
Razred V Velika limuzina



Razred V navdušuje – na prvi pogled in tudi po več tisoč kilometrih. Primeren je za 
družine, poslovneže, avanturiste in potnike, ki uporabljajo prevozno storitev, in sicer 
zaradi močne zunanjosti in ergonomskega, prilagodljivega koncepta notranjosti. 
Inteligentni sistemi za pomoč, varnostni sistemi in multimedijski sistem MBUX 
izpolnjujejo še tako visoke zahteve. Enako velja za pogon razreda V: z učinkovitimi, 
zmogljivimi motorji in samodejnim menjalnikom 9G-TRONIC je vsaka vožnja 
dogodivščina. Zračno vzmetenje AIRMATIC, ki je na voljo po želji, zagotavlja najvišjo 
mero udobja med vožnjo v vsaki situaciji.

Velik kot življenje.







Kakovostna notranjost razreda V obogati vaše življenje, saj boste v njej našli še en
priljubljen kotiček. Uživajte v kokpitu ekskluzivnega videza, ki je brezhibno oblikovan in
uporablja samo izbrane materiale vrhunske kakovosti. Panoramsko pomično strešno
okno poskrbi za še več svetlobe in zraka. Pijačo na poti lahko pijete iz dveh
temperiranih dvojnih držal za pijačo ali iz hladilnega predala. Če vozite pozno ponoči,
ambientna osvetlitev zagotavlja nepredstavljivo sproščujoče vzdušje z osvetlitvijo
okolice.

Notranjost, ki vas prevzame.





Velikost zagotavlja prostornost.
Razred V je pripravljen za vse – tako za majhna vsakodnevna veselja kot za prosti čas, 
in sicer s prostornostjo in številnimi dobrimi idejami za prilagodljivo uporabo prostorne 
notranjosti. Ena od teh idej je zadnje steklo, ki se odpira ločeno. Natovarjanje in 
raztovarjanje je s prostorsko varčno odprtino in odlagališčem prtljažnega prostora z 
dvema nakupovalnima škatlama, ki je na voljo po želji, otročje lahko. S številnimi 
različnimi konfiguracijami sedeža in možnostmi nastavitve je razred V vsaj tako 
vsestranski kot želje vaših otrok. 



S sistemom MBUX (Mercedes-Benz User Experience) serijsko prejmete multimedijski 
sistem, ki izpolni prav vse želje. Intuitivno, individualno pa ga je mogoče prilagoditi in 
razširiti za do 8 oseb: od inteligentnega glasovnega upravljanja, integracije pametnega 
telefona do navigacije Mercedes-Benz.

Revolucionarni sistem Infotainment: 
MBUX.





Prijeten ambient za do 8 oseb.
Eden, dva ali trije – glede na lastne potrebe se odločite, koliko sedežev želite imeti v obeh vrstah 
sedežev. Serijsko so v zadnjem delu vozila nameščeni 4 udobni posamezni sedeži. Že pri kompaktni 
izvedbi dolžine vozila je mogoče na željo vgraditi sedežne klopi s tremi sedeži, s čimer postane razred V 
vozilo z 8 sedeži. Za posebne želje glede udobja so na voljo tridelna sedežna klop kot udobno ležišče in 
edinstveni luksuzni sedeži z masažno funkcijo, funkcijo klimatizacije in funkcijo ležišča. 







Od spredaj, s strani ali od zadaj – že na prvi pogled vam je takoj jasno, da razred V 
odlično obvlada oblikovni jezik znamke Mercedes-Benz. Ekspresivna oblika zunanjosti 
je rezultat dinamične igre prepoznavnih linij in velikih, mirnih površin. Ta sodobni slog 
znamke Mercedes-Benz odlično vizualno poudarja suverenost razreda V. Prepoznavno 
zunanjost je mogoče po želji še dodatno prilagoditi: na primer z nočnim paketom, 
opremo AMG Line, robom AMG in številnimi privlačnimi platišči iz lahke kovine.

Navdušujoč nastop.



