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O Classe V. 
Tamanho real.

Entre e irá desfrutar de cada quilómetro no Classe V.  
É tão versátil como a sua vida e tão grandioso como os 
seus sonhos. Com um design característico, que pode 
ser configurado em todos os detalhes em função das 
suas preferências. Com uma experiência de condução 
tão ágil como confortável, que nenhum outro consegue 
oferecer com valores de consumo comparáveis. E com 
o nível de conforto e segurança típico da Mercedes-Benz, 
que é único. Para que as viagens em família sejam ainda 
mais descontraídas e cada momento de lazer seja vivido 
de forma ainda mais intensa. E para que passageiros 
de shuttle cheguem aos seus destinos com mais estilo e 
conforto do que nunca. O Classe V: torna a excelência 
ainda melhor!
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Encontra informações detalhadas sobre os valores de consumo em «Dados técnicos». 
As ilustrações podem conter acessórios e equipamentos opcionais, que não fazem parte das especificações de série.

O MELHOR EM TODOS OS FORMATOS. 

Experiencie o Classe V com a aplicação do catálogo Mercedes-Benz para iPad® bem como a aplicação  
«Mercedes-Benz Guides» para smartphone e tablet (iOS e Android). As aplicações incluem filmes, animações, 
bem como outros conteúdos adicionais, tais como o manual móvel, e estão disponíveis gratuitamente  
na Apple® iTunes® Store (iOS) ou na Google Play Store.

14 | Mercedes-Benz V 220 d 
Prata Brilhante metalizado
Linha de equipamento AMG Line, jantes de liga 
leve AMG de 19" em desenho de 7 raios  
duplos, Pack Design Interior, estofos em pele 
Lugano preto, elementos ornamentais em  
visual de carbono

16 | Mercedes-Benz V 220 d 4MATIC
Prata Brilhante metalizado (S. 18 V 220 d)
Jantes de liga leve em desenho de 5 raios,  
pintadas de prata vanádio, Pack Desportivo 
Exterior, Pack Design Interior, estofos em  
pele Lugano preto, elementos ornamentais em 
visual ondulado antracite mate

24 | Mercedes me 
28 | Assistência e serviços de financiamento

A classe tem muitas facetas.

4 | Mercedes-Benz V 250 d 
Azul Cavansite metalizado
Linha de equipamento EXCLUSIVE com 
AMG Line, jantes de liga leve AMG de 19" em 
desenho de 7 raios duplos, Pack Design 
Interior AVANTGARDE, estofos em pele Comfort 
bege sedoso, elementos ornamentais em  
visual de alumínio escovado

12 | Mercedes-Benz V 250 d
Prata Brilhante metalizado
Linha de equipamento EXCLUSIVE com 
AMG Line, jantes de liga leve AMG de 19" em 
desenho de 7 raios duplos, Pack Design  
Interior AVANTGARDE, estofos em pele Comfort 
castanho, elementos ornamentais em  
visual de alumínio escovado

Possibilidades multifacetadas.

32 | Motores
34 | Caixa de velocidades e suspensão
35 | Tração integral 4MATIC
36 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
37 | Conceito de segurança integral
38 | Sistemas de assistência
40 | Sistemas multimédia
42 | Habitáculo
44 | Conceito de bancos 
46 | Equipamentos 
48 | Linha de equipamento AVANTGARDE
50 | Linha de equipamento EXCLUSIVE
52 | AMG Line
54 | Packs
58 | Equipamentos opcionais 
59 | Assistentes de condução de fábrica
60 | Acessórios originais
61 | Jantes
62 | Estofos e elementos ornamentais
63 | Cores
64 | Dimensões e dados técnicos
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Magnífico. Único.
O Classe V foi desenvolvido para os prazeres e os desafios da vida. Com as suas formas fortes  
e inconfundíveis, é um verdadeiro chamariz – sobretudo na nova linha de equipamento EXCLUSIVE e  
na AMG Line. A sua grandeza mostra-se também no interior: o seu conceito de espaço variável,  
os sistemas inteligentes de assistência e segurança, bem como os inovadores sistemas multimédia  
excelentemente ligados em rede, que com o Mercedes me connect podem conceber a sua  
mobilidade pessoal de forma mais simples e confortável, tornam-no único no seu segmento. A sua  
tração forte entusiasma com experiências de condução impressionantes e cria expectativas  
agradáveis para os prazeres e desafios que se seguem.
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O habitáculo de alta qualidade do Classe V enriquece a sua viagem. Desfrute de um  
cockpit único, com um design exclusivo, com uma seleção de materiais de primeira  
qualidade. O teto de abrir panorâmico1 mima-o com ainda mais luz e ar. As respetivas  
bebidas podem ser retiradas dos 2 porta-copos com regulação de temperatura ou do 
compartimento frigorífico2. Caso esteja em viagem à noite, a iluminação ambiente no 
Classe V AVANTGARDE e Classe V EXCLUSIVE cria uma atmosfera incomparavelmente 
agradável.

