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Mercedes-Benzin uusi V-sarja Suomen markkinoille 

 
Mercedes-tyyliä ja käytännöllisyyttä tila-autojen luokkaan 
 

• Mercedes-Benzin uusin henkilöautomalli, V-sarja lan seerataan 13.6.2014 Suomessa  
• Monipuoliset istuinjärjestelyt mahdollistavat huipp uluokan muunneltavuuden 
• Turbodieselmoottorista kolme tehovaihtoehtoa, keski kulutus jopa alle 6 litran 
• Tila-autoluokassa ainutlaatuiset ajo-ominaisuudet j a turva- ja mukavuusvarustelu  

 
 
Pyrähdät sitten nopealla kauppareissulla, matkustat koko perheen kanssa viikonloppulomalle tai 
kuljetat mukana isoja harrastevälineitä kuten polkupyörää, vastaus löytyy Mercedes-Benziltä. Uusi 
V-sarja tarjoaa ennen näkemätöntä joustavuutta ja muunneltavuutta henkilöauton tilankäytössä. 
”Käytännöllisyys on välttämättömyys tila-autoluokassa. Mukavuus ja tyyli tulevat sokerina kakun 
päälle. Uusi V-sarjamme yhdistää kaikki ominaisuudet tavalla, johon yksikään toinen automalli 
tässä kokoluokassa ei kykene”, Daimler AG:n pääjohtaja Dr Dieter Zetsche  luonnehtii. 
 
Mercedes-Benzin V-sarja tarjoaa jo lähtökohdiltaan vaihtoehtoja jokaiseen makuun  ja 
kuljetustarpeeseen. Tarjolla on kaksi varustetasoa (V-sarja sekä V-sarja Avantgarde), Sports- ja 
Interior Design –lisävarustepaketit, pidemmän ja lyhyemmän akselivälin versiot, kolme koripituutta 
4895 millistä 5370 milliin, kolme moottorivaihtoehtoa sekä runsas valinnaisvarustevalikoima. V-
sarja sopii näin sellaisenaan myös vaativimpiin edustustehtäviin kuten hotellien tai kongressien 
shuttle-bussiksi ja VIP-vieraiden kuljetuksiin. 
 
Mercedes-Benzin uuden V-sarjan asiakastoimitukset alkavat kesäkuussa. Lanseerausvaiheessa 
tarjolla on keskipitkä versio, jonka kokonaispituus on 5140 milliä ja akseliväli 3200 milliä. V-sarjan 
hinnat vahvistetaan maaliskuussa.  V-sarjan normaali ja pitkä koriversio liittyvät  
mallistoon myöhemmin.   
 
 
 
Tinkimätöntä Mercedes-tyyliä ulkoa ja sisältä 
 
V-sarjan sukulaisuus muuhun Mercedes-Benzin henkilöautomallistoon on selvää jo ensi 
silmäyksellä. Korimuotoilua luonnehtivat veistoksellinen V-mallinen konepelti, rohkeasti muotoillut 
ajovalot sekä kuperien ja koverien pintojen muotoilu auton kylkilinjoissa. Ensi kertaa tässä 
autoluokassa V-sarjaan saa valinnaisvarusteena ajotilanteen mukaan säätyvät led-ajovalot. ”V-
sarjamme todistaa, että elegantti ja dynaaminen muotoilu on mahdollista myös XXL-kokoluokassa. 



Tavoitamme mallilla aivan uuden asiakasryhmän, jotka tarvitsevat autossaan tilaa, mutta joita tila-
autojen tyyli, matkustusmukavuus ja ajo-ominaisuudet eivät tähän saakka ole tyydyttäneet”, 
Mercedes-Benz Vansin toimitusjohtaja Volker Mornhinweg  huomauttaa. 
 
Sisätiloiltaan V-sarja määrittelee uudelleen koko tila-auton olemuksen. Korkealuokkaiset 
materiaalit, harmoniset värit sekä kolmesävyinen tunnelmavalaistus korostavat V-sarjan kodikasta 
ja rauhallista ilmapiiriä. Istuimiin ja ohjauspyörään on saatavissa myös nappanahkaverhoilu. 
Kaksiosaisen kojelaudan yläosa voidaan niin ikään verhoilla nahalla ja näyttävillä tikkauksilla. 
Kojelaudan katseenvangitsijoita ovat vapaasti seisova monitoiminäyttö, monitoimiohjauspyörä 12 
toimintonäppäimellä sekä Direct Select –valitsin. Audio 20 CD –järjestelmän yhteydessä autossa 
on Touchpad-kosketuslevy. Saatavana ovat myös Comand Online –järjestelmä, Linguatronic-
puheohjaus sekä surround-tason Burmester-äänentoisto 16 kaiuttimella. 
 