Zgled varnosti.
Potovanje z razredom V je užitek, vendar so prometne situacije, ko je vsaka pomoč 
dobrodošla. Zato je za razred V na voljo obsežna ponudba sistemov za pomoč, ki 
voznika razbremenijo in ga podpirajo v kritičnih situacijah, na primer na avtocesti, 
medkrajevnih vožnjah in v mestnem prometu.





EXCLUSIVE.
Razred V EXCLUSIVE popolnoma na novo definira razkošje: plemenite oblikovne 
elemente kombinira z luksuzno opremo. Panoramsko pomično strešno okno ustvarja 
prostoren, svetel ambient. Za še več udobja poskrbita velika sredinska konzola s 

hladilnim predalom in termo držalo za pijačo. Ekskluzivni okrasni elementi iz brušenega 
aluminija, strop iz mikrovlaken DINAMICA in pokromane prezračevalne šobe so del 
izbranih oblikovnih elementov.



AMG Line.
Elementi, ki so značilni za AMG, in visokokakovostne podrobnosti nadgrajujejo športnost 
in individualnost vašega vozila. Maska hladilnika v videzu diamanta, športni sprednji 
spodnji ščitnik, platišča iz lahke kovine AMG, obloge bočnega praga in rob AMG 
oplemenitijo zunanjost.

Nočni paket.
Nočni paket s črnimi oblikovnimi poudarki zaokroži zunanjost vozila in mu podari izjemno 
ekspresiven značaj.



Paket za aerodinamiko.1

Z novim paketom za aerodinamiko prihranite gorivo in z manj izpusti varujete okolje. 
Oblika zadnjega odbijača hkrati poudarja prepoznaven videz vašega vozila Mercedes. 

Pokrov prtljažnika EASY-PACK.
Električno odpiranje in zapiranje pokrova prtljažnika EASY-PACK s pritiskom gumba 
omogoča udobno natovarjanje in raztovarjanje prtljažnega prostora. Aktiviranje se izvede 
enostavno s tipko na ključu vozila ali z ročajem za sprostitev na pokrovu prtljažnika. 

1 V državah brez emisijskega razreda Euro 6d je za razred V na voljo samo novi zadnji odbijač.



Okrasni elementi v videzu črnega sijočega laka.
Okrasni elementi v videzu črnega sijočega klavirskega laka poudarjajo visokokakovostno 
notranjost. Ta vtis okrepi velikodušna uporaba teh elementov, na primer na armaturni 
plošči.

Ambientna osvetlitev kokpita.
Prijetno diskretna svetloba ambientne osvetlitve poskrbi, da se voznik in sovoznik počutita 
dobrodošla. Z želeno nastavitvijo osvetlitve je mogoče s 3 odtenki »nevtralno«, »solarno« in 
»polarno« ustvariti elegantno atmosfero dobrega počutja. Poleg tega je za nastavitev 
svetlosti na voljo 5 stopenj. 



Komfortni voznikov sedež.
Vozniki vseh velikosti in postav bodo z lahkoto našli ustrezen položaj sedeža na 
komfortnem voznikovem sedežu, ki jim bo olajšal vožnjo na dolgih poteh. Poleg tega je 
mogoče sedež ročno nastaviti z osmimi možnostmi: vzdolžno za pravilno razdaljo nog do 
pedalov, višina sedeža ter naklon naslonjala in sedežne blazine za udobno sedenje. 
Dodatno je mogoče višino in naklon vzglavnika prilagoditi velikosti telesa in nastaviti 
udobje glede na želje voznika. Za še več udobja poskrbi naslon za roko na sovoznikovi 
strani. 

Luksuzni sedež.1

Sprostitev, počitek, dobro počutje: luksuzni sedež potnike na zadnjih sedežih razvaja z 
izjemnim udobjem. Z individualno nastavljivo masažno funkcijo, funkcijo klimatizacije 
sedeža in funkcijo ležišča se vam izpolnijo vse želje. 

