
Třída V.





Velkorysá a jedinečná.

Mohutná příď a nevšední tvary. Nová třída V, vyvinuta s mimořádnou péčí pro výzvy nevšedních i všedních dnů, nabízí 
variabilní koncepci interiéru a zároveň přináší neobyčejný zážitek z jízdy. Vzhled, který upoutá pozornost bez ohledu 
na to, zda jste zrovna na výletě nebo míříte na obchodní jednání. S inteligentními asistenčními a bezpečnostními systémy, 
inovativní multimediální koncepcí a silným pohonem stanovuje nová třída V nová měřítka v segmentu.

Vyobrazené vozidlo může obsahovat příplatkovou výbavu.





Dechberoucí.

Kvalitně zpracovaný intriér nové třídy V si jednoduše zamilujete. Můžete se těšit na exkluzivní kokpit, 
ve kterém byly použity pouze prvotřídní materiály. V podobě systému COMAND Online v příplatkové 
výbavě Vám nová třída V nabízí inovativní multimediální systém pro navigaci, telefonování a funkce 
audio. Systém Live Traffic Information1 Vás bude informovat o aktuální dopravní situaci a dovede 
Vás vždy co nejrychleji k cíli. A pokud se na svých cestách zdržíte déle, oceníte příjemnou atmosféru 
navozenou decentním tónem ambientního osvětlení třídy V AVANTGARDE.

1  Zdarma po dobu tří let od první registrace vozidla.

Vyobrazené vozidlo může obsahovat příplatkovou výbavu.





Nová třída V je připravena vyrazit k jakémukoli cíli. S dostatkem místa 
a množstvím inovací pro bezstarostnou jízdu. Mezi ně patří nové zadní 
okno, které lze vyklopit nezávisle na zadních dveřích1 nebo elektrické 
otevírání a zavírání pátých dveří EASY-PACK – jednoduše stisknutím 
tlačítka (příplatková výbava). S mnoha konfiguracemi a možnostmi 
nastavení sedadel je nová třída V přinejmenším právě tak rozmanitá 
jako přání Vašich dětí.

Velkorysý prostor.

1  Standardní výbava pro třídu V AVANTGARDE, příplatková výbava pro třídu V.

Vyobrazené vozidlo může obsahovat příplatkovou výbavu.





1  S asistentem varování před kolizí COLLISION PREVENTION ASSIST. 2  Standardní výbava pro třídu V AVANTGARDE, příplatková výbava pro třídu V.

Mercedes-Benz Intelligent Drive.

Mercedes-Benz Intelligent Drive je naší vizí jízdy bez nehod. 
V rámci této vize vyvíjíme a v našich vozech využíváme 
inteligentní technologie, které řidiče aktivně podporují 
a výrazně mu tak usnadňují práci.

Poprvé v tomto segmentu: parkovací sada s kamerou 360°. 
Řidič tak může na displeji sledovat okolí vozidla z ptačí 
perspektivy - jedinečná pomoc ve složitých situacích při 
parkování a manévrování. Takto předvídavě dokáže pracovat 
i COLLISION PREVENTION ASSIST (asistent varování 
před kolizí), dostupný v příplatkové výbavě. Varuje Vás 
akusticky i opticky před možnou kolizí a výrazně tak 
snižuje nebezpečí nehody. Dalším výrazným prvkem se 
stává DISTRONIC PLUS1. Udržuje kromě rychlosti také 
předem určenou vzdálenost od vozidla jedoucího před 
Vámi. V případě potřeby dokáže systém samočinně brzdit 
a opět zrychlit. Optimální osvětlení vozovky zajišťuje LED 
Intelligent Light System2. Potkávací světla se automaticky 
přizpůsobí povětrnostním, světelným a jízdním podmínkám. 
Asistent dálkových světel navíc umožňuje maximální 
osvětlení vozovky, aniž by byla oslněna protijedoucí vozidla.

Výkonné motory.

