,1] 
– [14,9]

med BlueEFF.
ekstra lang
– [13] 
– [16,1] 
– [14,9]

CO2 - emission3 i  g / km  ved blandet kørsel [automatgearkasse] 171 [159] 171 [159] 171 [159] – [174] – [177] – [177]

Emissionsklasse/

Energiklasse [automatgearkasse]
Euro 6 Gr. I
D [C]

Euro 6 Gr. I
D [C]

Euro 6 Gr. I
D [C]

Euro 6 Gr. I
– [D]

Euro 6 Gr. I
– [D]

Euro 6 Gr. I
– [D]

Bagagerumsvolumen i l 610 1.030 1.410 610 1.030 1.410

Vendekredsdiameter i m 11,8 11,8 12,5 12,9 12,9 13,7

Egenvægt5, 6 i kg 2.080 2.105 2.130 2.155 2.180 2.205

Last i kg6 720–1.020 695–995 670–970 945 920 895

Tilladt totalvægt i kg 2.800, 3.100 3.100

Anhængerlast i kg med bremse/uden bremse 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

Tilladt samlet vogntogsvægt i kg 4.800–5.600 5.100, 5.600



67

Tankindhold AdBlue®: 11,5 l, som ekstraudstyr ca. 25 l (kan sandsynligvis leveres fra 2. kvartal 2016). 5 Angivelser iht. direktivet 92/21/EF i den aktuelt gældende udgave (med fører 68 kg, bagage 7 kg, alle drivmidler og 90 % fyldt tank.) 6 Udstyr og forskellige udstyrslinjer kan øge/reducere 
egenvægten og dermed påvirke lastkapaciteten. Du kan få yderligere oplysninger hos din Mercedes-Benz forhandler. 7 Den kortvarige forøgelse af ydelsen og drejningsmomentet med overtorque-teknologien aktiveres i DYNAMIC SELECT-funktionerne C, S og M. 8 Standard ved en tilladt totalvægt 
på 3.100 kg. 9 BlueEFFICIENCY-pakke standard i forbindelse med 7G-TRONIC PLUS. Ekstraudstyr og originaltilbehør (f.eks. tagræling, cykelholder osv.) kan påvirke relevante egenskaber for bilen, f.eks. vægten og/eller rulle- og luftmodstanden, og sammen med trafik- og vejrmæssige forhold 
influere på bilens forbrugs- og ydelsesmæssige værdier. Du finder yderligere tekniske data på www.mercedes-benz.dk

V 220 d V 220 d 4MATIC V 250 d V 250 d 4MATIC

4/R 4/R 4/R 4/R

2.143 2.143 2.143 2.143

120 (163)/3.800 120 (163)/3.800 140 (190) [+10 (+14)7]/3.800 140 (190) [+10 (+14)7]/3.800

380/1.400–2.400 380/1.400–2.400 440 [+407]/1.400–2.400 440 [+407]/1.400–2.400

6-trins manuel gearkasse [7G-TRONIC PLUS9] 7G-TRONIC PLUS9 7G-TRONIC PLUS9 7G-TRONIC PLUS9

11,9 [10,9] – [12,4] – [9,1] – [10,6]

194 [195] – [189] – [206] – [199]

205/65 R 16 225/55 R 17 RF 225/55 R 17 RF 225/55 R 17 RF

med BlueEFF. 
kompakt
13,2 [14,7] 
19,2 [18,5] 
16,4 [16,9]

med BlueEFF.
lang
13,2 [14,7] 
19,2 [18,5] 
16,4 [16,9]

med BlueEFF. 
ekstra lang 
13,2 [14,7] 
19,2 [18,5]

16,4 [16,9]

med BlueEFF.
kompakt
– [13,3] 
– [16,7] 
– [15,2]

med BlueEFF.
lang
– [13] 
– [16,1] 
– [14,9]

med BlueEFF.
ekstra lang
– [13] 
– [16,1] 
– [14,9]

med BlueEFF.
kompakt
– [14,5]  
– [18,2] 
– [16,7]

med BlueEFF.
lang
– [14,5]  
– [18,2] 
– [16,7]

med BlueEFF.
ekstra lang
– [14,5]  
– [18,2] 
– [16,7]

med BlueEFF.
kompakt
– [13,3] 
– [16,7] 
– [15,2]

med BlueEFF.
lang
– [13] 
– [16,1] 
– [14,9]

med BlueEFF.
ekstra lang
– [13] 
– [16,1] 
– [14,9]

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

Euro 6 Gr. I
C [C]

Euro 6 Gr. I
C [C]

Euro 6 Gr. I
C [C]

Euro 6 Gr. I
– [D]

Euro 6 Gr. I
– [D]

Euro 6 Gr. I
– [D]

Euro 6 Gr. I
– [C]

Euro 6 Gr. I
– [C]

Euro 6 Gr. I
– [C]

Euro 6 Gr. I
– [D]

Euro 6 Gr. I
– [D]

Euro 6 Gr. I
– [D]

610 1.030 1.410 610 1.030 1.410 610 1.030 1.410 610 1.030 1.410

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

2.080 2.105 2.130 2.155 2.180 2.205 2.120 2.145 2.170 2.155 2.180 2.205

720–1.020 695–995 670–970 945 920 895 680–980 655–955 630–930 945 920 895

2.800, 3.100 3.100 2.800, 3.100 3.100

2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

4.800–5.600 5.100, 5.600 4.800–5.300, 5.550, 5.600 5.100, 5.050, 5.550, 5.600
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Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning, 29.06.2015, kan der 
være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser  
i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges af  
køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælgeren eller 
producenten bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke  
udledes nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det  
almindelige standardudstyr ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tryktekniske faktorer. Brochuren 
anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder 
imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. Kontakt derfor din Mercedes-Benz 
forhandler for at få oplysninger om de gældende lokale love og bestemmelser. 
www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart   VAN/VMK 4720 · 2B100 · 08-02/0316

Bortskaffelsesordning. Vi tager gerne imod din V-Klasse med henblik på at bortskaffe den miljørigtigt i overensstemmelse 
med EU-direktivet om udrangerede køretøjer – men det er der heldigvis længe til.

For at gøre det så nemt som muligt, har vi et netværk af skrotningsfirmaer tilknyttet til dette formål. Du er velkommen  
til at aflevere din bil gratis til en af disse virksomheder. På den måde yder du et værdifuldt bidrag til at sørge for genbrug 
af brugte dele og komponenter og til at passe på vores ressourcer. Du kan få yderligere information om skrotning,  
genbrug og betingelserne for bortskaffelse på den nationale Mercedes-Benz hjemmeside.

Mercedes-Benz er en af stiftelsespartnerne af fonden „Laureus Sport for Good Foundation“.
Siden grundlæggelsen af fonden i år 2000 har Mercedes-Benz støttet og fremmet målene og værdierne for dette 
verdensomspændende almennyttige program: Forbedring af livet for udsatte eller syge børn og unge ved hjælp af 
sociale sportsprojekter. Laureus er blevet et grundlæggende element i det sociale ansvar hos Mercedes-Benz. Hver  
ny Mercedes er således ambassadør for disse værdier. Ved købet af en Mercedes støtter du fonden „Laureus Sport  
for Good Foundation“.


