
Låt friheten ta plats.
Nya V-Klass 2019





Komfort har fått ett nytt ansikte.
Nya V-Klass döljer inte nyhetens behag. En uppdaterad front skjuter ut hakan med en markerad design 
som verkligen tar för sig. Ett nytt, utökat urval av färger, fälgar och klädslar ger större valmöjligheter. 
Och nya, effektiva motorer minskar utsläppen, vilket i sin tur leder till lägre fordonsskatt. Tycker du att 
det låter för bra för att vara sant? Vi förstår om det känns ovant, men vi lovar: Du kommer att vänja dig.

En lyxigare vardag.
För att hitta den största nyheten när det gäller interiören ska du söka dig mot baksätet. Där 
kan du nämligen välja helt nya komfortsäten i den främre baksätesraden. Stolarna, som fås 
till versioner av V-Klass med totalt sex sittplatser, har samma funktioner som de lyxigaste 
versionerna av S-Klass: De inviduella stolarna går att fälla hela vägen bakåt, har inbyggd 
massage och klimatkontroll. Och vill du lyxa till det ytterligare går V-Klass att få med ett av 
bilvärldens största panoramatakfönster, samt tempererade och belysta mugghållare.

Nyheter som går under huven.
Det nya kraftfulla utseendet backas upp av tre nya, effektiva 2-liters dieselmotorer. I V250 d 
har bränsleförbrukningen sänkts med nästan 13 %, och de nya motorerna uppfyller både den 
senaste normen Euro 6d-TEMP samt utsläppskrav enligt RED. V220 d och V250 d är dessutom 
godkända för HVO. Den nioväxlade automatlådan 9G-TRONIC (standard) och pigga hästkrafter 
driver bilen framåt. V250 d bjuder på 190 hk/440 Nm och i V300 d får du 239 hästkrafter 
och ett vridmoment på 500 Nm. Båda modellerna går också att få med 4MATIC fyrhjulsdrift. 



Vilken V-Klass vill du ha?
Flexibilitet är ett nyckelord för V-Klass. Förmågan att an-
passa sig efter olika behov på olika tidpunkter gör bilen 
till en perfekt följeslagare. Behöver du skjutsa många 
passagerare, eller vill du ha gott om plats för utrustning 
och last? Oavsett om du har valt att inreda bilen med 
soffor (med två tresitssoffor finns plats för upp till 8 
personer) eller fristående fåtöljer så kan du ändra och 
skapa den V-Klass du behöver just idag.

Säkerhet för alla.
I V-Klass sitter du säkert. Utöver en hög säkerhetsnivå 
som infattar alla passagerare, bjuder den nya modellen på 
många funktioner som är unika för biltypen. Bland stan-
dardutrustningen finns bland annat en Aktiv Broms-
assistent som även reagerar på stillastående föremål och 
fotgängare som är på väg att gå ut i körbanan.

Säkerhetstänkandet i V-Klass når även utanför bilen. För 
första gången kan V-Klass fås med Highbeam Assist Plus, 
som förhindrar att du bländar omgivande trafik. Funktio-
nen bländar av automatiskt vid möte eller när du närmar 
dig en annan bil bakifrån. Dessutom fördelar den ljusbil-
den, så att LED-strålkastarna lyser med full styrka runt den 
andra bilen utan att blända.



En körupplevelse som växer.
En större bil borde kunna rymma mer körglädje, eller 
hur? Oavsett vad du tror om svaret vågar vi lova att nya 
V-Klassen kommer att överraska. Det räcker att titta på 
förarplatsen så märker du att V-Klass är skapad för att 
bjuda föraren på något extra. Den uppdaterade instru-
mentpanelen med utvalda, förstklassiga material ger 
miljön i framsätet en exklusiv känsla. En hög position 
ger dig full koll över trafiken, och en dynamisk drivlina 
gör bilen både enkel och rolig att köra.

Jobb, fritid eller familj?
I V-Klass får du plats med alla delar av ditt liv. För före-
tagaren är bilen ett mobilt kontor eller ett representativt 
sätt att resa med stil. När fotbollshelgen väntar har du 
plats för hela knattelaget, inklusive bollnät och utrustning. 
För barnfamiljen finns dessutom en bonus: om du väljer 
individuella säten kommer du runt bråken i baksätet på el-
egant sätt. Det är ju inte bara vuxna som tycker om att ha 
gott om plats och ett eget säte när de ska åka någonstans.



Lägg till 4MATIC

41 625 kr
Gäller alla modeller.

Standard SE Edition Lång Extralång

V220 d (163 hk) V250 d (190 hk) V300 d (239 hk) V220 d (163 hk) V250 d (190 hk) V300 d (239 hk)

Pris från (inkl. moms): 494 200 kr 515 800 kr 545 800 kr 503 200 kr kr  525 500 kr 555 500 kr
Billån+/mån från (inkl. moms)1: 4 565 kr 4 755 kr 5 025 kr 4 645 kr 4 845 kr 5 105 kr
FleetEdition pris (exkl. moms)2 390 024 kr 405 576 kr 427 126 kr 396 504 kr 412 560 kr 434 160 kr
Leasing+/mån från (exkl. moms)3: 3 595 kr 3 735 kr 3 925 kr 3 655 kr 3 795 kr 3 985 kr