Motor V 250 BlueTEC s výkonem 140 kW (190 k) dokáže 
zrychlit z 0 na 100 km/h během 9,1 sekund a poskytne 
Vám ve spojení s převodovkou 7G-TRONIC PLUS jedinečný 
požitek z jízdy. Dodržením emisní normy Euro 6 sk. I a níz-
kou spotřebou paliva tak třída V splňuje již dnes požadavky 
budoucnosti.

Intuitivní koncepce multimediálního systému.

Hlavním znakem nové telematické generace je inteligentní 
systém COMAND Online v příplatkové výbavě, který v sobě 
spojuje všechny funkce audio, telefonu a navigace. Je dále 
vybaven internetovým prohlížečem a díky parkovací sadě 
s kamerou 360° v příplatkové výbavě můžete na displeji 
sledovat okolí vozidla z ptačí perspektivy. Integrován je 
rovněž systém hlasového ovládání LINGUATRONIC.

Variabilita pro každodenní použití.

Každodenní cestování Vám usnadní flexibilní koncepce 
sedadel s praktickými výbavami, jakými jsou nové zadní 
výklopné okno2 a elektrické dveře EASY-PACK v příplat-
kové výbavě.

Hlavní atributy nové třídy V.

Vyobrazené vozidlo může obsahovat příplatkovou výbavu.





Třída V Edition 11.

Výrazný vzhled nové třídy V Edition 1 s 5loukoťovými koly z lehké slitiny, pneumatikami 
245/45 R 19 a systémem LED Intelligent Light System ve Vás zanechá trvalý dojem. 
Také interiér budí obdiv. Exkluzivní charakter interiéru dotváří kůže nappa v dezénu maroon 

a ozdobné prvky v provedení dřeva ebenu v barvě tmavá anthracite, jakož i koberečky 
s nápisem Mercedes-Benz. Další nedílnou součástí výbavy je systém COMAND Online, 
parkovací sada s kamerou 360° nebo systém Surround soundsystem Burmester®.

1 Zvláštní model třídy V je předběžně k dodání do konce roku 2014.

Vyobrazené vozidlo může obsahovat příplatkovou výbavu.



Standardní výbava nové třídy V vyniká neobyčejným designem a je prezentována mohutnou 
přídí a reflexními světlomety. Interiér Vás nadchne kvalitním kokpitem se standardně 
dodávaným multimediálním systémem Audio 20 USB a komfortními sedadly čalouněnými 

tkaninou Santiago v barvě černá nebo šedá crystal. Interiér s flexibilními zadními sedadly 
dotvářejí hodnotné ozdobné prvky v klavírovém laku. Bezpečnou jízdu zajišťuje asistent 
sledování bdělosti ATTENTION ASSIST a asistent stabilizace při poryvech bočního větru.

Standardní výbava.



S 5loukoťovými koly z lehké slitiny, pneumatikami 225/55 R 17, systémem LED Intelligent 
Light System a praktickým samostatně výklopným zadním oknem a rozděleným zavazadlovým 
prostorem vyhoví nová třída V AVANTGARDE vysokým nárokům na design, komfort i variabilitu. 
Díky podvozku AGILITY CONTROL se selektivním systémem tlumení není opomenut ani 

požitek z jízdy. Interiér zaujme kombinací prvotřídních výbav, jako jsou komfortní sedadla 
čalouněná kůží Lugano s ozdobnými prvky ve dřevě jasanu. Ambientní osvětlení navozuje 
v celém interiéru příjemnou atmosféru.

Linie výbav AVANTGARDE.



Sebevědomý projev dodává vozidlu sada Sport Exteriér s 20loukoťovými koly z lehké slitiny, 
pneumatikami 225/55 R 17, brzdovými třmeny s nápisem Mercedes-Benz a sportovním 
podvozkem. Sada Design Interiér pro třídu V budí nadšení svými komfortními sedadly 
čalouněnými kůží Lugano, volantem čalouněným kůží nappa a ozdobnými prvky s motivem 
vln. Kokpit vozu pak dotvářejí sportovní pedály z kartáčovaného hliníku.

