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Η V-Class. 
Χωράει όλη σας τη ζωή.

Επιβιβαστείτε και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο σας με  
τη VClass. Είναι τόσο πολύπλευρη όσο και η ζωή σας και 
τόσο μεγάλη όσο και τα όνειρά σας. Με χαρακτηριστική 
σχεδίαση που μπορεί να διαμορφώσετε σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις σας μέχρι και στην παραμικρή λεπτομέρεια. 
Ζήστε μία μοναδικά απολαυστική και ευέλικτη εμπειρία 
οδήγησης που κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν μπορεί  
να προσφέρει με τέτοιες τιμές κατανάλωσης. Και με τα 
χαρακτηριστικά επίπεδα άνεσης και ασφάλειας της 
MercedesBenz που κανείς δεν μπορεί να συναγωνιστεί. 
Κάνει πιο ευχάριστες τις μετακινήσεις της οικογένειας, 
ακόμα πιο συναρπαστικές τις εξορμήσεις στον ελεύθερο 
χρόνο και φροντίζει να φτάνετε πάντα στον προορισμό 
σας με άνεση και στυλ. Η VClass: ένα μεγαλειώδες όχημα!
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Λεπτομερείς πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης παρουσιάζονται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά». 
Οι απεικονίσεις ενδέχεται να περιέχουν αξεσουάρ και προαιρετικό ή άλλο εξοπλισμό, ο οποίος να διαφέρει ή να είναι πρόσθετος στο βασικό εξοπλισμό.

Το καλύΤερο Σε ολεΣ ΤιΣ μορφεΣ. 

Γνωρίστε τη VClass με την εφαρμογή καταλόγου της MercedesBenz για το iPad® καθώς και με την εφαρμογή 
«MercedesBenz Guides» για smartphone και ταμπλέτα (iOS και Android). Οι εφαρμογές διαθέτουν πολλές  
ταινίες, κινούμενες εικόνες καθώς και άλλα περιεχόμενα, όπως οδηγίες χρήσης για κινητό και διατίθενται δωρεάν 
στο Apple® iTunes® Store (iOS) ή στο Google Play Store.

14 | Mercedes-Benz V 220 d 
Aσημί μπριγιάν μεταλλικό
Πακέτο εξοπλισμού AMG Line, ζάντες αλουμινίου 
AMG 19 ιντσών σχεδίασης 7 διπλών ακτίνων, 
εσωτερικό πακέτο Design, επενδύσεις από δέρμα 
Λουγκάνο σε Μαύρο, διάκοσμος σε εμφάνιση 
ανθρακονημάτων

16 | Mercedes-Benz V 220 d 4MATIC
ασημί μπριγιάν μεταλλικό (σελ. 18 V 220 d)
Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων σε Ασημί 
Βαναδίου, εξωτερικό σπορ πακέτο, εσωτερικό 
πακέτο Design, επένδυση σε δέρμα Λουγκάνο 
Μαύρο, διάκοσμος σε κυματοειδή εμφάνιση 
ανθρακί ματ 

24 | Mercedes me 
28 | Service και υπηρεσίες

οι διάφορες πτυχές μίας  
μοναδικής κατηγορίας.

4 | Mercedes-Benz V 250 d 
μπλε καβανσίτη μεταλλικό
Γραμμή εξοπλισμού EXCLUSIVE με AMG Line, 
ζάντες αλουμινίου AMG 19 ιντσών σχεδίασης 
7 διπλών ακτίνων, εσωτερικό πακέτο Design 
AVANTGARDE, επενδύσεις από δέρμα νάπα Μπεζ 
σατινέ, διάκοσμος σε εμφάνιση βουρτσισμέ
νου αλουμινίου

12 | Mercedes-Benz V 250 d
Aσημί μπριγιάν μεταλλικό
Γραμμή εξοπλισμού EXCLUSIVE με AMG Line, 
ζάντες αλουμινίου AMG 19 ιντσών σχεδίασης 
7 διπλών ακτίνων, εσωτερικό πακέτο Design 
AVANTGARDE, επενδύσεις από δέρμα νάπα Καφέ 
Μαρόν, διάκοσμος σε εμφάνιση βουρτσισμέ
νου αλουμινίου

Πολυάριθμες δυνατότητες.

32 | Κινητήρες
34 | Κιβώτιο ταχυτήτων και ανάρτηση
35 | Σύστημα τετρακίνησης 4MATIC
36 | MercedesBenz Intelligent Drive
37 | Ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφάλειας
38 | Συστήματα υποβοήθησης
40 | Συστήματα πολυμέσων
42 | Εσωτερικός χώρος
44 | Σχεδίαση καθισμάτων 
46 | Εξοπλισμός 
48 | Γραμμή εξοπλισμού AVANTGARDE
50 | Γραμμή εξοπλισμού EXCLUSIVE
52 | AMG Line
54 | Πακέτα
58 | Προαιρετικός εξοπλισμός 
59 | Εργοστασιακά βοηθήματα οδήγησης
60 | Γνήσια αξεσουάρ
61 | Ζάντες
62 | Επενδύσεις και διάκοσμος
63 | Βαφές αμαξώματος
64 | Διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά
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Μεγαλειώδης. Μοναδική.
Η VClass σχεδιάστηκε για τις χαρές αλλά και τις απαιτήσεις της ζωής. Με τη χαρακτηριστικά δυναμική μορφή 
της τραβά τα βλέμματα επάνω της – ειδικά με τις νέες γραμμές εξοπλισμού EXCLUSIVE και AMG Line. 
Επιδεικνύει το μέγεθός της και στο εσωτερικό της: ο πολυμορφικός σχεδιασμός του χώρου, τα έξυπνα 
συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας, καθώς και τα τέλεια δικτυωμένα, καινοτόμα συστήματα πολυμέ
σων, τα οποία συμβάλλουν στις ευκολότερες και πιο άνετες μετακινήσεις σας με το Mercedes me connect1, 
την κάνουν να ξεχωρίζει στην κατηγορία της. Το πανίσχυρο σύστημα μετάδοσης κίνησης προσφέρει συ
ναρπαστική οδηγική εμπειρία και προκαλεί ανυπομονησία για τις επόμενες χαρές και απαιτήσεις της ζωής.

1  Προσοχή, πιθανόν κάποιες υπηρεσίες να μην έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη στην Ελλάδα.
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Ο υψηλής αισθητικής εσωτερικός χώρος της VClass θα σας ενθουσιάσει. Απολαύστε ένα 
αποκλειστικό κόκπιτ εκπληκτικής σχεδίασης με μία επιλογή από πρώτης τάξεως υλικά.  
Η πανοραμική συρόμενη ηλιοροφή1 σας προσφέρει περισσότερο φως και καθαρό αέρα. Τα 
αγαπημένα σας ροφήματα και ποτά μπορείτε να τα μεταφέρετε εύκολα στις 2 ισοθερμικές  
διπλές ποτηροθήκες ή στην ψυχόμενη θήκη2. Επιπλέον, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός στη VClass 
AVANTGARDE και τη VClass EXCLUSIVE φροντίζει για εξαιρετικά ευχάριστη ατμόσφαιρα 
όταν βρίσκεστε καθ’ οδόν στη διάρκεια της νύχτας.

Εντυπωσιάζει.

1  Η πανοραμική συρόμενη οροφή διατίθεται προαιρετικά. Περιλαμβάνεται στο εύρος εξοπλισμού της VClass EXCLUSIVE. 
2 Η κεντρική κονσόλα με ψυχόμενη θήκη διατίθεται προαιρετικά. Περιλαμβάνεται στο εύρος εξοπλισμού της VClass EXCLUSIVE. 
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Τα πρακτικά αυτοκίνητα μπορούν 
να είναι τόσο όμορφα.

Η VClass είναι ένα επιτυχημένο αυτοκίνητο από κάθε άποψη. Οι γραμμές της είναι αρμονικές και 
χαρακτηριστικές – ακριβώς όπως ενός επιβατικού αυτοκινήτου MercedesBenz. Από το εντυπωσιακό 
μπροστινό τμήμα με τη δυναμική επένδυση μάσκας ψυγείου και τη συναρπαστική σχεδίαση των 
πλευρών μέχρι το λειτουργικό πίσω τμήμα με τα εναρμονισμένα πίσω φώτα. Θέλετε περισσότερα; 
Ευχαρίστως, αφού δημιουργήσαμε για εσάς 5 ελκυστικές γραμμές σχεδίασης και εξοπλισμού  
καθώς και πακέτα Design, όπως η VClass EXCLUSIVE και η AMG Line, ώστε να μπορείτε να κάνετε 
τη VClass ακόμη πιο αποκλειστική, πιο σπορτίφ και ακόμη πιο δική σας.
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Πρακτικότητα που εκπλήσσει.

1  Διατίθεται προαιρετικά για τη VClass και ως βασικός εξοπλισμός για τη VClass AVANTGARDE και τη VClass EXCLUSIVE.
2  Τα κουτιά για ψώνια διατίθεται για τα μήκη οχήματος Long και Εxtra Long. 3 Διατίθεται προαιρετικά για τη VClass  

και τη VClass AVANTGARDE και ως βασικός εξοπλισμός για τη VClass EXCLUSIVE.

Η VClass είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Προσφέρει 
άπλετο χώρο για όλα τα απαραίτητα και αμέτρητες ιδέες για να μπορείτε 
να τη φορτώνετε και να την ξεφορτώνετε εύκολα. Ανάμεσα σε αυτές,  
το ξεχωριστά ανοιγόμενο πίσω παρμπρίζ1. Χάρη στο άνοιγμα που εξοι
κονομεί χώρο και την προαιρετικά διαθέσιμη θήκη χώρου φόρτωσης  
με 2 κουτιά για ψώνια2, η φόρτωση και εκφόρτωση γίνονται απλή υπόθεση. 
Όπως ακριβώς το άνοιγμα και κλείσιμο του προαιρετικά ηλεκτρικού 
πίσω καπό EASYPACK3 με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, με πολλές 
και διάφορες διαμορφώσεις και δυνατότητες ρύθμισης των καθισμά
των, η VClass είναι τόσο πολύπλευρη όσο οι επιθυμίες των παιδιών σας.
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Ευρύχωρη. Εντυπωσιακή.  
Συναρπαστική.