Utrustning i Standard SE Edition: 
Automatväxellåda 9G-Tronic • Läderklädd multifunktionsratt • Farthållare • 7-sitsig • Skjutdörrar höger och vänster sida • Tonade rutor • 17” lättmetallfälgar 
Sportchassi • Blue Efficiencypaket • ECO start/stopp-system • Kupévärmare med tidur • TEMPMATIC halvautomatisk klimatanläggning • Nöduppringning 
Mittkonsol lyx med rollo • Radio CD • Garmin MAP PILOT • Live Traffic • Kommunikationsmodul (LTE) för digitala tjänsten Mercedes Me • LED bak- och 
bromsljus • Aktiv bromsassistent • Trötthetsvarnare • Aktiv parkeringsassistent • Bröst-bäcken och fönsterairbag för förare och passagerare • Adaptiva 
bromsljus • Spegelpaket

1 Mercedes-Benz Billån+ inkl. Service Compact via Mercedes-Benz Finans, 36 mån/max 7500 mil, restskuld/restvärde 45%, kontant/1:a förhöjd avg. 30%, rörlig ränta (mars 2019). Reservation för sedvanlig kreditprövning. 
2 FleetEdition är våra specialpaketerade tjänstebilar riktade mot företag. Dessa bilar är nettoprissatta och kan bara köpas av juridiska personer och kan inte kombineras med ramavtal eller andra rabatter. 3 Mercedes-Benz Leasing+ 
inkl. Service Compact via Mercedes-Benz Finans, 36 mån/max 7500 mil, restskuld/restvärde 45%, kontant/1:a förhöjd avg. 30%, rörlig ränta (mars 2019). Leasingavgift exkl. moms. Reservation för sedvanlig kreditprövning.



Exklusivt tillval: AMG Line

AMG frontspoiler • AMG sidokjolar
AMG bakkjol med lastkantskydd i krom

19” AMG lättmetallfälgar • Svart innertak
 Ventilationsmunstycken i silverkrom 

Sportpedalställ

Bränsledeklaration blandad körning enl. EU-norm: V220 d: WLTP: 6,7 – 8,4 l/100 km, CO2: 175 – 221 g/km. NEDC: 5,6 – 6,5 l/100 km, CO2:  147 – 171 g/km. V250 d & V300 d: WLTP: 6,7 – 8,4 l/100 km, CO2: 175 – 221 g/km. 
NEDC: 5,5 – 6,5 l/100 km, CO2:  145 – 171 g/km. Angivna värden är fastställda enligt den föreskrivna mätmetoden. Detta är WLTP- samt NEDC (korr)-värden enligt genomförandeförordning (EU) 2017/1347.

Standard SE Edition: 42 800 kr
Avantgarde SE Edition: 36 000 kr
Exclusive SE Edition: 16 500 kr

AMG Line kan endast beställas med metalliclack. 
Angivna priser är inklusive moms.

Avantgarde SE Edition Lång Extralång

V220 d (163 hk) V250 d (190 hk) V300 d (239 hk) V220 d (163 hk) V250 d (190 hk) V300 d (239 hk)

Pris från (inkl. moms): 555 800 kr 578 200 kr 608 200 kr 565 500 kr kr  587 900 kr 617 100 kr
Billån+/mån från (inkl. moms)1: 5 115 kr 5 305 kr 5 575 kr 5 195 kr 5 395 kr 5 655 kr
FleetEdition pris (exkl. moms)2 440 712 kr 456 840 kr 478 440 kr 447 696 kr 463 824 kr 484 848 kr
Leasing+/mån från (exkl. moms)3: 4 045 kr 4 185 kr 4 375 kr 4 105 kr 4 245 kr 4 435 kr

Utrustning i Avantgarde SE Edition (utöver Standard SE Edition): 
Lugano läder • Stämningsbelysning • Backkamera • LED Intelligent belysningssystem ILS • Svankstöd förar- och passagerarsätet • Öppningsbar ruta baklucka
Bagagehylla bak • Automatisk klimatanläggning

Exclusive SE Edition Lång

V250 d (190 hk) V300 d (239 hk)

Pris från (inkl. moms): 805 500 kr 835 500 kr
Billån+/mån från (inkl. moms)1: 7 325 kr 7 585 kr
FleetEdition pris (exkl. moms)2 579 960 kr 601 560 kr
Leasing+/mån från (exkl. moms)3: 5 275 kr 5 465 kr

Utrustning i Exclusive SE Edition (utöver Avantgarde SE Edition): 
Nappaläder • Dekorlister Exclusive • 19” lättmetallfälgar • Klimatiserade 
säten • Vägskyltsassistent • Helljusassistans PLUS • COMAND Online 
Burmester surround sound-system • Parkeringspaket med 360°-kamera 
Mittkonsol med kylfack • Elektriskt tilt-/öppningsbart/fast panoramatak 
i glas • Elektriskt justerbara förar- och passagerarsäten 
Elektriska skjutdörrar



Om uppgifterna i denna trycksak: Produktförändring kan ha ägt rum efter manusstopp för denna trycksak (april 2019). 
Tillverkaren har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, 
under förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör 
eller extrautrustning som inte ingår i standardleveransomfattningen. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl. 
Med reservation för eventuella tryckfel. 

www.mercedes-benz.se


