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Mercedes-Benzin uusi V-sarja 

 
Uusi V-sarja on monikäyttöinen, kattavasti varusteltu  
ja upeasti viimeistelty jopa kahdeksan hengen tila-auto 
 
 
Nykyisen Mercedes-Benz Vianon seuraaja, uusi V-sarja, esitellään ensi vuonna. Mercedesin 
henkilöautoperheen kookkaimmalle mallille ovat tyypillisiä poikkeuksellisen onnistunut ja 
monipuolinen tilankäyttö sekä hienostunut mukavuus- ja turvallisuustaso. Matkustamon 
muotoilussa ja laatutasossa esikuvana ovat Mercedes-Benzin uusimmat henkilöautomallit.  
 
V-sarja sopii täydellisesti vaativaan ammattiliikenteeseen sekä ison perheen tila-autoksi, jota 
käytetään niin arkipäivän henkilökuljetuksissa kuin tilaa ja kuljetuskykyä edellyttävässä harraste- ja 
lomamatkailussakin. ”Uusi V-sarjamme on todellinen monitaituri, jolle ei löydy vastaavaa kilpailijaa 
tässä autoluokassa”, Mercedes-Benz Vansin toimitusjohtaja Volker Mornhinweg määrittää. 
 
 
Sisämuotoilu: muunneltava, käytännöllinen ja ylellinen matkustamo 
 
Uuden V-sarjan dynaamisesti muotoiltu kojelauta korostaa matkustamon kokoa, leveyttä ja 
korkeaa laatuvaikutelmaa. Kaksiosaisen kojelaudan pintamateriaalit ovat miellyttäviä koskea, 
mutta kestävät hyvin likaa ja kulutusta. Kojelaudan yläosaan saa valinnaisvarusteena myös 
nahkaverhoilun. Vakiovarusteena on 3-puolainen nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä 12 
toimintopainikkeella sekä Direct Select –valitsimilla, jos autossa on automaattivaihteisto. 
 
Istuinmateriaalit ovat äärimmäisen lujia ja kulutusta kestäviä. Etuistuimissa on neliportainen ja 
sähkösäätöinen ristiseläntuki. Valinnaisvarusteena etuistuimet saa kokonaan sähkösäätöisinä. 
Etuistuimiin saa myös S-sarjassa ensi kertaa esitellyn aktiivisen ilmastointijärjestelmän. Erillisiä 
takaistuimia voi liikutella eteen tai taakse yksitellen, taittaa ne pois tieltä tai jopa irrottaa kokonaan 
kuljetustarpeen mukaan.  
 



V-sarjan matkustamossa on himmennettävä, led-valokuituoptiikkaan perustuva tunnelmavalaistus, 
jossa on kolme sävyä: valkoinen, lämpimän valkoinen ja jäänsininen. Kun ovet avataan, valot 
syttyvät toivottamaan matkustajat tervetulleiksi.  
 
Tavaratilan käytännöllisyyttä lisää erikseen avattava takaikkuna. Se helpottaa kuormaamista ja 
kuorman purkamista ahtaissa paikoissa kuten pysäköintitaloissa sekä tehostaa tavaratilan käyttöä.  
Tavaratilaan on saatavana myös erillinen tilanjakaja. Se painaa 18 kiloa, ja sen päälle voi lastata 
50 kilon kuorman. Tilanjakajan alle jää 445 milliä korkea tavaratila. 
 
  
Äänentoisto ja ilmastointi: uusi laatu- ja mukavuustaso  
 
Uuteen V-sarjaan on tarjolla kolme vaihtoehtoista infotainment-järjestelmää: Audio 20 USB 
(vakiovaruste), Audio 20 CD sekä huipputason Comand Online –järjestelmä. Comand Onlinen 
viimeisin sukupolvi tarjoaa nopean 80-gigaisen kovalevynavigoinnin, DVD-soittimen, internet-
yhteyden, fotorealistisen karttaopastuksen, ajantasaisen liikenneinformaation sekä monipuoliset 
lisätoiminnot.   
 