Ο δυναμικός, εκφραστικός χαρακτήρας της VClass θα σας συναρπάσει. Μπαί
νοντας μέσα, ο εσωτερικός χώρος της ενθουσιάζει με το προαιρετικό εσωτερικό 
πακέτο Design AVANTGARDE1 με πολυτελές δέρμα νάπα – σε Καφέ Μαρόν, 
Μαύρο ή Μπεζ σατινέ – και με διάκοσμο σε εμφάνιση βουρτσισμένου αλουμινίου. 
Κομψή ευρυχωρία, η οποία αποπνέει ακόμη περισσότερη αίσθηση θαλπωρής 
χάρη στο άπλετο κι ευχάριστο φως της πανοραμικής συρόμενης οροφής1. Ταυ
τόχρονα εντυπωσιάζει ο σχεδιασμός των καθισμάτων με τη μελετημένη πολυ
μορφικότητα. Έτσι, για παράδειγμα, το εξαθέσιο πολυτελές πολυμορφικό μπορεί 
με ελάχιστες κινήσεις να μεταφέρει 8 άτομα.2

1  Διατίθεται προαιρετικά, βασικός εξοπλισμός για τη VClass EXCLUSIVE. 2 Οι 8 θέσεις είναι διαθέσιμες σε συνδυασμό με ένα τριπλό 
ενιαίο κάθισμα στη 2η σειρά πίσω καθισμάτων. Η εικονιζόμενη διάταξη καθισμάτων περιλαμβάνει 4 ανεξάρτητα πίσω καθίσματα.  
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς MercedesBenz. 
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Εδώ η σπορτίφ ζωή γίνεται απόλαυση.
Η ισχύς και η οδηγική άνεση συνδυάζονται άψογα σε έναν πολιτισμένο σπορ χαρακτήρα. Θα ενθουσιαστείτε  
με τη δύναμη και την ευελιξία της VClass στο δρόμο. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης και το σύστημα ανάρτησης 
δημιουργούν μία αξιοθαύμαστη ισορροπία ευκινησίας και άνεσης. Παρά το μέγεθός της, η VClass ελίσσεται 
εκπληκτικά ακόμη και σε στενούς δρόμους και πείθει με τον μικρό κύκλο στροφής της. Με το μεγάλο και πολλαπλά 
χρηστικό χώρο για αθλητικό εξοπλισμό, η VClass είναι το ιδανικό αυτοκίνητο, για να σας συνοδεύει στις αθλητικές  
σας δραστηριότητες.
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Παντός καιρού.
Μετακίνηση στην πόλη αλλά και εξορμήσεις στην εξοχή; Για τη VClass με μόνιμη τετρακίνηση 4MATIC1 δεν 
αποτελεί κανένα πρόβλημα, αφού προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε τρόπο ζωής. Η VClass, με το ηλεκτρονικό 
σύστημα πρόσφυσης 4ETS, σας μεταφέρει χωρίς πρόβλημα παντού – με βροχή, χιόνι ή πάγο. Κυρίαρχο 
ρόλο βέβαια παίζουν η ασφάλεια, η άνεση και η δυναμική. Ο καιρός αποτελεί δευτερεύον ζήτημα, το ίδιο και 
οι συνθήκες του οδοστρώματος, αφού εσείς συνεχίζετε πάντα κανονικά την πορεία σας.

1 Η μόνιμη τετρακίνηση 4MATIC διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το 7GTRONIC PLUS.
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Πρότυπο στον τομέα της ασφάλειας.
Ένας αξιόπιστος σύντροφος. Με τα συστήματα υποβοήθησης και ασφάλειας, η VClass σας υποστηρίζει 
σε πολλές οδικές καταστάσεις επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε ασφαλή, ήρεμη και κυρίαρχη οδήγηση. 
Το MercedesBenz Intelligent Drive περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα, όπως ο προαιρετικός πιλότος 
απόστασης DISTRONIC1, το σύστημα LED Intelligent Light System2, το σύστημα COLLISION PREVENTION 
ASSIST3 καθώς και 2 προαιρετικά πακέτα στάθμευσης με ενεργό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης 
και κάμερα οπισθοπορείας ή τη μοναδική στην κατηγορία κάμερα 360. Έτσι, μπορείτε εσείς κι οι συνε
πιβάτες σας να χαίρεστε κάθε χιλιόμετρο στη VClass με σιγουριά. Όμως και οι υπόλοιποι χρήστες του 
δρόμου επωφελούνται από την υποδειγματική ασφάλεια της VClass.

1  Με COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 Προαιρετικός εξοπλισμός για τη VClass και βασικός εξοπλισμός για τη VClass AVANTGARDE και τη VClass EXCLUSIVE. 
3 Το COLLISION PREVENTION ASSIST διατίθεται προαιρετικά ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης.
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Η κατανάλωση μειώνεται. 
Οι παλμοί σας αυξάνονται.

Η VClass καταφέρνει περίφημα να συνδυάζει χαμηλές τιμές κατανάλωσης και εκπομπών 
με υψηλή οδηγική άνεση και ευέλικτη οδηγική συμπεριφορά. Με τους πανίσχυρους και 
οικονομικούς κινητήρες της, καθώς και με κατανάλωση από 5,9 l ανά 100 km1, η VClass 
ανοίγει το δρόμο για ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον.

1  V 220 d με πακέτο BlueEFFICIENCY σε συνδυασμό με 7GTRONIC PLUS. Λεπτομερείς πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης παρουσιάζονται στα 
«Τεχνικά χαρακτηριστικά».
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Σεβασμός στην παράδοση αλλά και στην καινοτομία. Έχουμε 
ταξιδέψει σε απάτητα μονοπάτια. Έχουμε θέσει ορόσημα. 
Όπως το πρώτο όχημα με ζώνη παραμόρφωσης, το πρώτο 
ABS, το πρώτο πετρελαιοκίνητο επιβατικό. Το πρώτο αυτο
κίνητο. Το παρελθόν μας αποτελεί εφόδιο για το μέλλον μας.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – το όραμά μας για οδή
γηση χωρίς ατυχήματα. Αναπτύσσουμε έξυπνες τεχνολογίες, 
που υποστηρίζουν ενεργά και ξεκουράζουν σε μεγάλο βαθ
μό τον οδηγό. Η VClass διαθέτει πολύτιμα συστήματα υπο
βοήθησης που διατηρούν αυτόματα την απόσταση από το 
προπορευόμενο όχημα, φρενάρουν το αυτοκίνητο εάν χρει
αστεί1 και προειδοποιούν για τον κίνδυνο ατυχήματος ή 
για την ύπαρξη οχημάτων στην περιοχή της νεκρής γωνίας. 
Έτσι, οι εν δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις αναγνωρί
ζονται νωρίτερα και αποτρέπονται σε μεγαλύτερο βαθμό. 

BlueEFFICIENCY – το όραμά μας για οδήγηση χωρίς εκπο
μπές. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια ευρεία έννοια την 
οποία υποστηρίζουμε με όλες μας τις πράξεις. Από την όσο 
το δυνατόν πιο φιλική προς το περιβάλλον κατασκευή  
μέχρι τα εναλλακτικά συστήματα κίνησης. Για τη VClass, 
για παρά δειγμα, διατίθεται η λειτουργία ECO StartStop. 

Σχεδίαση Mercedes-Benz – όταν η μορφή γράφει  
ιστορία. Με μια ιδιαίτερη αντίληψη για τη σχεδίαση, το 
πνεύμα της εποχής και την προσοχή στη λεπτομέρεια,  
αναπτύσσουμε εντυπωσιακά, ολοκληρωμένα και στιλάτα 
αντικείμενα design. Η εντυπωσιακή σχεδίαση είναι  
συνώνυμο της MercedesBenz. Από τη σύλληψη μέχρι τα 
σχεδιαστικά μοντέλα και την υλοποίηση. Από την πρώτη  
εξωτερική εντύπωση μέχρι τις εσωτερικές αξίες, όπως τα 
κορυφαίας ποιότητας υλικά ή η υποδειγματική φιλοσ
οφία χειρισμού – κάθε μοντέλο της MercedesBenz, με 
καθαρές και τελειοποιημένες σχεδιαστικές γραμμές,  
παρουσιάζει μία καινοτομία και συγχρόνως διατηρεί ζωντα
νή την παράδοση. Η VClass τιμήθηκε με το βραβείο  
Red Dot Award ακριβώς για αυτές τις σχεδιαστικές αξίες. Οι 
όμορφες, δυναμικές φόρμες, η έξυπνα ενσωματωμένη 
υψηλή τεχνολογία και η πολύ υψηλή αντιληπτή αξία την 
αναδεικνύουν σε ένα σύγχρονο πολυτελές πολυμορ
φικό που εντυπωσιάζει με την κομψή και σπορτίφ προσω
πικότητά του.

Οι αξίες της Mercedes.

1 DISTRONIC PLUS με COLLISION PREVENTION ASSIST.
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Η επόμενη μεγάλη καινοτομία  
μας θα φέρει την υπογραφή σας.

Με το www.mercedes.me1 θα θέλαμε να σας ενθουσιάσουμε, να σας εμπνεύσουμε 
και να σας εκπλήξουμε μέσα από νέες υπηρεσίες, προϊόντα και εμπειρίες. Επισκεφτείτε 
επίσης τα καταστήματα Mercedes me Stores σε μητροπόλεις όπως το Αμβούργο,  
το Μόναχο, το Μιλάνο, η Μόσχα, το Τόκιο ή το Χονγκ Κονγκ.

1 Η διάθεση του Mercedes me θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο 2016 σε επιλεγμένες χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς MercedesBenz.
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Στις νέες ερωτήσεις που θέτετε, η MercedesBenz δίνει μία απάντηση: www.mercedes.me. Η πρόσβασή 
σας στο συναρπαστικό, εξατομικευμένο κόσμο της MercedesBenz. Με καινοτόμες, ειδικά προσαρ
μοσμένες υπηρεσίες κινητικότητας, συνδεσιμότητας, Service και χρηματοδότησης, καθώς και εμπειρίες 
της μάρκας που διαρκώς εξελίσσονται. Καινοτομία, απλά και σύγχρονα: www.mercedes.me. 

Ελάτε κι εσείς – με το κινητό, την ταμπλέτα ή τον υπολογιστή σας, για να διαμορφώσουμε μαζί τον κόσμο 
του αύριο. Πάντα και παντού.

www.mercedes.me. Καλώς ήρθατε στον  
κόσμο της Mercedes-Benz.

Mercedes me connect σημαίνει δικτύωση του αυτοκινήτου 
και του οδηγού – αλλά και πολλά άλλα: το αυτοκίνητο γίνεται 
αναπόσπαστο τμήμα της προσωπικής ζωής. Για περισσότερη 
άνεση και για την ευχάριστη αίσθηση ότι παραμένετε συνδε
δεμένοι ακόμη κι όταν οδηγείτε. Το Mercedes me connect 
περιλαμβάνει βασικές υπηρεσίες, οι οποίες σας παρέχουν 
αυτόματα υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης στο δρόμο ή 
ατυχήματος, καθώς και την υπηρεσία Remote Online – την 
επιλογή που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις 
στο αυτοκίνητο μέσω smartphone – και πολλά άλλα.
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Η υπηρεσία Mercedes me assist κάνει τη συντήρηση του 
οχήματός σας εξαιρετικά απλή υπόθεση. Μπορείτε απλά να 
βρίσκετε online έναν κοντινό Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή 
MercedesBenz και να κλείνετε ραντεβού. Η ψηφιακή  
κατάσταση λογαριασμού Service σας ενημερώνει συνεχώς 
σχετικά με τις πραγματοποιούμενες εργασίες συντήρησης. 
Μετά από μία συντήρηση του οχήματός σας, είναι ηλεκτρο
νικά στη διάθεσή σας την επόμενη ημέρα. Εκτός από την 
τρέχουσα κατάσταση λογαριασμού Service, μπορείτε επίσης 
να βλέπετε το ιστορικό συντήρησης και τα διαστήματα  
μεταξύ συντηρήσεων του οχήματός σας και, αν θέλετε, να 
τα εκτυπώνετε.

Η υπηρεσία Mercedes me finance σας προσφέρει πολυ
άριθμους τρόπους, για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που 
επιθυμείτε. Σε συνεργασία μαζί σας, η MercedesBenz 
Financial Services θα βρει τη βέλτιστη λύση μακροχρόνιας 
μίσθωσης, χρηματοδότησης και ασφάλισης του αυτοκινή
του σας – προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Τα προϊόντα 
μας μακροχρόνιας μίσθωσης σας επιτρέπουν να οδηγείτε 
πάντοτε τα πιο καινούργια μοντέλα μας, απολαμβάνοντας 
ταυτόχρονα μέγιστη ευελιξία. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρώ
νετε για την αγορά, αλλά μόνο για τη χρήση απολαμβάνοντας 
ελκυστικές μηνιαίες δόσεις. Με τις προσφορές χρηματο
δότησής μας εξοφλείτε την καινούργια σας MercedesBenz, 
όπως εξυπηρετεί το δικό σας οικονομικό σχεδιασμό. Με  
το ύψος προκαταβολής που επιλέγετε και τη διάρκεια της 
σύμβασης, καθορίζετε το ποσό των μηνιαίων δόσεων.  
Αξιόπιστη προστασία του προϋπολογισμού και του οχήματός 
σας προσφέρουν οι εξατομικευμένες μας λύσεις ασφάλι
σης με ελκυστικούς όρους. Μετά την σύναψη της σύμβασης, 
μπορείτε να διαχειρίζεστε τις χρηματοοικονομικές σας  
αιτήσεις πολύ άνετα online.1

Η υπηρεσία Mercedes me inspire σας προσφέρει εμπειρίες 
της μάρκας και τη δυνατότητα για έναν διάλογο με όραμα. 
Θα θέλαμε να ξέρουμε τις απόψεις σας για τις ιδέες μας και 
να μαθαίνουμε τι σας παρακινεί, ώστε να μπορούμε πάντα 
να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις. Θα βρείτε, για παρά
δειγμα, μία Community καθώς και προσφορές κι εμπειρίες 
που ξεφεύγουν από τα κλασικά θέματα αυτοκινήτου κι επε
κτείνονται σε τομείς όπως εκδηλώσεις, ταξίδια και lifestyle.