Sada AVANTGARDE Sport Exteriér zahrnuje 5dvouloukoťová kola z lehké slitiny, pneumatiky 
245/45 R 18, brzdové třmeny s nápisem Mercedes-Benz a sportovní podvozek. V sadě 
AVANTGARDE Design Interiér naleznete komfortní sedadla čalouněná kůží nappa, přístro-
jovou desku v kůži s ozdobným prošitím, ozdobné prvky ve dřevě ebenu a sportovní 
pedály z kartáčovaného hliníku.

Sady výbavy pro novou třídu V a třídu V AVANTGARDE.



Příplatkové výbavy pro novou třídu V a třídu V AVANTGARDE.

S příplatkovými výbavami pro vyšší komfort a bezpeč-
nost můžete novou třídu V přizpůsobit Vašim individuálním 
představám.

Výběr příplatkových výbav 
Převodovka 7G-TRONIC PLUS včetně řadicich padel DIRECT SELECT 
a volici paky DIRECT SELECT
Surround soundsystem Burmester® vč. zesilovače hlasu zpředu dozadu 
(v kombinaci se systemem COMAND Online)
System COMAND Online

Vyhřivani a ventilovani sedadel řidiče a spolujezdce
Parkovaci sada se zpětnou kamerou nebo kamerou 360°
Zadni dveře EASY-PACK
Sada jizdnich asistentů (mj. s COLLISION PREVENTION ASSIST)
Sada asistentů jizdy v pruzich (mj. s asistentem hlidani mrtveho uhlu)



Čalounění a ozdobné 
prvky.

Čalounění

VY4 Tkanina Santiago černá

VY5 Tkanina Santiago šedá crystal

VX7 Kůže Lugano černá

VX8 Kůže Lugano šedá crystal

VX9 Kůže Lugano béžová silk

VY7 Kůže nappa černá

VY8 Kůže nappa maroon1

VY9 Kůže nappa béžová silk 

Ozdobné prvky

FH0 Klavírový lak, černý, lesklý

FH7 Dekor vln, anthracite, matný

FH8 Dřevo jasanu, tmavě hnědé, lesklé

FH9 Dřevo ebenu, athracite, tmavé, lesklé

1  Pro zvláštní model třídy V Edition 1 dostupný do konce roku 2014.
2  Volitelně dostupné. Pro případné navýšení ceny se informujte u svého 
prodejce Mercedes-Benz.
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1  Příplatková výbava.

Barevné odstíny.

Standardní barevné odstíny

9147 Bílá arctic

5610 Modrá marine

6580 Zelená granite

3589 Červená jupiter

7701 Šedá pebble

Metalické barevné odstíny1

9134 Bílá rock crystal

9197 Černá obsidian

7368 Šedá fl int

8526 Hnědá dolomite

9744 Stříbrná brilliant

5890 Modrá cavansite

9963 Šedá indium
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Technické údaje.

1  Údaje podle směrnice 80/1269/EHS v aktuálním platném znění. 2 Další rozměry pneumatik jsou k dodání za příplatek. 3 Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (nařízení [ES] 715/2007 v aktuálním platném znění). Údaje se nevztahují na jedno konkrétní vozidlo 
a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. 4 Objem nádrže činí pro všechny motory standardně cca 57 l, za příplatek cca 72 l. 5 Údaje podle směrnice 92/21/ES ve znění platném v okamžiku vydání. (Včetně řidiče 68 kg, zavazadel 7 kg, všech provozních 
kapalin a palivové nádrže naplněné na 90 %). 6 Příplatková výbava a příslušenství může zvýšením/snížením pohotovostní hmotnosti ovlivnit užitečné zatížení. Další informace obdržíte u svého prodejce Mercedes-Benz. 7 Objem zavazadlového prostoru činí pro délku nástavby A2 1030 l. 