1 Predvidoma na voljo od 03/2021.



Svilnato bež napa usnje.
Sedežne prevleke iz izjemno gladkega svilnato bež napa usnja zadovoljijo še tako visoke 
vizualne in haptične zahteve. Bež okrasni šivi še dodatno poudarjajo visokokakovostni 
videz. Sedeži pa razvajajo z visokim udobjem pri sedenju in izjemno mehko haptiko. Napa 
usnje je visokokakovostno gladko usnje z naravnimi brazgotinami.

Luksuzni sedež.1

Sprostitev, počitek, dobro počutje: luksuzni sedež potnike na zadnjih sedežih razvaja z 
izjemnim udobjem. Z individualno nastavljivo masažno funkcijo, funkcijo klimatizacije 
sedeža in funkcijo ležišča se vam izpolnijo vse želje. 

1 Predvidoma na voljo od 03/2021.



360-stopinjska kamera.
360-stopinjska kamera občutno izboljša pregled pri parkiranju in manevriranju. Na 
medijskem prikazovalniku s 4 kamerami s kratkim dosegom predvaja slike iz 
neposredne okolice vozila. S tem imate na voljo različne poglede: območje pred 
vozilom, ob strani vozila in za vozilom ter funkcija povečave, ki olajša priklop priklopnih 
vozil. Poleg tega je na prikazovalniku v virtualni ptičji perspektivi prikazano celotno 
vozilo.

Paket z asistentom za vožnjo.
Paket z asistentom za vožnjo je inteligentna kombinacija 4 sistemov za pomoč, ki 
voznika razbremenijo in poskrbijo za več varnosti. Podpirajo vas na primer pri 
ohranjanju najmanjše razdalje, zaznavanju vozil v mrtvem kotu in preprečevanju 
nenamernega zapuščanja voznega pasu. V težkih situacijah vam pomagajo preprečiti 
nezgode oz. olajšati njihove posledice. V ta namen preventivni sistem za zaščito 
potnikov PRE-SAFE® dovolj zgodaj prepozna kritične situacije in preventivno sproži 
zaščitne ukrepe.



Paket za parkiranje s kamero za vzvratno vožnjo.
Ne glede na to, ali želite parkirati prečno, vzdolžno, v smeri naprej ali vzvratno: paket za 
parkiranje s kamero za vzvratno vožnjo vas podpira pri parkiranju in zapuščanju 
parkirnega mesta ter vam olajša manevriranje na ozkem prostoru. S tem si boste 
prihranili čas in živce ter preprečili nepotrebne poškodbe pri parkiranju. 

Asistent za luči za vožnjo.
Asistent za luči za vožnjo glede na svetlobne razmere samodejno vklopi ali izklopi luči za 
vožnjo. S tem voznika razbremeni in hkrati okrepi varnost zlasti pri nenadni spremembi 
svetlosti, na primer pri vožnji skozi predor. Dodelani senzorji zaznajo svetlost okolice in 
krmilijo asistent za luči za vožnjo. Če vrednost svetlosti ne dosega določene vrednosti, 
asistent za luči za vožnjo samodejno vklopi luči za vožnjo. Ko vrednost, ki jo izmeri 
senzor za osvetljenost, doseže določeni nivo, se luči za vožnjo ponovno izklopijo.



Motor OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 KM).
4-valjni dizelski motor OM654 z močjo 140 kW (190 KM) prepriča z močnim pogonom, 
zgledno učinkovitostjo ter nizkim nivojem hrupa in nihanj. Motor že med 1350 in 2400 
vrt./min razvije svoj maksimalni navor 440 Nm, kar se doseže med drugim z direktnim 
vbrizgom prek skupnega voda (CDI) z vbrizgalnimi šobami Piezo in 2-stopenjskim 
turbopolnilnikom. S sodobnim sistemom za čiščenje izpušnih plinov s katalizatorjem 
SCR (Selective Catalytic Reduction) in vbrizgavanjem raztopine AdBlue® izpolnjuje 
motor pri registraciji gospodarskega vozila(N1) predpise emisijskega razreda Euro 6d-
TEMP in pri registraciji osebnega vozila (M1) predpise novega emisijskega razreda 6d.