Η υπηρεσία Mercedes me move παρέχει πρόσβαση στην 
έξυπνη λύση κινητικότητας moovel: η εφαρμογή κινητικότη
τας moovel συγκεντρώνει τις προσφορές διαφόρων παρόχων 
κινητικότητας και βρίσκει τη βέλτιστη διαδρομή από το  
σημείο A στο B. Το car2go είναι ο πρωτοπόρος και ηγέτης 
της αγοράς στο freefloating carsharing, ενώ το car2go 
black εξασφαλίζει carsharing μέσω smartphone με BClass 
της MercedesBenz. Με την εφαρμογή mytaxi μπορείτε να 
καλείτε το ταξί σας, να παρακολουθείτε ζωντανά τη διαδρομή 
και να πληρώνετε άνετα.

1  Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε αγορά. 
 
Η διάθεση του Mercedes me θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο 2016 σε επιλεγμένες χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς MercedesBenz.
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Οι υπηρεσίες Service μας: ταιριάζουν τέλεια στη Mercedes σας.
Αποκτάτε κάτι περισσότερο από ένα αυτοκίνητο: κάτι ανεκτίμητο, την αποκλειστική σχέση συνεργασίας με τη MercedesBenz. 
Αυτό σημαίνει για εσάς σιγουριά, ασφάλεια και ανεξαρτησία. Με άλλα λόγια: την ωραία αίσθηση ότι οδηγείς μια Mercedes.

1  Ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών μας. Η διάρκεια ισχύος ανανεώνεται με κάθε Service που πραγματοποιείται σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή MercedesBenz μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη 
ημερομηνία Service – για έως και 30 έτη από την πρώτη ταξινόμηση. 2 Για κλήσεις από το εξωτερικό ενδέχεται να χρεώνονται τέλη περιαγωγής.

Το καλύτερο για τη Mercedes σας. Κανείς δεν γνωρίζει 
τη Mercedes σας καλύτερα από τους έμπειρους ειδικούς 
μας στα συνεργεία της MercedesBenz. Η εκτενής προσφορά 
υπηρεσιών Service μας και η απαίτηση υψηλής ποιότητας 
εγγυώνται, ότι το όχημά σας είναι πάντα σε άριστη κατά
σταση. Γι’αυτό εμπιστευόμαστε τα δοκιμασμένα ειδικά εργα
λεία και τα Γνήσια Ανταλλακτικά MercedesBenz.

Το καλύτερο για εσάς. Κινείστε με σιγουριά από το πρώτο 
χιλιόμετρο. Αυτό σας εξασφαλίζουν τα ειδικά προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες σας Συμβόλαια Συντήρησης MercedesBenz. 
Με τον τρόπο αυτό επωφελείστε από την ασφάλεια του μα
κροχρόνιου προγραμματισμού, το συνεχή έλεγχο των 
εξόδων μέσω σταθερών μηνιαίων δόσεων και τη διαφάνεια 
κόστους. Επιπλέον, είστε βέλτιστα προστατευμένοι από 
πρόσθετα έξοδα συνεργείου. 

Το καλύτερο για την κινητικότητά σας. Με το πακέτο 
ασφάλειας MercedesBenz Mobilo1 μπορείτε να οδηγείτε 
ξέγνοιαστα σε ολόκληρη την Ευρώπη – ακόμη κι αν προκύ
ψουν οδικές βλάβες, ατυχήματα, μικροσυμβάντα ή βανδα
λισμός. Με το Mobilo δικαιούστε επιτόπου υπηρεσίες, 
όχημα αντικατάστασης, ρυμούλκηση ή διανυκτέρευση σε 
ξενοδοχείο. Η εγγύηση κινητικότητας παρέχεται δωρεάν 
για τα πρώτα δύο χρόνια μετά τη πρώτη ταξινόμηση και μπο
ρεί να ανανεωθεί για διάστημα έως και 30 ετών. Και όποτε 
χρειαστείτε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
δωρεάν πανευρωπαϊκά καλώντας τον αριθμό  
00800 1 777 77772.

m μαθεΤε ΠεριΣΣοΤερα 

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Συμβόλαια  
Συντήρησης MercedesBenz στη διεύθυνση www.mercedes-benz.gr –  
ή να ζητήσετε μία εξατομικευμένη προσφορά για εσάς από τους 
Εξουσιο δοτημένους Επισκευαστές MercedesBenz.
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Τι θα ήταν ο μηχανοκίνητος  
αθλητισμός χωρίς τη Mercedes-Benz;

Το πρώτο όχημα που κέρδισε σε αγώνες ταχύτητας διέθετε κινητήρα Daimler. Η πρώτη Mercedes 
ήταν αγωνιστικό αυτοκίνητο. Τα θρυλικά Ασημένια Βέλη – ένας μύθος. Η αγωνιστική πλευρά της 
MercedesBenz έχει μακρά παράδοση. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα 
τόσο τη μάρκα όσο και κάθε αυτοκίνητό της. Γνωρίστε τη μοναδική ιστορία σαν να συνέβη μόλις  
χθες στο MercedesBenz Museum στη Στουτγάρδη. 

m μαθεΤε ΠεριΣΣοΤερα 

Γνωρίστε τις εξελίξεις στον κόσμο των μετακινήσεων τα  
τελευταία 130 χρόνια και κάντε ένα ταξίδι στην ιστορία της 
αυτοκίνησης στο MercedesBenz Museum. Σας περιμένουν 
περισσότερα από 1500 εκθέματα σε 16.500 m2 τετραγωνικά 
μέτρα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μοναδικά κομμάτια 
όπως η παλαιότερη Mercedes του 1902 που διατηρείται ακόμη 
ή τα θρυλικά οχήματα τύπου gullwing. Καλωσορίσατε στο λίκνο 
της καινοτομίας: 
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzclassic
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m μαθεΤε ΠεριΣΣοΤερα 

Γνωρίστε τη μαγεία της Formula 1 με πολυμέσα. 
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.plus.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Τι θα ήταν η Mercedes-Benz  
χωρίς το μηχανοκίνητο αθλητισμό;

MercedesBenz F1 W07 Hybrid, Σεζόν 2016

Στις 3 Ιουνίου 1934 στην πίστα Νίρμπουρινγκ γεννήθηκε ο μύθος του «Ασημένιου Βέλους». Σήμερα 
παραμένει πιο ζωντανός ποτέ: το 2015 η ομάδα του Ασημένιου Βέλους MERCEDES AMG PETRONAS 
κερδίζει για δεύτερη συνεχή φορά, κατακτώντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 κατασκευαστών 
και οδηγών. Η αξία αυτής της επιτυχίας ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής πίστας: κάθε μέτρο της  
διαδρομής ωθεί την εξέλιξη των υλικών ελαφριάς κατασκευής και της υβρδικής τεχνολογίας πιο κοντά 
στην εργοστασιακή παραγωγή.
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Ευέλικτες επιδόσεις και υψηλή αποδοτικότητα – οι 3 4κύλινδροι πετρελαιοκινητήρες υψηλής ροπής στρέψης εντυπωσιάζουν 
με τη μοναδική οδηγική συμπεριφορά και τη χαμηλή κατανάλωση. Ειδικά η υψηλής απόδοσης έκδοση V 250 d με ισχύ 
140 kW (190 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 440 Nm προσφέρει μεγάλη οδηγική απόλαυση με χαμηλή κατανάλωση. Η τεχνο
λογία Overtorque2 εξασφαλίζει προσωρινά στη V 250 d επιπλέον ισχύ 10 kW (14 hp) και ροπή στρέψης 40 Nm. Έτσι, 
μπορεί να επιταχύνει σε μόλις 9,1 δευτ. από 0 στα 100 km/h. Για αυτές τις κορυφαίες επιδόσεις, χρειάζεται απρόσμενα 
λίγο καύσιμο ενώ προστατεύει και το περιβάλλον χάρη στην καινοτόμα τεχνολογία καταλύτη BlueTEC.

οι εκΔοΣειΣ κιΝΗΤΗρΩΝ

V 200 d με ισχύ 100 kW (136 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 330 Nm

V 220 d με ισχύ 120 kW (163 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 380 Nm

V 250 d με ισχύ 140 kW (190 hp) (+10 kW [+14 hp]2) και μέγιστη ροπή  
στρέψης 440 Nm (+40 Nm2)

ΠακεΤο BlueEFFICIENCY3

Η λειτουργία ECO StartStop απενεργοποιεί προσωρινά τον κινητήρα στις 
φάσεις ακινητοποίησης του οχήματος, μειώνοντας την κατανάλωση, κυρίως 
κατά την κυκλοφορία στην πόλη και την κυκλοφορία με συχνές στάσεις.

Το δυναμό FuelEfficiency με βελτιωμένο βαθμό απόδοσης αποφορτίζει τον 
κινητήρα.

Απόδοση και οδηγική απόλαυση: από 5,9 l ανά 100 km.1

1  V 220 d με πακέτο BlueEFFICIENCY. Μόνο σε συνδυασμό με 7GTRONIC PLUS. 2Η προσωρινή αύξηση της ισχύος και της ροπής στρέψης με την τεχνολογία Overtorque ενεργοποιείται στους τρόπους 
λειτουργίας «C», «S» και «M» του DYNAMIC SELECT. 3 Το πακέτο BlueEFFICIENCY διατίθεται προαιρετικά για τους κινητήρες με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και στο βασικό εξοπλισμό για όλους τους 
κινητήρες με 7GTRONIC PLUS.

m μαθεΤε ΠεριΣΣοΤερα

Θα βρείτε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τη VClass 
από τη σελίδα 66.
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Το μοντέλο V 250 d αποδίδει μέγιστη ροπή 
στρέψης 440 Nm στις 1400 έως 2400 σ.α.λ. 
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Άνετη ή σπορ οδήγηση: το μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων και 
το αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων 7GTRONIC PLUS1 καλύ
πτουν όλες τις ανάγκες. Οι 7 άψογα κλιμακωμένες σχέσεις 
του 7GTRONIC PLUS διατηρούν τον αριθμό στροφών, το 
θόρυβο και την κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα. Ο οδηγός 
μπορεί να επηρεάζει τα χαρακτηριστικά αλλαγής ταχυτήτων 
μέσω του διακόπτη DYNAMIC SELECT2 με τη βοήθεια των 
4 προγραμμάτων οδήγησης «C», «E», «S» και «M». Ιδιαίτερα 

πολύτιμη στις προσπεράσεις: η τεχνολογία Overtorque3 
παρέχει προσωρινά επιπλέον ισχύ 10 kW (14 hp) και πρό
σθετη ροπή στρέψης 40 Nm, όταν το κιβώτιο ταχυτήτων 
ανεβάζει σχέση από υψηλό αριθμό στροφών στο πρόγραμμα 
οδήγησης «S». Εναλλακτικά, ο οδηγός μπορεί να αλλάζει 
μόνος τους ταχύτητες στο πρόγραμμα «Μ» από τα χειριστήρια 
αλλαγής ταχυτήτων DIRECT SELECT στο τιμόνι.