V-sarja on ainoa kokoluokkansa malli, johon saa valinnaisvarusteena 4-portaisen ristiselän tuen 
sekä nahkaistuimet aktiivisella ilmastoinnilla. Vakiovarusteena on Tempmatic-ilmastointi. 
Ilmastoinnin teho ja puhallussuunta vaihtelevat valitun säätötason mukaisesti. Valinnaisvarusteena 
autoon saa Thermotronic-täysautomaatti-ilmastoinnin, jonka tasot ovat FOCUS, MEDIUM ja 
DIFFUSE. 
 
 
 
Istuinjärjestelyissä valinnanvaraa, takalasikin auk eaa  
 
Matkustamon istuimet säätyvät V-sarjassa monipuolisemmin ja helpommin kuin missään 
vastaavassa automallissa. Vakiovarusteena on neljä käsinojallista erillisistuinta, jotka on järjestetty 
kahteen riviin ja voidaan taittaa eteenpäin, jotta takariville pääseminen on mahdollisimman 
helppoa. Penkit ovat myös kevyesti siirrettävissä ja poistettavissa tarpeen mukaan. Ensimmäisen 
rivin istuinten väliin on saavana taittuvat, 34 x 43 sentin kokoiset pöydät, joissa on kaksi 
mukinpidikettä. 
 
Matkustamon istuinriveille on saatavana myös kahden- tai kolmenistuttavat  istuimet erikseen 
taittuvilla selkänojilla.  Tällöin auto on enimmillään 8-paikkainen. V-sarjassa voi jopa yöpyä, sillä 
tätä varten on tarjolla kolmenistuttava takapenkki yksiosaisella taittuvalla korkealla selkänojalla. 
Tällöin autoon muodostuu vuodetila, jonka koko on – auton pituudesta riippuen –  203 x 135 cm tai 
193 x 135 cm. Kaikki istumapaikat on aina varustettu kolmipisteturvavöillä ja istuimia voidaan 
liikuttaa eteen ja taakse lattiakiskoja pitkin. 
 
Matkatavaroiden käsittelyä helpottaa V-sarjan avautuva takalasi (vakiovaruste V-sarjan 
Avantgarde-versiossa), jonka kautta autoa voidaan lastata ja purkaa avaamatta koko takaluukkua. 
Tavaratilan tilanjakajan päälle voi kuormata 50 kiloa tavaraa, ja tavaratilasta löytyy myös kaksi 
taittuvaa ostoskoria. Sähköisesti avautuva ja sulkeutuva Easy-Pack-takaluukku on saatavana 
valinnaisvarusteena. 
 
 
Tehokasta ja taloudellista dieselvoimaa 
 
V-sarjan moottorivalikoima perustuu aluksi suorituskykyiseen ja taloudelliseen 2,1-litraiseen 
turbodieseliin, joka on saatavana kolmena eri tehoversiona. Moottori on osoittanut erinomaiset 
käyttöominaisuutensa Mercedes-Benzin muussa henkilöautomallistossa A- sarjasta S-sarjaan 
saakka. V-sarjaa silmällä pitäen moottorin ominaisuuksia on hiottu entisestään.  
 
V 250 BlueTEC –mallissa moottorin suoritusarvot vastaavat lukuja, joihin aikaisemmin päästiin 3-
litraisella V6-turbodieselmoottorillla. Lisäksi moottorin käyntiääni on erittäin tasainen, ja 
matkustamoon yltäviä moottoriääniä on onnistuttu vähentämään merkittävästi. V 250 BlueTEC –



mallissa vakiovarusteena on 7G-Tronic Plus –automaattivaihteisto Direct Select –valitsimella ja 
ohjauspyörän vaihdevalitsimilla. Muihin versioihin sama vaihteisto on tarjolla valinnaisvarusteena.  
 
V-sarja on luokassaan ainoa automalli, jossa automaattivaihteiston yhteydessä on Agility Select –
toiminto. Kuljettaja voi napin painalluksella valita neljä ajo-ohjelmaa: taloudellisen, 
mukavuuspainotteisen. urheilullisen tai manuaalisen. Moottorin, kaasupolkimen ja vaihteiston vaste 
ja toiminta säätyvät valitun ohjelman mukaisesti. V 250 CDI-mallissa Sport-, Comfort- ja Manual-
ohjelmissa moottori tuottaa 10 kW ja 40 Nm hetkellisen lisätehon ja –väännön. Agility Control –
jousitus, Adaptive ESP –ajovakauden hallintajärjestelmä sekä kevyt ja tarkka sähkömekaaninen 
ohjaustehostus viimeistelevät V-sarjan mainiot ajo-ominaisuudet.  
 