Motor OM 654 DE 20 LA 120 kW (163 KM).
4-valjni dizelski motor OM654 z močjo 120 kW (163 KM) prepriča s suverenim 
razvojem moči, zgledno učinkovitostjo ter nizkim nivojem hrupa in nihanj. Motor že med 
1350 in 2400 vrt./min razvije svoj maksimalni navor 380 Nm, kar se doseže med 
drugim z direktnim vbrizgom prek skupnega voda (CDI) z vbrizgalnimi šobami Piezo in 1-
stopenjskim turbopolnilnikom. S sodobnim sistemom za čiščenje izpušnih plinov s 
katalizatorjem SCR (Selective Catalytic Reduction) in vbrizgavanjem raztopine AdBlue® 
izpolnjuje motor pri registraciji gospodarskega vozila(N1) predpise emisijskega razreda 
Euro 6d-TEMP in pri registraciji osebnega vozila (M1) predpise novega emisijskega 
razreda 6d. 



9G-TRONIC.
Samodejni menjalnik 9G-TRONIC ima 9 prestav, ki v vsaki vozni situaciji ohranjajo čim 
nižjo vrtilno frekvenco motorja. Velik prestavni razpon menjalnika poskrbi za več 
agilnosti in vlečne sile v skoraj vseh voznih situacijah ter hkrati izboljša speljevanje. 
Blaženje nihanja pretvornika omogoča vožnjo pri nizkih vrtilnih frekvencah, s čimer 
zmanjšate porabo goriva. Močno izražene značilnosti neposrednih prestav menjalnika 
tudi pri dejanski uporabi in visokih hitrostih doprinesejo k ohranjanju nizkega nivoja 
vrtilne frekvence in nizke porabe goriva.

Motor OM 654 DE 20 LA 174 kW (237 KM).
4-valjni dizelski motor OM654 z močjo 174 kW (237 KM) pri vsaki vožnji navdušuje z 
dinamičnim razvojem moči, zgledno učinkovitostjo ter nizkim nivojem hrupa in nihanj. 
Motor že med 1600 in 2400 vrt./min razvije svoj maksimalni navor 500 Nm, kar se 
doseže med drugim z direktnim vbrizgom prek skupnega voda (CDI) z vbrizgalnimi 
šobami Piezo in 2-stopenjskim turbopolnilnikom. Tehnologija Overtorque omogoča 
kratkotrajno povečanje navora, npr. za prehitevanje. S sodobnim sistemom za čiščenje 
izpušnih plinov s katalizatorjem SCR (Selective Catalytic Reduction) in vbrizgavanjem 
raztopine AdBlue® motor izpolnjuje predpise novega emisijskega razreda Euro 6d. 



Vaš prodajalec vozil Mercedes-Benz

Autocommerce, d.o.o.
RC Ljubljana
Baragova 10
1000 Ljubljana
telefon: 01/588 35 20

Autocommerce, d.o.o.
RC Maribor
Ptujska 132
2000 Maribor
telefon: 02/460 01 10

Autocommerce, d.o.o.
RC Celje
Ipavčeva ulica 21 a,
3000 Celje
telefon: 03/426 18 81
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O navedbah v tej publikaciji: Po zaključku redakcije dne 31.3.2021 je lahko prišlo do sprememb na vozilu. 
Proizvajalec si v dobavnem roku pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, odstopanj barvnih 
odtenkov ter spremenjenega obsega dobave, v kolikor so ti ob upoštevanju interesov prodajalca sprejemljivi 
za kupca. Če prodajalec oz. proizvajalec za označevanje naročila ali naročenega predmeta prodaje uporabi 
oznake ali številke, kupec na osnovi teh ne more uveljavljati nobenih pravic. Na slikah je lahko prikazana 

dodatna oprema, ki ne spada k serijskemu obsegu dobave. Ta publikacija se uporablja mednarodno. Podatki o 
zakonskih, pravnih in davčnih predpisih in njihovih posledicah veljajo samo v Zvezni republiki Nemčiji v času 
zaključka redakcije te publikacije. Zato se o veljavnosti pozanimajte pri svojem prodajnem partnerju vozil 
Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.si