Κιβώτια ταχυτήτων: ιδανικό κέντρο ελέγχου.
οι εκΔοΣειΣ ΣύΣΤΗμαΤΩΝ αΝαρΤΗΣΗΣ

Η ανάρτηση άνεσης (βασικός εξοπλισμός) εξασφαλίζει άνετη 
οδική συμπεριφορά σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα θορύβου 
και ιδιαίτερα δυναμική οδήγηση. 

Η σπορ ανάρτηση (προαιρετικός εξοπλισμός) εντυπωσιάζει με 
υψηλή δυναμική οδήγηση και ευελιξία.

Η ανάρτηση AGILITY CONTROL με σύστημα επιλεκτικής 
απόσβεσης ταλαντώσεων (προαιρετικός εξοπλισμός)4 συνδυάζει 
ευελιξία και υψηλή οδηγική άνεση.

1  7 Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7GTRONIC PLUS διατίθεται ως βασικός εξοπλισμός για το μοντέλο V 250 d και τη VClass EXCLUSIVE. Για τις υπόλοιπες εκδόσεις κινητήρων, διατίθεται ως προαιρετικός 
εξοπλισμός για τη VClass και τη VClass AVANTGARDE. 2 Ο διακόπτης DYNAMIC SELECT περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7GTRONIC PLUS. 3 Η τεχνολογία 
Overtorque περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό για τις V 250 d και V 250 d 4MATIC. 4 Περιλαμβάνεται στον εργοστασιακό εξοπλισμό της VClass AVANTGARDE. 
 
Λεπτομερείς πληροφορίες για τις τιμές κατανάλωσης παρουσιάζονται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά».
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1 Διατίθεται προαιρετικά για V 200 d, V 220 d και V 250 d, μόνο σε συνδυασμό με 7GTRONIC PLUS.

Με τη μόνιμη τετρακίνηση 4MATIC1, η VClass αντεπεξέρχεται καλύτερα σε δύσκολες οδικές συνθήκες. Χάρη στην πολύ 
καλή πρόσφυση αυξάνεται η δυναμική οδήγηση και βελτιώνεται η οδική συμπεριφορά της. Η ισχύς κατανέμεται στον 
μπροστινό και τον πίσω άξονα σε αναλογία 45 προς 55. Σε ολισθηρό έδαφος, οι τροχοί με ανεπαρκή πρόσφυση μπορούν 
να επιβραδύνονται με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου πρόσφυσης 4ETS. Ταυτόχρονα, η κινητήρια 
ροπή μεταδίδεται στους τροχούς με την καλύτερη πρόσφυση. Επειδή το ύψος του οχήματος δεν μεταβάλλεται λόγω της 
τετρακίνησης, η VClass μπορεί να σταθμεύει σε υπόγειους σταθμούς ακόμη και με το σύστημα 4MATIC.

Σύστημα τετρακίνησης 4MATIC1: εγγύηση ευστάθειας.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive σημαίνει καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφάλειας. Χάρη σε αυτά τα 
συστήματα, η VClass είναι σε θέση να προσφέρει μοναδική οδηγική άνεση και υποδειγματική ασφάλεια. Το σημαντικότερο 
χαρακτηριστικό είναι το προαιρετικό πακέτο υποβοήθησης οδήγησης που συνδυάζει 4 συστήματα υποβοήθησης και 
ασφάλειας, τα οποία σας υποστηρίζουν στη διατήρηση της ελάχιστης απόστασης, στην ανίχνευση οχημάτων στη νεκρή γωνία 
ορατότητας και στην αποτροπή της αθέλητης εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Σε δύσκολες καταστάσεις συμβάλλουν 
στην αποτροπή ατυχημάτων ή στο μετριασμό της σοβαρότητάς τους. Επιπλέον, διατίθεται το πακέτο υποβοήθησης διατή
ρησης λωρίδας με σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας και σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας.

Mercedes-Benz Intelligent Drive: με το βλέμμα στο μέλλον.
m μαθεΤε ΠεριΣΣοΤερα

MercedesBenz Intelligent Drive: η ομπρέλα, κάτω από 
την οποία συγκεντρώσαμε έξυπνες τεχνολογίες,  
που υποστηρίζουν ενεργά και ξεκουράζουν τον οδηγό. 
Ανακαλύψτε περισσότερα στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: www.mercedes-benz.gr
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Ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφάλειας: ο φύλακας-άγγελός σας.
Το υποδειγματικό επίπεδο ασφάλειας της VClass επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητους τρίτους: στο Euro NCAP Test 2014 πέτυχε άριστα αποτελέσματα και έλαβε την άριστη βαθμολογία 
των 5 αστεριών. Ο πλούσιος εξοπλισμός ασφάλειας της VClass βασίζεται στην ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφάλειας της MercedesBenz, η οποία περιλαμβάνει 4 φάσεις: την ασφαλή 
οδήγηση, την προληπτική προστασία σε περίπτωση κινδύνου, τη στοχευμένη προστασία σε περίπτωση ατυχήματος και το μετριασμό των ζημιών μετά από ατύχημα.

1 Διατίθεται προαιρετικά για τη VClass και ως βασικός εξοπλισμός για τη VClass AVANTGARDE και τη VClass EXCLUSIVE. 2 Μόνο σε συνδυασμό με το μήκος οχήματος Long.

m Η αΣφαλεια ΠαΝΩ αΠο ολα

Στο MercedesBenz TechCenter θα βρείτε ενημερωτικές  
ταινίες με animations για όλες σχεδόν τις τεχνολογίες ασφάλειας. 
http://techcenter.mercedes-benz.com

αΣφαλΗΣ οΔΗγΗΣΗ

Τα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης υποστηρίζουν 
τον οδηγό για ασφαλή οδήγηση και συμβάλλουν στην απο
τροπή κινδύνων. Η ποικιλία και η ποιότητα των συστημάτων 
είναι μοναδικές για αυτή την κατηγορία. Στο βασικό εξο
πλισμό περιλαμβάνονται το σύστημα υποβοήθησης κατά των 
πλευρικών ανέμων και η υποβοήθηση εφίστασης προσοχής 
ATTENTION ASSIST που προειδοποιεί τον οδηγό εάν αναγνω
ρίσει ενδείξεις κούρασης. Προαιρετικά, πρόσθετα συστή
ματα κάνουν την οδήγηση της VClass πιο ασφαλή και άνετη. 
Για παράδειγμα, το LED Intelligent Light System1, το οποίο 
βελτιώνει την ορατότητα προσαρμόζοντας το φωτι σμός τις 
συνθήκες φωτισμού, δρόμου και καιρού.

Σε ΠεριΠΤΩΣΗ κιΝΔύΝού

Η VClass προσφέρει υποδειγματικό εξοπλισμό ασφάλειας, ο 
οποίος επεμβαίνει προληπτικά σε περίπτωση κινδύνου. Για 
παράδειγμα, το προαιρετικά διαθέσιμο προνοητικό σύστημα 
προστασίας επιβατών PRESAFE®, το οποίο αναγνωρίζει 

έγκαιρα κρίσιμες καταστάσεις και μπορεί να προστατεύει 
τους επιβάτες. Στα μέτρα προστασίας του περιλαμβάνεται  
η αναστρεφόμενη προένταση των ζωνών ασφαλείας μπροστά, 
το κλείσιμο παραθύρων και οροφής, καθώς και – σε συν
δυασμό με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα – η ρύθμιση του 
καθίσματος συνοδηγού σε ευνοϊκή θέση για το ατύχημα.

Σε ΠεριΠΤΩΣΗ αΤύΧΗμαΤοΣ

Οι διάφοροι αερόσακοι και τα υπόλοιπα συστήματα συγκρά
τησης της VClass εξασφαλίζουν υποδειγματική προστασία 
σε περίπτωση ατυχήματος. Στο βασικό εξοπλισμό περιλαμβά
νονται αερόσακοι καθώς και αερόσακοι παραθύρων και 
πλευρικοί αερόσακοι θώρακαλεκάνης για οδηγό και συνοδη
γό. Οι προαιρετικοί αερόσακοι παραθύρων2 για τους πίσω 
επιβάτες επεκτείνουν την προστασία στην καμπίνα επιβατών. 
Το σύστημα στερέωσης παιδικού καθίσματος ISOFIX επι
τρέπει την άνετη στερέωση κατάλληλων παιδικών καθισμάτων 
στα μονά πίσω καθίσματα ή στις εξωτερικές θέσεις του 
τριπλού ενιαίου καθίσματος.

μεΤα αΠο αΤύΧΗμα

Μετά από ατύχημα, είναι σημαντικό να δρομολογηθούν 
άμεσα τα κατάλληλα μέτρα διάσωσης. Στη VClass διάφο
ροι μηχανισμοί, οι οποίοι εξαρτώνται από το είδος και τη 
σφοδρότητα του ατυχήματος, μπορούν να μετριάζουν τις 
επιπτώσεις του ατυχήματος και επιτρέπουν γρήγορη διά
σωση. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ενδεικτικά η ενεργοποίηση 
του συστήματος αλάρμ και ο ενεργός φωτισμός έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση σύγκρουσης, καθώς η αυτόματη απε
νεργοποίηση του κινητήρα και το ξεκλείδωμα των θυρών.
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Η οδήγηση με τη VClass είναι σκέτη απόλαυση. Υπάρχουν όμως κάποιες οδηγικές καταστάσεις, 
στις οποίες κάθε βοήθεια μπορεί να είναι ευπρόσδεκτη και χρήσιμη. Συνεπώς, για τη VClass 
διατίθεται μία ευρεία προσφορά συστημάτων υποβοήθησης, τα οποία ανακουφίζουν τον οδηγό 
και μπορούν να τον υποστηρίζουν σε κρίσιμες καταστάσεις, στους αυτοκινητοδρόμους, σε 
υπεραστικά ταξίδια αλλά και στην κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Εάν θέλετε, μάλιστα, η VClass 
μπορεί να σας βοηθά και κατά την είσοδο και έξοδο από θέση στάθμευσης.

Συστήματα υποβοήθησης. Καθησυχαστικά.

1 Περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό του συστήματος πολυμέσων COMAND Online.

Τα ΣύΣΤΗμαΤα ύΠοβοΗθΗΣΗΣ

Ο πιλότος απόστασης DISTRONIC διατηρεί την απόσταση 
ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα.

Το σύστημα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας 
συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων κατά την αλλαγή  
λωρίδας, π.χ. κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους.

Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας μπορεί 
να συμβάλλει στην αποτροπή ατυχημάτων λόγω κατά λάθος 
εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας.

Το σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων, 
το οποίο επίσης περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό,  
αποτρέπει την παρέκκλιση του οχήματος από την πορεία του 
σε περίπτωση έντονων πλευρικών ανέμων.

Το COLLISION PREVENTION ASSIST συνδυάζει την  
προειδοποίηση απόστασης και πρόσκρουσης με την υποβο
ήθηση πέδησης BAS PRO.

Το σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας1  
υποστηρίζει τον οδηγό εμφανίζοντας διαρκώς όρια ταχύτητας, 
απαγορεύσεις εισόδου και προσπέρασης, καθώς και την  
κατάργησή τους.