Em casa mesmo antes de chegar.

1  O teto de abrir panorâmico está disponível como opção. Faz parte da extensão de equipamento do Classe V EXCLUSIVE. 
2 A consola central com compartimento frigorífico integrado está disponível como opção. Faz parte da extensão de equipamento do Classe V EXCLUSIVE.
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Mais exclusivo, mais personalizado.
Seja qual for o ponto de vista, o Classe V é um êxito em todas as frentes. As suas formas são 
harmoniosas e inconfundíveis – exatamente as formas de um verdadeiro veículo ligeiro  
de passageiros Mercedes-Benz. Da frente expressiva com revestimento dinâmico do radiador, 
passando pelas linhas excitantes das laterais, até à traseira funcional com os bonitos farolins.  
Quer mais? Com certeza: criámos para si 5 atrativas linhas de design e equipamento, bem como  
packs de design, como por exemplo o Classe V EXCLUSIVE e a AMG Line. O Classe V fica  
ainda mais exclusivo, mais desportivo e mais personalizado.
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Transformar o espaço em tamanho.

1  Disponível como opção para o Classe V e de série para o Classe V AVANTGARDE e o Classe V EXCLUSIVE. 
2  Caixas de compras disponíveis para os comprimentos de veículo standard e longo. 3 Disponível como opção para  

o Classe V e o Classe V AVANTGARDE e de série para o Classe V EXCLUSIVE.

Vá para onde for – o Classe V está pronto. Com muito espaço para tudo 
o que necessita de levar e muitas soluções para uma carga e descarga 
descomplicada. O óculo de abertura independente1 é uma delas. Graças 
à sua abertura economizadora de espaço e à subdivisão do compar-
timento de carga com 2 caixas de compras2, opcional, o processo de 
carga e descarga torna-se uma verdadeira brincadeira de crianças. 
Tal como o abrir e fechar automático da bagageira EASY-PACK elétrica 
opcional3 – nomeadamente de forma muito simples através de um 
botão. E com as suas muitas configurações e diferentes possibilidades 
de regulação dos bancos, o Classe V é pelo menos tão multifacetado 
como os desejos dos seus filhos. 
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Um milagre de espaço.
Surpreenda os seus passageiros – com o Classe V e o seu caráter dinâmico  
e representativo. Logo na entrada, o habitáculo no Pack Design Interior  
AVANTGARDE opcional1 entusiasma com pele Comfort exclusiva – em castanho, 
preto ou bege sedoso – e com elementos ornamentais em visual de alumínio  
escovado. Generosidade elegante, que à luz clara e agradável do teto de correr 
panorâmico1 cria um ambiente de ainda maior bem-estar. Simultaneamente  
o conceito de bancos convence com uma versatilidade bem pensada. Para isso, 
por exemplo um veículo de 6 lugares é rapidamente transformado num  
monovolume para até 8 pessoas.2

1  Disponível como opção, de série no Classe V EXCLUSIVE. 2 8 lugares estão disponíveis p. ex. em combinação com um banco  
de 3 lugares na 2.ª fila de bancos traseira. A configuração de bancos aqui representada consiste em 4 bancos individuais na traseira. 
Consulte o seu Concessionário Oficial Mercedes-Benz para mais informações. 
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Aqui o desporto transforma-se em prazer.
Força e conforto de condução perfeitamente combinados num espírito desportivo sofisticado. Vai gostar de ver 
quão forte e ágil pode ser ao conduzir o Classe V. Cadeia cinemática e suspensão criam um equilíbrio brilhante  
entre agilidade e conforto. Apesar do seu tamanho interior, o Classe V deixa-se manobrar excelentemente na 
estrada, mesmo em espaços apertados, e convence com o seu diâmetro de viragem pequeno. Com muito espaço  
versatilmente utilizável para o equipamento desportivo, o Classe V é o veículo ideal para o apoiar nas suas maiores 
proezas desportivas.
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Hoje pode chover, trovejar  
ou nevar.