 
 
 
 
Mercedes-Benz V-sarjan moottorivaihtoehdot ja suori tuskyky 
 
 
Malli  V 200 CDI V 220 CDI V 250 BlueTEC  

Sylinterit  rivi-4 rivi-4 rivi-4 

Iskutilavuus cm 3 2143 2143 2143 

Teho kW/hv/rpm  100/136/3800 120/163/3800 140/190/3800 

Vääntö Nm/rpm  330/1200–2400 380/1400–2400 440/1400–2400 

Päästöluokka  Euro 5/III Euro 5/III Euro 6/I 

Yhd. kulutus l/100 
km 

6.1 (5.8)* 5.7 (5.7) – (6.0) 

CO2-päästöt g/km  159 (152) 149 (149) – (157) 

Kiihtyvyys 0 –100 km 
(s) 

13.8 (12.8) 11.8 (10.8) – (9.1) 

Huippunopeus km/h  183 (181) 194 (195) – (206) 

* Suoritusarvot automaattivaihteistolla 

 
 
 
Huippuluokan turvajärjestelmät ja kattavat varustet asot, huipulla Edition 1 
 
Mercedes-Benzin E- ja S-sarjoissa esitellyt turvajärjestelmät – yhteiseltä nimeltään Mercedes-Benz 
Intelligent Drive – ovat saatavana myös uuteen V-sarjaan. Kuljettajaa avustavia järjestelmiä on 
tarjolla kaikkiaan 11 kappaletta. Niistä vakiovarusteisiin kuuluvat sivutuuliavustin ja Attention Assist 
–vireystila-avustin. Lisävarustelistalta löytyvät mm. aktiivinen pysäköintiavustin, kamerakuvaan 
perustuva 360 asteen ympäristönhallinta, Distronic Plus –etäisyysavustin yhdessä Collision 
Prevention Assist –törmäysvaroittimen kanssa, katveavustin sekä älykäs ILS-valojärjestelmä ja 
automaattiset kaukovalot. Useimmat järjestelmistä ovat saatavana ensi kertaa tila-autojen 
kokoluokassa. 
 
V-sarja on kattavasti varusteltu jo perusmallista lähtien. Listalta voidaan poimia esimerkiksi Audio 
20 USB –infotainment-järjestelmä 7-tuumaisella monitoiminäytöllä, matkustamon pianolakatut 
koriste-elementit, 3-puolainen ja sivu- sekä etäisyyssuunnassa säätyvä monitoimiohjauspyörä 12 
toimintopainikkeella, ylelliset etuistuimet sivuturvatyynyillä, sähköinen seisontajarru sekä 
lisävarsuteena saatava sähkökäyttöinen takaliukuovi. 



 
Avantgarde-varustetasolla autoon kuuluvat nahkaistuimet ja nahkapäällysteinen ohjauspyörä, 
tunnelmavalaistus, puukuvioiset koriste-elementit edessä ja takana, led-ajovalot ja ILS-
valojärjestelmä, avautuva takaoven lasi, lisäliukuovi vasemmalla, ääntä vaimentavat laminoidut 
ikkunat sekä alustan Agility Control –vaimennus.  
Kuten kaikista Mercedes-Benzin henkilöautomalleista, myös V-sarjasta on tarjolla rajoitettu Edition 
1 –varusteversio, jonka moottoriteho on 140 kW (190 hv). Automaattisen 7G-Tronic Plus –
vaihteiston lisäksi varustukseen kuuluu tällöin urheilujousitus tai sen vaihtoehtona Agility Control –
alusta mukautuvalla iskunvaimennuksella, 19-tuumaiset 5-puolaiset kevytmetallivanteet, takaosan 
tummennetut lasit, nappanahkaiset istuimet ja nahkapäällysteinen, koristetikattu kojelaudan 
yläosa. Autosta löytyvät lisäksi muun muassa sähkökäyttöiset sivuliukuovet kummallakin kyljellä, 
Comand Online, Easy Pack –takaluukku, pysäköintiavustin 360 asteen kameranäkymillä sekä 
Burmester-äänentoisto. 
 
 
V-sarjan hinnasto julkistettiin huhtikuussa ja ennakkomyynti on käynnistynyt vilkkaasti. V-sarja 
lanseerataan Suomessa 13.6.2014, hinnat alkaen 66 265,27 euroa. 
 
 
Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Veho-konsernin mediasivuja uudistetaan, ja toistaiseksi media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat 
löytyvät osoitteesta www.cisionwire.fi/veho-group 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
 
 
Lisätietoja: 
Karin Bäcklund, Veho Group Oy Ab, tiedotuspäällikkö, puh. 010 569 2202, karin.backlund@veho.fi 
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