Vakiovarusteisiin kuuluu keskelle kojelautaa sijoitettu, halkaisijaltaan 17,8-senttinen ja 
kiiltäväkehyksinen monitoiminäyttö. Sen vaihtoehtona on karkaistusta lasista valmistettu 21,3-
senttinen näyttö galvanoidulla hopeakehyksellä. Auton toimintoja ohjataan pyöreällä Controller-
kytkimellä ja – ensimmäistä kertaa – tietokoneista tutulla Touchpad-kytkimellä, jos auto on 
varustettu Audio 20 CD tai Comand Online –järjestelmällä. V-sarjan valinnaisvarusteisiin kuuluu 
Burmester Surround –äänijärjestelmä, jossa on 16 kaiutinta, muun muassa bassorefleksikaiutin 
sekä 10-kanavainen, 640 watin tehoinen DSP-viritin. 
 
V-sarjan uudistetussa Thermotronic-automaatti-ilmastoinnissa on kolme tasoa: voimakas Focus, 
normaalitasoinen Medium sekä mieto Diffuse. Järjestelmään kuuluu myös tunneliajon tunnistus: 
kun GPS-signaali välittää tiedon tunneliin saapumisesta, ilman takaisinkierrätys katkeaa ja 
pakokaasujen sekä epäpuhtauksien pääsy matkustamoon estyy. Kun auto ajaa ulos tunnelista, 
ilmanottoventtiili avautuu uudelleen ja raikasta ilmaa virtaa sisälle autoon. Lisäksi Thermotronic 
kykenee säätelemään viileän ilman puhallusta auringonpaisteen ja sisälämpötilan mukaan 
erikseen kummallekin puolelle matkustamoa. 
 
 
Turvajärjestelmät: tila-auton turvallisuus kokonaan uudella tasolla 
 
V-sarjassa hyödynnetään monia uusia turvajärjestelmiä, jotka on esitelty vasta hiljattain 
uudistuneissa S- ja E-sarjan malleissa. Niiden ansiosta V-sarja on luokkansa ylivoimaisesti 
turvallisin automalli. Vakiovarusteita ovat nukahtamisriskistä varoittava Attention Assist –vireystila-
avustin sekä sivutuuliavustin, joka helpottaa ajoneuvon hallitsemista tuulisessa säässä 
jarruttamalla tarvittaessa etu- ja takapyöriä tuulen puolella. 
 
Valinnaisvarusteena V-sarjaan saa esimerkiksi aktiivisen pysäköintiavustimen, jonka ansiosta 8-
paikkaisen auton voi pysäköidä ahtaaseenkin tilaan yhtä helposti kuin normaalin henkilöauton. 
Katveavustin (valinnaisvaruste) varoittaa ”kuolleeseen kulmaan” jäävistä ohittajista auton 
molemmilla puolilla ja on käytössä yli 30 km/h nopeuksilla.  
 
Collision Prevent Assist –törmäysvaroitin (valinnaisvaruste) varoittaa kuljettajaa edessä olevasta 
esteestä ääni- ja valomerkeillä ja varmistaa yhdessä Brake Assist –jarruavustimen kanssa 
mahdollisimman nopean ja tehokkaan jarrutuksen 7–200 km/h nopeusalueella. Tarjolla ovat myös 
mukautuva vakionopeussäädin Distronic Plus, aktiivinen kaista-avustin sekä liikennemerkki-
avustin, jossa on mukana myös kielletyn ajosuunnan tunnistus. 
 
 



 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Veho-konsernin mediasivuja uudistetaan, ja toistaiseksi media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat 
löytyvät osoitteesta  
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/  
V-sarjan isot kuvat linkistä: 
http://media.daimler.com/dcmedia/0-921-1642573-1-1642300-1-0-1-0-0-1-11702-1549054-0-3842-
0-0-0-0-0.html?TS=1382958619166 
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Jani Tolonen, Veho Hyötyajoneuvot, myyntijohtaja, pakettiautot,  puh.  010 569 3689, 
Jani.tolonen@veho.fi 
 