Το ενεργό σύστημα υποβοήθηση στάθμευσης υποστη ρίζει 
τον οδηγό στην αναζήτηση θέσης στάθμευσης, καθώς και 
κατά την είσοδο και έξοδο από αυτήν.

m μαθεΤε ΠεριΣΣοΤερα

MercedesBenz Intelligent Drive: η ομπρέλα, κάτω από 
την οποία συγκεντρώσαμε έξυπνες τεχνολογίες,  
που υποστηρίζουν ενεργά και ξεκουράζουν τον οδηγό. 
Ανακαλύψτε περισσότερα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: www.mercedes-benz.gr
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Το σύστημα πολυμέσων COMAND Online1 δεν αφήνει ανεκπλήρωτη καμία επιθυμία όσον αφορά στο infotainment, στην 
ψυχαγωγία και την επικοινωνία μέσα στο αυτοκίνητο. Η γρήγορη πλοήγηση από σκληρό δίσκο με υψηλής ποιότητας, τρισ
διάστατη προβολή τοπογραφικών χαρτών λαμβάνει υπόψη το «Live Traffic Information»2 (πληροφορίες για την κυκλοφορία σε 
πραγματικό χρόνο) και επιτρέπει έτσι τη δυναμική καθοδήγηση στον προορισμό, αποφεύγοντας κυκλοφοριακές συμφορήσεις 
και μειώνοντας τους χρόνους οδήγησης.

Στο εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης μία ευκρινής οθόνη μέσων, ένα πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου, ένας ενσωματω
μένος σκληρός δίσκος 80 GB και ένα DVD player. Εκτός από τον καινοτόμο χειρισμό μέσω του εργονομικού touchpad με 
χειριστήριο ελέγχου, μπορείτε επίσης να χειρίζεστε το σύστημα πολυμέσων μέσω φωνητικών εντολών με το LINGUATRONIC. 
Το Remote Online σας επιτρέπει μάλιστα, να συνδέεστε από μακριά με το αυτοκίνητο μέσω smartphone και να μαθαίνετε 
τα διανυθέντα χιλιόμετρα ή τη στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ.

H τέχνη του Infotainment.
αλλεΣ εΠιλογεΣ INFOTAINMENT για ΤΗ V-CLASS:

Το Audio 20 USB (βασικός εξοπλισμός) προσφέρει πρωτοπορι
ακές δυνατότητες πληροφόρησης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας 
καθ’ οδόν.

Το Audio 20 CD (προαιρετικός εξοπλισμός) επιτρέπει τον έλεγχο 
από διάφορα χειριστήρια και διαθέτει CD drive.

Το Garmin® MAP PILOT (προαιρετικός εξοπλισμός) μετατρέπει 
το Audio 20 CD σε ένα υψηλής ποιότητας σύστημα πλοήγησης 
με τρισδιάστατη προβολή χαρτών.

Το ψηφιακό ραδιόφωνο (προαιρετικός εξοπλισμός) εντυπωσιάζει 
με τη μεγάλη γκάμα προγραμμάτων, την καλή λήψη και τη  
μοναδική ποιότητα ήχου.

1  Το COMAND Online διατίθεται προαιρετικά για τη VClass και τη VClass AVANTGARDE. Για τη V Class EXCLUSIVE περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό. Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες  
τις λειτουργίες του COMAND Online, απαιτείται κινητό τηλέφωνο με Bluetooth® ή smartphone με πακέτο δεδομένων. 2 Με το COMAND Online διατίθεται δωρεάν για τα 3 χρόνια.
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Με ένα τέλεια συντονισμένο σύστημα ενισχυτή και ηχείων, το ηχοσύστημα surround Burmester®1 προσφέρει συναρπαστικό 
surround ήχο. Τα 15 ηχεία (έξι περισσότερα απ’ ό,τι στο Audio 20 USB του βασικού εξοπλισμού) και ένα κουτί bass reflex 
αποδίδουν συνολικά 640 Watt. Η τεχνολογία πολυκάναλου τρισδιάστατου ήχου εξασφαλίζει εντυπωσιακή ποιότητα ήχου 
σε όλα τα καθίσματα. Οπτικά το υψηλής ποιότητας ηχοσύστημα surround Burmester® σηματοδοτείται με το λογότυπο 
Burmester®. Επιπλέον, για καλύτερη κατανόηση, διατίθεται η λειτουργία ενίσχυσης φωνής2 από μπροστά προς τα πίσω, με 
την οποία οι συνομιλίες του οδηγού και του συνοδηγού μεταδίδονται μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου της μονάδας 
χειρισμού οροφής στα πίσω ηχεία.

Ηχοσύστημα surround Burmester®: ατμόσφαιρα στούντιο.

1  Βασικός εξοπλισμός για τη VClass EXCLUSIVE, προαιρετικός εξοπλισμός για τη VClass και VClass AVANTGARDE. 2 Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το ηχοσύστημα surround Burmester® και το 
COMAND Online.

Τα 15 ηχεία, καθώς και το κουτί bass 
reflex είναι τέλεια συντονισμένα με 
το όχημα, εξασφαλίζοντας κορυφαία 
ποιότητα ήχου.

Ηχείο Centerfill

Ηχείο υψηλών συχνοτήτων

Ηχείο χαμηλών/μέσων  

συχνοτήτων

Ηχείο μεσαίων συχνοτήτων

Ηχείων μπάσων

Ηχείο surround
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Έως 8 άτομα και πολλές αποσκευές – η VClass μεταφέρει τα πάντα. Στο 
βασικό εξοπλισμό της διαθέτει 4 αναπαυτικά μονά καθίσματα στο χώρο πίσω 
επιβατών1. Προαιρετικά, άνετα διπλά ή τριπλά ενιαία καθίσματα αυξάνουν 
τον αριθμό των πίσω επιβατών στους 5 ή 6. Και για περιπτώσεις στις οποίες 
απαιτείται αυξημένος χώρος φόρτωσης, τα καθίσματα μπορούν να αφαιρε
θούν εντελώς χάρη στις ράγες καθισμάτων με σύστημα ταχυαπασφάλισης. 
Με μέγιστο μήκος χώρου φόρτωσης 2,88 m στο μήκος οχήματος Extra 
Long (Long: 2,65 m, Compact: 2,41 m) χωράνε εύκολα ακόμη και ογκώδη 
φορτία. Αφαιρώντας πλήρως τα καθίσματα, έχετε στη διάθεσή σας έως 
5010 l (Long: 4630 l, Compact: 4200 l) χώρου φόρτωσης.

Άπλετος χώρος.

1 Κατ’ επιλογή μπορεί να παραλειφθεί.
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1 Δεν διατίθεται για το μήκος οχήματος Εxtra Long.

ΠακεΤο κούκεΤαΣ1

Τριπλό ενιαίο κάθισμα ως κουκέτα ανέσεων στη 2η πίσω σειρά καθισμάτων με 2 συρτάρια και επέκταση 
κρεβατιού 

Μονό κάθισμα 1ης σειράς αριστερά σε συνδυασμό με μήκος οχήματος Long στο βασικό εξοπλισμό, 
προαιρετικά μονό κάθισμα 1ης σειράς δεξιά στην έκδοση μήκους Long

Φιμέ τζάμια στα πίσω πλευρικά παράθυρα και στο πίσω παρμπρίζ 

ΠακεΤο ΤραΠεζιού

Αναδιπλούμενο τραπέζι 

Χωνευτή ποτηροθήκη στο πλευρικό τοίχωμα 

Πρίζα 12 V πίσω 

Δίχτυα στις πλάτες των μονών πίσω καθισμάτων 
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Σαν στο σπίτι σας.
Η VClass προσφέρει εργονομικά σχεδιασμένα καθίσματα ανέσεων για τον οδηγό και το συνοδηγό, τα οποία γίνονται 
κατ’ επιλογή ακόμη πιο αναπαυτικά με τη συνεχή ηλεκτρική ρύθμιση1 του καθίσματος και του προσκέφαλου. Ακριβώς όπως 
και η πρακτική λειτουργία μνήμης, η οποία αποθηκεύει τις ρυθμίσεις των καθισμάτων και προσκέφαλων για έως και  
3 άτομα. Έτσι, σε περίπτωση αλλαγής του οδηγού ή του συνοδηγού, οι αντίστοιχες ρυθμίσεις μπορούν να ανακτηθούν γρήγορα 
με το πάτημα ενός κουμπιού. Η άνεση καθίσματος διατηρείται στο κρύο και τη ζέστη, αφού η προαιρετική θέρμανση 
καθισμάτων1 ρυθμίζει ευχάριστα τη θερμοκρασία των καθισμάτων. Επίσης, ο κλιματισμός των μπροστινών καθισμάτων1 ή και 
των μονών πίσω καθισμάτων1 αυξάνει την αίσθηση άνεσης και ευεξίας του οδηγού και των επιβατών.

1 Διατίθεται προαιρετικά για τη VClass και τη VClass AVANTGARDE και ως βασικός εξοπλισμός για τη VClass EXCLUSIVE.
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Η υψηλής ποιότητας πανοραμική συρόμενη ηλιοροφή1 με τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειές της επιτρέπει να μπαίνει άπλετο 
φως στον εσωτερικό χώρο και δημιουργεί στο εσωτερικό του οχήματος μία φωτεινή κι ευχάριστη ατμόσφαιρα. Το μπροστινό 
τμήμα της συρόμενης οροφής είναι ηλεκτρικά ανοιγόμενο προσφέροντας έτσι πρόσθετο αερισμό. Για την προστασία 
σας από τον ήλιο φροντίζει ένα εύχρηστο ηλεκτρικό ρολό δύο τμημάτων. Η πανοραμική συρόμενη οροφή έχει διαστάσεις 
1900 mm x 1120 mm και η γυάλινη επιφάνειά της υπερβαίνει τα 2 m2.

Ευάερη, ευήλια ατμόσφαιρα.

1 Η πανοραμική συρόμενη οροφή διατίθεται προαιρετικά για την έκδοση Long της VClass και για την VClass AVANTGARDE. Περιλαμβάνεται στο εύρος εξοπλισμού της VClass EXCLUSIVE. 
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Με υψηλής ποιότητας υλικά και τέλεια σχεδίαση, η VClass 
πείθει εξ αρχής με το πλούσιο βασικό εξοπλισμό της για 
την άνεση, την πολυμορφικότητα και την ασφάλεια που 
μπορεί να προσφέρει.

Βασικός εξοπλισμός.
κύρια ΧαρακΤΗριΣΤικα εΣΩΤερικού

Καθίσματα ανέσεων οδηγού και συνοδηγού σε ύφασμα Σαντιάγο

4 μονά πίσω καθίσματα (κατ’ επιλογή μπορούν να παραλειφθούν)

Διάκοσμος σε μαύρη γυαλιστερή Λάκα Πιάνου

Audio 20 USB με μεγάλη οθόνη μέσων διαγωνίου 17,8 cm (7 ιντσών)

Ημιαυτόματο σύστημα κλιματισμού TEMPMATIC

Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης

ATTENTION ASSIST

Σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων

Αερόσακοι, πλευρικοί αερόσακοι θώρακαλεκάνης και αερόσακοι παραθύρων 
για οδηγό και συνοδηγό

Ράγες καθισμάτων με σύστημα ταχυαπασφάλισης, για την τοποθέτηση και 
αφαίρεση των πίσω καθισμάτων

κύρια ΧαρακΤΗριΣΤικα εΞΩΤερικού

Χαλύβδινη ζάντα 40,6 cm (16 ίντσες) με τάσι τροχού, ελαστικά 195/65 R16

Επένδυση ψυγείου 2 πτερυγίων σε ασημί γυαλιστερό

Υποβοήθηση φώτων πορείας

Θερμομονωτικά κρύσταλλα σε όλα τα παράθυρα

Προβολείς ανακλαστικής τεχνολογίας με φώτα πορείας ημέρας

Προσαρμοζόμενος φωτισμός πέδησης

m μαθεΤε ΠεριΣΣοΤερα

Εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά. Θα βρείτε τον 
πλήρη βασικό εξοπλισμό στον τιμοκατάλογο,  
τον οποίο μπορείτε επίσης να δείτε και online.
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Υψηλή αισθητική και αποκλειστική σχεδίαση. Ο βασικός 
εξοπλισμός της VClass AVANTGARDE σίγουρα θα σας  
συναρπάσει. Εάν, ωστόσο, θέλετε να διαμορφώσετε το όχημά 
σας μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια σύμφωνα με τις 
ιδιαίτερες ανάγκες σας, διατίθενται διάφορα χαρακτηριστικά 
προαιρετικού εξοπλισμού.