8 Krátkodobé zvýšení výkonu a točivého momentu s technologií overtorque se aktivuje v režimech AGILITY SELECT „C“, „S“ a „M“. Další technické údaje najdete na adrese www.mercedes-benz.cz

 VZNĚTOVÉ MOTORY se sadou BlueEFFICIENCY

V 200 CDI V 220 CDI V 250 BlueTEC 

Počet válců/uspořádání 4/R 4/R 4/R

Zdvihový objem motoru (cm3) 2143 2143 2143

Jmenovitý výkon1 v kW (k) při ot./min 100 (136)/3800 120 (163)/3800 140 (190) [+10 (+14)8]/3800

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 330/1200–2400 380/1400–2400 440 [+408]/1400–2400

Zrychlení z 0 – 100 km / h (s) [automatická převodovka] 13,8 [12,8] 11,8 [10,8] – [9,1]

Nejvyšší rychlost cca (km / h) [automatická převodovka] 183 [181] 194 [195] – [206]

Standardní rozměr pneumatik2 195/65 R 16 205/65 R 16 225/55 R 17

Standardní převodovka Šestistupňová manuální převodovka Šestistupňová manuální převodovka 7G-TRONIC PLUS

Spotřeba paliva3, 4 (l/100 km)
Ve měste [automatická převodovka]
Mimo město [automatická převodovka]
Kombinovaná [automatická převodovka]

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]

Emise CO2
3 (g / km), kombinovaný provoz [automatická převodovka] 159 [152] 149 [149] – [157]

Třída účinnosti [automaticka převodovka] A [A] A [A] – [A]

Emisní norma Euro 5b+ Gr. III  Euro 5b+ Gr. III Euro 6 Gr. I 

Průměr otáčení (m) 11,8 11,8 11,8

Pohotovostní hmotnost5, 6 (kg) 2075 2075 2145

Užitečné zatížení6, 7 (kg) 725–975 725–975 655–905

Nejvyšší celková přípustná hmotnost (kg) 2800, 3050 2800, 3050 2800, 3050

Hmotnost přívěsu (kg) brzděného/nebrzděného 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

Nejvyšší celková přípustná hmotnost soupravy (kg) 5300, 5550 5300, 5550 5300, 5550



Rozměry.
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Všechny údaje jsou uvedeny v milimetrech. Uvedené rozměry jsou průměrné hodnoty. Platí pro nezatížená vozidla ve standardní výbavě. 1 Výška vozidla v kombinaci se střešním nosičem v příplatkové výbavě, 48 mm navíc. 
2  Vnitřní výška. 3  Nezatížené vozidlo 542.  4  Maximální šířka kabiny vozidla (měřeno u podlahy). 5  Světlý rozměr mezi podběhy kol. 6  Rozměr u podlahy vozidla.
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Převzetí vozidel s ukončenou životností. Rádi převezmeme Váš vůz třídy V zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí Evropské unie (EU) o vozidlech 
s ukončenou životností – do té doby však zbývá ještě mnoho času.

Abychom Vám vrácení vozidla co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných středisek a demontážních míst. Své vozidlo můžete bezplatně odevzdat 
v jednom z těchto zařízení. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu recyklace a k ochraně přírodních zdrojů.

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností, zhodnocení a podmínkách pro zpětné převzetí obdržíte na domovské stránce společnosti 
Mercedes-Benz pro Vaši zemi.

K údajům v tomto prospektu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu, 13. 9. 2013, mohlo dojít u produktu ke změnám. Výrobce si po dobu trvání 
dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud budou tyto změny či odchylky 
únosné pro zákazníka s ohledem na zájmy prodejce. Pokud prodejce nebo výrobce používá k popisu objednávky či objednaného předmětu prodeje 
značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, 
které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento text je publikován mezinárodně. Informace 
o legislativních, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku Německo, a to v okamžiku 
redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně předpisů platných v ostatních zemích a jejich důsledcích, jakož i o závazném aktuálním stavu se proto 
prosím informujte u svého prodejce Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.cz
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