Η γραμμή εξοπλισμού AVANTGARDE.
κύρια ΧαρακΤΗριΣΤικα εΞΩΤερικού

Ζάντες αλουμινίου 43,2 cm (17 ιντσών) σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί Βαναδίου, 
με ελαστικά 225/55 R17 

LED Intelligent Light System

Ξεχωριστά ανοιγόμενο πίσω παρμπρίζ

Διακοσμητική λωρίδα στη βάση των παραθύρων και διακοσμητικό στοιχείο  
χρωμίου στο πίσω μέρος του οχήματος

Δεύτερη συρόμενη πόρτα στην αριστερή πλευρά

Ανάρτηση AGILITY CONTROL με σύστημα επιλεκτικής απόσβεσης

κύρια ΧαρακΤΗριΣΤικα εΣΩΤερικού

Καθίσματα ανέσεων σε δέρμα Λουγκάνο

Διάκοσμος από σκούρο καφέ γυαλιστερό ξύλο μελιάς, και στο χώρο πίσω επιβατών

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα νάπα με κάλυμμα χρωμίου και μοχλός 
αλλαγής ταχυτήτων σε δέρμα νάπα

Ατμοσφαιρικός φωτισμός

Φωτιζόμενη χειρολαβή στο χώρο πίσω επιβατών με σποτ ανάγνωσης
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Αυτή η γραμμή εξοπλισμού δίνει μια νέα, εντυπωσιακή  
διάσταση στην πολυτέλεια: η πανοραμική συρόμενη οροφή – 
μοναδική στην κατηγορία των midsize vans – δημιουργεί  
μια ευρύχωρη, φωτεινή ατμόσφαιρα. Άνεση εξασφαλίζουν η 
μεγάλη κεντρική κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο με ψύξη  
και η θερμαινόμενη ποτηροθήκη. Το εσωτερικό ολοκληρώ
νεται με τον αποκλειστικό διάκοσμο σε εμφάνιση βουρτσι
σμένου αλουμινίου και τα χρωμιωμένα στόμια αεραγωγών. 
Μια αίσθηση μοναδικότητας που αποπνέει και το λογότυπο 
«EXCLUSIVE» στο εξωτερικό.

Η γραμμή εξοπλισμού EXCLUSIVE.
κύρια ΧαρακΤΗριΣΤικα εΞΩΤερικού

Λογότυπο «EXCLUSIVE» στα μπροστινά φτερά 

Εξωτερικό σπορ πακέτο AVANTGARDE 

Συρόμενη πανοραμική οροφή

Πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360° 

Ζάντες αλουμινίου 48,3 cm (19 ιντσών) σχεδίασης 16 ακτίνων, σε Μαύρο  
και στιλβωμένες

κύρια ΧαρακΤΗριΣΤικα εΣΩΤερικού

Διάκοσμος σε εμφάνιση βουρτσισμένου αλουμινίου

Αεραγωγοί: δακτύλιοι και εγκάρσιες ράβδοι σε Ασημί Χρωμίου 

Εσωτερική οροφή DINAMICA, σε Μαύρο ή Πορσελάνη 

Εσωτερικό πακέτο Design AVANTGARDE

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και συνοδηγού με λειτουργία μνήμης

Κλιματισμός καθίσματος οδηγού και συνοδηγού, συμπ. θέρμανσης και αερισμού 
καθίσματος

Κλιματισμός καθισμάτων για τους πίσω επιβάτες 

Κεντρική κονσόλα με αποθηκευτικό χώρο με ψύξη 
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Ο συνδυασμός στοιχείων AMG και λεπτομερειών υψηλής 
ποιότητας το σπορ χαρακτήρα και την ιδιαιτερότητα του αυ
τοκινήτου. Για το εξωτερικό ο εξοπλισμός περιλαμβάνει,  
μεταξύ άλλων, ζάντες αλουμινίου AMG 48,3 cm (19 ιντσών), 
πίσω αεροτομή AMG, καθώς και μπροστινή ποδιά AMG,  
πίσω ποδιά AMG με προστασία ακμής χώρου φόρτωσης σε 
χρώμιο και επενδύσεις πλευρικών μαρσπιέ AMG. Η σπορ 
ανάρτηση και το σύστημα πέδησης 43,2 cm (17 ιντσών) 
επιτρέπουν πιο σπορτίφ οδήγηση. Το εσωτερικό αναβαθ
μίζεται από τα σπορ πεντάλ, το διάκοσμο σε εμφάνιση ανθρα
κονημάτων και περισσότερα αποκλειστικά χαρακτηριστικά 
εξοπλισμού.

AMG Line1.
κύρια ΧαρακΤΗριΣΤικα εΞΩΤερικού

Μπροστινή ποδιά AMG

Πίσω ποδιά AMG με προστασία άκρων χώρου φόρτωσης σε χρώμιο2

Επενδύσεις πλευρικών μαρσπιέ AMG

Λεπτή αεροτομή AMG

Ζάντες αλουμινίου AMG 48,3 cm (19 ιντσών) σχεδίασης 7 διπλών ακτίνων3

Σπορ ανάρτηση, εναλλακτικά ανάρτηση AGILITY CONTROL

Σύστημα φρένων 43,2 cm (17 ιντσών), δαγκάνες φρένων με επιγραφή 
«MercedesBenz»

κύρια ΧαρακΤΗριΣΤικα εΣΩΤερικού

Διάκοσμος σε εμφάνιση ανθρακονημάτων

Αεραγωγοί: δακτύλιοι και εγκάρσιες ράβδοι σε Ασημί Χρωμίου

Εσωτερική οροφή σε μαύρο 

Σπορ πεντάλ, σε βουρτσισμένο αλουμίνιο με μαύρες αντιολισθητικές επενδύσεις

1  Η AMG Line διατίθεται προαιρετικά για τη VClass, τη VClass AVANTGARDE και τη VClass EXCLUSIVEΓια τη VClass διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με συρόμενη πόρτα αριστερά, χωριστά ανοιγόμενο 
πίσω παρμπρίζ, δερμάτινο τιμόνι και μεταλλική βαφή. 2 Η πίσω ποδιά AMG δεν διατίθεται για την έκδοση μήκους compact. 3 Διατίθεται και ως ξεχωριστός εξοπλισμός.
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Για όσους θέλουν να διαμορφώσουν τη VClass ακόμα πιο 
ιδιαίτερα και πιο σπορ, διατίθενται προαιρετικά το εξωτερικό 
σπορ πακέτο και το εσωτερικό πακέτο Design. Το εξωτερικό 
σπορ πακέτο αναδεικνύει τον σπορτίφ χαρακτήρα της VClass, 
π.χ. με τις ζάντες αλουμινίου 43,2 cm (17 ιντσών) και τη 
σπορ ανάρτηση. Το εσωτερικό πακέτο Design αναβαθμίζει 
οπτικά τον εσωτερικό χώρο με μια ιδιαίτερη, σπορ πινελιά, 
για παράδειγμα, με τα καθίσματα ανέσεων σε δέρμα Λου
γκάνο και το διάκοσμο.

Εξωτερικό σπορ πακέτο και 
εσωτερικό πακέτο Design.

Το εΞΩΤερικο ΣΠορ ΠακεΤο ΠεριλαμβαΝει:

Ζάντες αλουμινίου 43,2 cm (17 ιντσών) σχεδίασης 20 ακτίνων, σε Ασημί Βαναδίου, 
με ελαστικά 225/55 R17 

Δαγκάνες φρένων με επιγραφή «MercedesBenz»

Σπορ ανάρτηση

Προαιρετικά: ανάρτηση AGILITY CONTROL
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Το εΣΩΤερικο ΠακεΤο DESIGN με μια μαΤια:

Καθίσματα ανέσεων σε δέρμα Λουγκάνο σε μαύρο ή γκρι κρυστάλλου

Τιμόνι και χειροκίνητος μοχλός αλλαγής ταχυτήτων σε δέρμα νάπα

Ματ ανθρακί διάκοσμος σε κυματοειδή εμφάνιση

Προαιρετικά: Διάκοσμος σε μαύρη γυαλιστερή Λάκα Πιάνου

Σπορ πεντάλ σε βουρτσισμένο αλουμίνιο
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Τα προαιρετικά πακέτα αναδεικνύουν την αποκλειστικότητα 
και το δυναμισμό της VClass AVANTGARDE. Το εξωτερικό 
σπορ πακέτο AVANTGARDE1, με ζάντες αλουμινίου 45,7 cm 
(18 ιντσών), σπορ ανάρτηση και σύστημα πέδησης μεγάλων 
διαστάσεων, αναβαθμίζει οπτικά και αναδεικνύει την σπορτίφ 
πλευρά του αυτοκινήτου. Το εσωτερικό πακέτο Design 
AVANTGARDE1 εντυπωσιάζει με αποκλειστικό εξοπλισμό, 
όπως τα καθίσματα ανέσεων σε αποκλειστικό δέρμα νάπα 
και το επάνω τμήμα του ταμπλό σε εμφάνιση δέρματος με 
διακοσμητική ραφή.

Εξωτερικό σπορ πακέτο 
AVANTGARDE και εσωτερικό 
πακέτο Design AVANTGARDE.

Το εΞΩΤερικο ΣΠορ ΠακεΤο AVANTGARDE ΠεριλαμβαΝει:

Ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι 
Τρεμολίτη, με ελαστικά 245/45 R18

Σύστημα πέδησης 43,2 cm (17 ιντσών) στον μπροστινό άξονα

Δαγκάνες φρένων με επιγραφή «MercedesBenz»

Σπορ ανάρτηση

Προαιρετικά: ανάρτηση AGILITY CONTROL

Διακοσμητική λωρίδα χρωμίου στον προφυλακτήρα

1 Βασικός εξοπλισμός για τη VClass EXCLUSIVE. 
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Το εΣΩΤερικο ΠακεΤο DESIGN AVANTGARDE με μια μαΤια:

Καθίσματα ανέσεων με διακοσμητική ραφή σε δέρμα νάπα σε μαύρο, Καφέ 
Κάστανου ή Μπεζ Σατινέ

Δερμάτινες επενδύσεις στα υποβραχιόνια των καθισμάτων και των θυρών

Επάνω τμήμα ταμπλό οργάνων σε εμφάνιση δέρματος με διακοσμητική ραφή

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα νάπα με κάλυμμα χρωμίου και μοχλός 
αλλαγής ταχυτήτων σε δέρμα νάπα

Διάκοσμος από σκούρο ανθρακί γυαλιστερό ξύλο εβένου

Προαιρετικά: ματ ανθρακί διάκοσμος σε κυματοειδή εμφάνιση

Προαιρετικά: διάκοσμος από σκούρο καφέ γυαλιστερό ξύλο μελιάς
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Καθ’ οδόν με πολλά έξτρα. Με τον προαιρετικό εξοπλισμό για 
περισσότερη άνεση, ασφάλεια και πολυμορφικότητα, η VClass 
μπορεί να προσαρμοστεί απόλυτα στις ιδιαίτερες ανάγκες  
και προτιμήσεις σας.

Προαιρετικος εξοπλισμος.

1  Η πανοραμική συρόμενη οροφή αφήνει να εισέλθει φως και αέρας  
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, δημιουργώντας μια φωτεινή και φιλική 
ατμόσφαιρα.

2  Η κεντρική κονσόλα με ενσωματωμένη ψυχόμενη θήκη υπογραμμίζει την 
πολυτελή ατμόσφαιρα επιβατικού με 2 ισοθερμικές διπλές ποτηροθήκες, 
ένα multimedia box, ένα υποβραχιόνιο και διάφορες αποθηκευτικές θήκες.

3  Το πίσω καπό EASY-PACK ανοίγει και κλείνει αυτόματα με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

4  Οι ράγες οροφής εξασφαλίζουν γρήγορη και ευέλικτη στερέωση διάφορων 
λύσεων μεταφοράς της MercedesBenz.

5  Το πακέτο καθρεφτών προσφέρει περισσότερη άνεση με τον αντιθαμβωτικό 
καθρέφτη και το φωτισμό περιβάλλοντος.

6  Το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού προσφέρει πολλές δυνατό
τητες ρύθμισης και μία πρακτική λειτουργία μνήμης1 | δεν απεικονίζεται.

7  Με το σετ καλωδίων Media Interface μπορούν να συνδέονται φορητές συ
σκευές στο σύστημα χειρισμού και ενδείξεων του οχήματος | δεν απεικονίζεται.

8  Άριστα εξοπλισμένο για τη χρήστη ταμπλέτας στο χώρο πίσω επιβατών:  
ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μία θύρα USB για την παροχή ρεύματος στο  
κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού | δεν απεικονίζεται.

1 Το εύρος εξοπλισμού περιλαμβάνει επίσης ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού.
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Στο γραφείο, έπειτα στα μαγαζιά και το βραδάκι επίσκεψη σε 
φίλους – με τα βοηθήματα οδήγησης και τις προσαρμογές καθι
σμάτων της MercedesBenz για άτομα με αναπηρία όλα είναι 
δυνατά. Λαβή περιστροφής τιμονιού, μηχανισμός ανύψωσης πε
ντάλ ή συσκευή χειρισμού χειρός: η MercedesBenz εξοπλίζει 
το αυτοκίνητο σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Επιπλέον, με το 
πολυλειτουργικό περιστρο φικό διακόπτη «MFD Touch», μπο
ρείτε πολύ εύκολα να χειρίζεστε με ένα χέρι τα φλας, την κόρνα, 
τα φώτα και άλλες λειτουργίες. Το πλεονέκτημα των εργοστα
σιακών βοηθημάτων οδήγησης MercedesBenz: πλήρης κάλυψη 
εγγύησης και καθόλου εκ των υστέρων μετασκευές. Φυσικά, 
όλα είναι ενδελεχώς ελεγμένα και εγκεκριμένα από το τμήμα 
ανάπτυξης της MercedesBenz.

Εργοστασιακά βοηθήματα 
οδήγησης.

για ΤΗ V-CLASS ΔιαΤιθεΤαι Τα εΞΗΣ βοΗθΗμαΤα οΔΗγΗΣΗΣ:

1 Λαβή περιστροφής τιμονιού | δεν απεικονίζεται

2  Πολυλειτουργικός περιστροφικός διακόπτης «MFD Touch»

3  Συνδυαστικός μοχλός/μηχανικός μοχλός TEMPOMAT δεξιά | δεν απεικονίζεται

4  Συσκευή χειρισμού χειρός «Classic» | δεν απεικονίζεται

5  Συσκευή χειρισμού χειρός «Easy Speed»

6 Κάλυμμα πεντάλ| δεν απεικονίζεται

7  Επέκταση πεντάλ γκαζιού προς τα αριστερά, ηλεκτρική | δεν απεικονίζεται

8 Μηχανισμός ανύψωσης πεντάλ

9  Μετατόπιση καθίσματος προς τα πίσω περ. 50 mm | δεν απεικονίζεται

10  Καθίσματα σε διάφορες διαστάσεις | δεν απεικονίζεται

m μαθεΤε ΠεριΣΣοΤερα

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έντυπο «Βοηθήματα 
οδήγησης και προσαρμογές καθισμάτων – από το εργοστάσιο».
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Με τα αξεσουάρ της MercedesBenz μπορείτε να προ
σαρμόσετε τον εξοπλισμό της VClass ακόμα περισσότερο 
στις ιδιαίτερες επιθυμίες σας. Τα γνήσια αξεσουάρ της 
MercedesBenz είναι σχεδιασμένα ειδικά για το εκάστοτε 
όχημα και πληρούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας  
και ασφάλειας.

Γνήσια αξεσουάρ.
1  Πίσω φορέας ποδηλάτου, στο πίσω καπό. Βελτιωμένος για ασφαλή και 

εύκολη τοποθέτηση στο πίσω καπό. Με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 70 kg,  
χωράει 4 ποδήλατα ή 2 ηλεκτρικά ποδήλατα σχεδόν όλων των τύπων και  
διαστάσεων. Με κλειδαριά.

2  Ταπέτο παντός καιρού CLASSIC. Από ανθεκτικό, πλενόμενο πλαστικό για 
εξαιρετικά υψηλή αντοχή. Μοντέρνα σχεδίαση με εσοχές και υπερυψωμένη 
μπορντούρα. Με ανάγλυφα τυπωμένο το αστέρι Mercedes.

3  βελούδο ταπέτο CLASSIC. Κομψό, υψηλής ποιότητας βελούδινο ταπέτο 
με πέλος και κεντημένη επιγραφή «MercedesBenz». Διατίθεται σε χρώματα 
που ταιριάζουν με το εσωτερικό της δικής VClass.

4   iPad® Integration Kit για τον χώρο πίσω επιβατών. Η ανακλινόμενη και 
περιστρεφόμενη βάση επιτρέπει την τοποθέτηση του iPad® σας στη θέση 
που θέλετε κάθετα ή οριζόντια. Διατίθεται για τα iPad® 4, iPad® Air και iPad® 2.

5  μπαγκαζιέρα οροφής Mercedes-Benz 400 με χωρητικότητα περ.  
400 λίτρων. Με χειρολαβή, για πιο εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο. Διατίθεται 
στα χρώματα ματ ασημί και μαύρο μεταλλικό. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 75 kg.

6  Σκάφη χώρου αποσκευών, επίπεδη. Η καθαρή λύση για το χώρο αποσκευών. 
Από ελαφρύ, σταθερό πλαστικό.

Στις εικόνες ενδέχεται να εμφανίζονται γνήσια αξεσουάρ, που δεν διατίθενται σε όλες τις χώρες.
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RK2 RL5 RA9RK8RK5

Η VClass διατίθεται με ελκυστικές στην εμφάνιση ζάντες. 
Ειδικά οι μεγάλων διαστάσεων ζάντες αλουμινίου αναδεικνύ
ουν το παρουσιαστικό της και υπογραμμίζουν το σπορ  
χαρακτήρα της. Οι χαλύβδινες ζάντες αναβαθμίζονται οπτικά 
με εργοστασιακό τάσι τροχού.

Ζάντες.
RK2   Ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18 ιντσών) σχεδίασης 10 διπλών ακτίνων,  

σε Μαύρο και στιλβωμένες, με ελαστικά 245/45 R18 (προαιρετικά)

RK4   Ζάντες αλουμινίου AMG 48,3 cm (19 ιντσών) σχεδίασης 7 διπλών ακτίνων, 
με ελαστικά 245/45 R19 (προαιρετικά, περιλαμβάνονται στην AMG Line)

RK5   Ζάντες αλουμινίου 48,3 cm (19 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
σε Γκρι Τρεμολίτη, με ελαστικά 245/45 R19 (προαιρετικά)

RL9   Ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
σε Γκρι Τρεμολίτη, με ελαστικά 245/45 R18 (προαιρετικά, περιλαμβάνονται 
στο Εξωτερικό σπορ πακέτο AVANTGARDE)

RL5   Ζάντες αλουμινίου 40,6 cm (16 ιντσών) σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Ασημί 
Βαναδίου, με ελαστικά 195/65 R16 (προαιρετικά) 

RL8   Ζάντες αλουμινίου 43,2 cm (17 ιντσών) σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί 
Βαναδίου, με ελαστικά 225/55 R17 (προαιρετικά, βασικός εξοπλισμός 
στη VClass AVANTGARDE)

RK8   Ζάντες αλουμινίου 43,2 cm (17 ιντσών) σχεδίασης 20 ακτίνων, σε Ασημί 
Βαναδίου, με ελαστικά 225/55 R17 (προαιρετικά, περιλαμβάνονται στο 
Εξωτερικό σπορ πακέτο) 

RL3   Ζάντες αλουμινίου 48,3 cm (19 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
σε Μαύρο και στιλβωμένες, με ελαστικά 245/45 R19 (προαιρετικά)

RA9   Ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18 ιντσών) σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
σε Γκρι Τρεμολίτη και στιλβωμένες, με ελαστικά 245/45 R18 (προαιρετικά) 

RK3   Ζάντες αλουμινίου 48,3 cm (19 ιντσών) σχεδίασης 16 ακτίνων,  
σε Μαύρο και στιλβωμένες, με ελαστικά 245/45 R19 (προαιρετικά, 
βασικός εξοπλισμός στη VClass Exclusive)m ΠεριΣΣοΤερεΣ ζαΝΤεΣ

και πληροφορίες για τα γνήσια αξεσουάρ της MercedesBenz  
θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://configurator.mercedes-benz-accessories.com  
ή στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων MercedesBenz.
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VY7

VY9VY5 VX8 VX8

VY8

VY9

FH9

FH71

FH81 FB2

FH9

FH8

VY7VX7

VX9

FH8

FH71FH01

FH7

VX7VY4

FH0

FH71

FB12

επενδύσεις

VY4 Ύφασμα Σαντιάγο Μαύρο

VY5 Ύφασμα Σαντιάγο Γκρι κρυστάλλου

VX7 Δέρμα Λουγκάνο Μαύρο

VX8 Δέρμα Λουγκάνο Γκρι κρυστάλλου

VX9 Δέρμα Λουγκάνο Μπεζ σατινέ

VY7 Δέρμα νάπα Μαύρο

VY8 Δέρμα νάπα Καφέ Κάστανου

VY9 Δέρμα νάπα Μπεζ σατινέ 

Διάκοσμος

FH0 Διάκοσμος σε μαύρη γυαλιστερή Λάκα Πιάνου

FH7 Κυματοειδής εμφάνιση Ανθρακί ματ

FH8 Εμφάνιση ξύλου μελιάς σκούρο Καφέ γυαλιστερό

FH9 Εμφάνιση ξύλου εβένου σκούρο Ανθρακί γυαλιστερό

FB1 Εμφάνιση ανθρακονημάτων (γραμμή εξοπλισμού AMG)

FB2 Διάκοσμος σε εμφάνιση βουρτσισμένου αλουμίνιου

1  Διαθέσιμο κατ’ επιλογή.
2  Εναλλακτικά, όλα τα άλλα είδη διάκοσμου και επενδύσεων που διατίθεται για τη 

VClass. Ρωτήστε έναν Εξουσιοδοτημένο Διανομέα της MercedesBenz για τυχόν 
επιπλέον χρεώσεις.

Επενδύσεις και διάκοσμος.
βασικός εξοπλισμός V-Class AVANTGARDEεσωτερικό πακέτο Design 

AVANTGARDE 
εσωτερικό πακέτο Design

γραμμή εξοπλισμού AMG

V-Class EXCLUSIVE
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9147
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Βαφές αμαξώματος.

ακρυλικές βαφές

3589 Κόκκινο Δίας

5610 Μπλε Ναυτικού

6580 Πράσινο Γρανίτη1

7701 Γκρι Βότσαλου

9147 Λευκό Αρκτικής

μεταλλικές βαφές2

5890 Μπλε Καβανσίτη

7368 Γκρι Πυρόλιθου

8526 Καφέ Δολομίτη

9134 Λευκό Ορυκτού Κρυστάλλου

9197 Μαύρο Οψιδιανού

9744 Ασημί Μπριγιάν

9963 Γκρι Ίνδιου

ακρυλικές βαφές μεταλλικές βαφές2

1  Το χρώμα βαφής του βασικού εξοπλισμού Πράσινο Γρανίτη αναμένεται  
να είναι διαθέσιμο από το Δεκέμβριο 2016. 2 Βασικός εξοπλισμός στη VClass 
EXCLUSIVE, κατά τα άλλα προαιρετικός εξοπλισμός.
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Διαστάσεις.
μήκος οχήματος Compact

Όλα τα στοιχεία είναι σε mm. Οι διαστάσεις αποτελούν μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο. 1 Ύψος οχήματος σε συνδυασμό με τον προαιρετικό εξοπλισμό «Ράγες οροφής» αυξημένο κατά 48 mm.
2  Εσωτερικό ύψος. 3 Χωρίς φορτίο. 4 Μέγιστο πλάτος χώρου επιβατών (μέτρηση στο δάπεδο). 5 Καθαρή διάσταση ανάμεσα στους θόλους τροχών. 6 Μέτρηση διάστασης στο δάπεδο του οχήματος.
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μήκος οχήματος Long μήκος οχήματος Extra Lοng
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Τεχνικά χαρακτηριστικά.

1  Σύμφωνα με την Οδηγία 80/1269/ΕΟΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 2 Περισσότερες διαστάσεις ελαστικών διατίθενται προαιρετικά. 3 Οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες μέτρησης 
(άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων (EnVKV) ή/και σύμφωνα με τον κανονισμό 715/2007 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση). Σημείωση:  
Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν τη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι εκπομπές CO2, που προκαλούνται κατά 
την παραγωγή και τροφοδοσία του καυσίμου ή και άλλων πηγών ενέργειας, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/ΕΚ. 4 Χωρητικότητα ρεζερβουάρ  
καυσίμου για όλους τους κινητήρες περ. 57 l (βασικός εξοπλισμός), προαιρετικά περ. 70 l. Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue®: 11,5 l, προαιρετικά περ. 25 l. 5 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΚ στην έκδοση 

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
γνήσιο λάδι κινητήρα Mercedes-Benz.

 ΠεΤρελαιοκιΝΗΤΗρεΣ

V 200 d V 200 d V 200 d 4MATIC

Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη 4 εν σειρά 4 εν σειρά 4 εν σειρά

Κυβισμός σε cm3 2143 2143 2143

Ονομαστική ισχύς1 σε kW (hp) σε σ.α.λ. 100 (136)/3800 100 (136)/3800 100 (136)/3800

Ονομαστική ροπή στρέψης1 σε Nm σε σ.α.λ. 330/1200–2400 330/1200–2400 330/1200–2400

Εργοστασιακό κιβώτιο ταχυτήτων [προαιρετικά] Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων [7GTRONIC PLUS] Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων 7GTRONIC PLUS

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ. [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων] 14,0 [12,9] 14,0 – [14,4]

Τελική ταχύτητα περ. σε km/h [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων] 183 [181] 183 – [178]

Εργοστασιακά ελαστικά2 195/65 R16 (205/65 R16)8 195/65 R16 (205/65 R16)8 225/55 R17 RF

Κατανάλωση καυσίμου3, 4 σε l/100 km, ανάλογα με το μήκος οχήματος
αστικός κύκλος [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]

υπεραστικός κύκλος [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων] 
μικτός κύκλος [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]

με BlueEFF.
Compact
8,3 [6,8]

5,4 [5,7]

6,5 [6,1]

με BlueEFF.
Long
8,3 [6,8]

5,4 [5,7]

6,5 [6,1]

με BlueEFF.
Extra Long
8,3 [6,8]

5,4 [5,7]

6,5 [6,1]

χωρίς BlueEFF.
Compact
8,6
5,5
6,7

χωρίς BlueEFF.
Long
8,6
5,5
6,7

χωρίς BlueEFF.
Extra Long
8,6
5,5
6,7

με BlueEFF.
Compact
– [7,5] 
– [6,0] 
– [6,6]

με BlueEFF.
Long
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

με BlueEFF.
Extra Long
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

Εκπομπές CO2 3 μικτές σε g/km [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων] 171 [159] 171 [159] 171 [159] 176 176 176 – [174] – [177] – [177]

Κατηγορία εκπομπών/

κατηγορία αποδοτικότητας [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]
Euro 6 κατ. I
B [A]

Euro 6 κατ. I
B [A]

Euro 6 κατ. I
B [A]

Euro 6 κατ. I
B

Euro 6 κατ. I
B

Euro 6 κατ. I
B

Euro 6 κατ. I
– [B]

Euro 6 κατ. I
– [B]

Euro 6 κατ. I
– [B]

Όγκος χώρου αποσκευών (l) 610 1030 1410 610 1030 1410 610 1030 1410

Κύκλος στροφής σε m 11,8 11,8 12,5 11,8 11,8 12,5 12,9 12,9 13,7

Απόβαρο5, 6 σε kg 2080 2105 2130 2055 2080 2105 2155 2180 2205

Ωφέλιμο φορτίο σε kg6 720–1120 695–1095 670–1070 745–1145 720–1120 695–1095 945–1045 920–1020 895–995

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος (kg) 2800, 3100, 3200 2800, 3100, 3200 3100, 3200

Φορτίο ρυμούλκησης (kg) με/χωρίς φρένα 2000, 2500/750 2000/750 2000, 2500/750

Επιτρεπόμενο συνολικό βάρος με ρυμουλκούμενο (kg) 4800–5600 4800–5200 5100, 5600
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που ίσχυε κατά την εκτύπωση του εντύπου. (Με οδηγό 68 kg, αποσκευές 7 kg, όλα τα λειτουργικά υγρά και 90% πλήρωση του ρεζερβουάρ καυσίμου.) 6 Ο εξοπλισμός ή/και η γραμμή εξοπλισμού μπορεί να επηρεάσει το ωφέλιμο φορτίο λόγω αύξησης/μείωσης του απόβαρου. Για περισσότερες πληροφορίες,  
παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν Εξουσιοδοτημένο Διανομέα MercedesBenz. 7 Η προσωρινή αύξηση ισχύος και ροπής με την τεχνολογία Overtorque ενεργοποιείται στους τρόπους λειτουργίας «C», «S» και «M» του DYNAMIC SELECT. 8 Βασικός εξοπλισμός με επιτρεπόμενο συνολικό βάρος 3100 kg.  
Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ (π.χ. ράγες οροφής, φορέας ποδηλάτου, κ.λπ.) ενδέχεται να τροποποιούν χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική αντίσταση και, πέραν των οδικών και καιρικών συνθηκών, να επηρεάζουν τις τιμές κατανάλωσης και ισχύος.  
Περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.mercedes-benz.gr

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

4 εν σειρά 4 εν σειρά 4 εν σειρά 4 εν σειρά 4 εν σειρά

2143 2143 2143 2143 2143

120 (163)/3800 120 (163)/3800 120 (163)/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800

380/1400–2400 380/1400–2400 380/1400–2400 440 [+407]/1400–2400 440 [+407]/1400–2400

Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων [7GTRONIC PLUS] Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων 7GTRONIC PLUS 7GTRONIC PLUS 7GTRONIC PLUS

11,9 [10,9] 11,9 – [12,4] – [9,1] – [10,6]

194 [195] 194 – [189] – [206] – [199]

205/65 R16 205/65 R16 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF 225/55 R17 RF

με BlueEFF.
Compact
7,6 [6,8]

5,2 [5,4]

6,1 [5,9]

με BlueEFF.
Long
7,6 [6,8]

5,2 [5,4]

6,1 [5,9]

με BlueEFF.
Extra Long
7,6 [6,8]

5,2 [5,4]

6,1 [5,9]

χωρίς BlueEFF.
Compact
7,9
5,3
6,3

χωρίς BlueEFF.
Long
7,9
5,3
6,3

χωρίς BlueEFF.
Extra Long
7,9
5,3
6,3

με BlueEFF.
Compact
– [7,5] 
– [6,0] 
– [6,6]

με BlueEFF.
Long
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

με BlueEFF.
Extra Long
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

με BlueEFF.
Compact
– [6,9] 
– [5,5] 
– [6,0]

με BlueEFF.
Long
– [6,9] 
– [5,5] 
– [6,0]

με BlueEFF.
Extra Long
– [6,9] 
– [5,5] 
– [6,0]

με BlueEFF.
Compact
– [7,5] 
– [6,0] 
– [6,6]

με BlueEFF.
Long
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

με BlueEFF.
Extra Long
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

159 [154] 159 [154] 159 [154] 164 164 164 – [174] – [177] – [177] – [158] – [158] – [158] – [174] – [177] – [177]

Euro 6 κατ. I
A [A]

Euro 6 κατ. I
A [A]

Euro 6 κατ. I
A [A]

Euro 6 κατ. I
B 

Euro 6 κατ. I
B 

Euro 6 κατ. I
B 

Euro 6 κατ. I
– [B]

Euro 6 κατ. I
– [B]

Euro 6 κατ. I
– [B]

Euro 6 κατ. I
– [A]

Euro 6 κατ. I
– [A]

Euro 6 κατ. I
– [A]

Euro 6 κατ. I
– [B]

Euro 6 κατ. I
– [B]

Euro 6 κατ. I
– [B]

610 1030 1410 610 1030 1410 610 1030 1410 610 1030 1410 610 1030 1410

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

2080 2105 2130 2055 2080 2105 2155 2180 2205 2105 2130 2155 2155 2180 2205

720–1120 695–1095 670–1070 745–1145 720–1120 695–1095 945–1045 920–1020 895–995 980–1080 955–1055 930–1030 945–1045 920–1020 895–995

2800, 3100, 3200 2800, 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200 3100, 3200

2000, 2500/750 2000/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

4800–5600 4800–5200 5100, 5600 4800–5300, 5550, 5600 5100, 5600
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Σχετικά με το περιεχόμενο του εντύπου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 19.09.2016. Μετά την ημερομηνία 
αυτή είναι δυνατόν να προκύψουν τροποποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά  
τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο σχήμα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον 
εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές και οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό, τι αφορά τον αγοραστή, 
λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί χαρακτήρες ή 
αριθμούς για την περιγραφή της παραγγελίας ή του αντικειμένου αγοράς της παραγγελίας, δεν εκχωρούνται δικαιώματα 
βάσει αυτών και μόνο. Οι εικόνες ενδέχεται να παρουσιάζουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στο 

βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς περιορισμούς κατά την εκτύπωση. Στο παρόν έντυπο 
μπορεί να περιλαμβάνονται τύποι οχημάτων και υπηρεσίες, που δεν διατίθενται σε ορισμένες χώρες. Οι νομικές, νομο
θετικές και φορολογικές διατάξεις και οι επιπτώσεις τους ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν σε  
άλλες χώρες, καθώς και τις επιπτώσεις τους και τις τελευταίες εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα, παρακαλούμε απευθυνθείτε 
σε έναν Εξουσιοδοτημένο Διανομέα MercedesBenz.
www.mercedes-benz.gr

Με την πολυμορφικότητα και την ευρυχωρία, αλλά και τους πανίσχυρους και 
αποδοτικούς κινητήρες της, η VClass διαθέτει τα πολλαπλά ταλέντα ενός  
τριαθλητή – τόσο για την ιδιωτική όσο και την επαγγελματική ζωή, στην καθη
μερινότητα αλλά και στις αθλητικές εξορμήσεις. Αυτό αναδεικνύει τη VClass 
στον ιδανικό Official Car Partner του IRONMAN European Tour 2016/2017.

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart   VAN/VMK 4720 · 2B100 · 1204/0916