Mesmo assim, vai conduzir na selva urbana e nas estradas de serra? Para o Classe V com tração integral 
permanente 4MATIC1 isso não representa qualquer problema, pois ele simplesmente adapta-se ao dia  
a dia. Graças ao sistema de tração eletrónico 4ETS, o Classe V acompanha-o em qualquer situação, em 
piso molhado ou escorregadio, bem como sobre gelo ou neve. Para isso, a segurança, o conforto e a  
dinâmica assumem sempre o papel principal. As condições climatéricas tornam-se secundárias, indepen-
dentemente das condições da estrada.

1 A tração integral permanente 4MATIC só está disponível em combinação com a 7G-TRONIC PLUS.
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De certeza um modelo.
Um companheiro no qual gostamos de confiar. Com os seus sistemas de assistência e segurança,  
o Classe V apoia-o em muitas situações de condução e permite-lhe conduzir de uma forma mais  
segura, descontraída e poderosa. O conceito de segurança Mercedes-Benz Intelligent Drive inclui  
sistemas modernos como o sistema de controlo de distância DISTRONIC1, opcional, o Sistema de  
iluminação inteligente LED2, o COLLISION PREVENTION ASSIST3, bem como os dois Packs Parking 
opcionais com Auxiliar de parqueamento ativo e câmara traseira ou a câmara de 360º, única  
no segmento. Assim, condutor e passageiros podem desfrutar de cada quilómetro no Classe V em  
segurança. E também os outros utentes da via beneficiam da segurança exemplar do Classe V.

1  Com COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 Disponível como opção para o Classe V e de série para o Classe V AVANTGARDE e o Classe V EXCLUSIVE. 
3  O COLLISION PREVENTION ASSIST está disponível como opção, individualmente ou em combinação com o Pack de Assistência à Condução opcional.
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Consumo reduzido. Pulsação acelerada.
O Classe V consegue combinar de forma excelente valores de consumo e de  
emissões favoráveis com um conforto de condução elevado e um comportamento  
de condução ágil. Com os seus motores potentes e de consumo reduzido, bem  
como um consumo a partir de 5,9 l aos 100 km1, o Classe V indica o caminho para 
um futuro muito promissor.

1  V 220 d com Pack BlueEFFICIENCY em combinação com 7G-TRONIC PLUS. Encontra informações detalhadas sobre os valores de consumo 
em «Dados técnicos». 
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A tradição obriga: no nosso caso, sobretudo à inovação. 
Percorremos caminhos nunca antes percorridos. Marco  
a marco. Assim surgiu o primeiro veículo com zona de  
deformação programada, o primeiro ABS, o primeiro veículo 
ligeiro de passageiros a gasóleo. O primeiro automóvel. 
Mas por muito que gostemos de olhar para o passado, 
gostamos ainda mais de olhar para o futuro.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – a nossa visão de uma 
condução que previne acidentes. Desenvolvemos tecno-
logias inteligentes que apoiam ativamente o condutor. No 
Classe V estão já hoje disponíveis assistentes valiosos: 
ajudam a manter automaticamente a distância para o veí-
culo da frente, travam quando necessário1 e podem aler-
tar para potenciais colisões traseiras ou veículos no ângulo 
morto. Situações de potencial perigo são reconhecidas 
mais precocemente do que nunca – e consequentemente 
são cada vez mais evitadas. 

BlueEFFICIENCY – a nossa visão de uma condução sem 
emissões. Sustentabilidade é uma grande palavra, que 
nós consideramos nos mais pequenos detalhes da nossa 
atuação. De uma produção tão ecológica quanto possível 
até a conceitos de transmissão alternativos. O Classe V 
inclui por exemplo a função ECO «Start-Stop». 

Design Mercedes-Benz – quando as formas escrevem  
a história. Com uma intuição especial para o design, o  
espírito da época e a paixão pelos detalhes, desenvolvemos 
desde sempre os ícones de design de amanhã, que são  
fascinantes, integrados e cheios de estilo. O fascínio é a 
semente, com a qual tudo começa na Mercedes-Benz. 
Desde a primeira ideia, passando por modelos de design, 
até à visão concretizada. Desde a primeira impressão  
exterior até aos valores interiores como os materiais da 
melhor qualidade ou conceitos de operação de van-
guarda – a Mercedes-Benz consegue, modelo a modelo, 
criar algo de novo com clareza sensorial e design exclu-
sivo e simultaneamente manter um valor de reconheci-
mento. Exatamente por esta qualidade de design, o  
novo Classe V é distinguido com o Red Dot Award. Formas 
sensuais e dinâmicas, alta tecnologia inteligente e a mais 
alta impressão de valor tornam-no o monovolume atual, que 
convence pela elegância e pelo caráter desportivo.

O que torna um automóvel um Mercedes?

1 DISTRONIC PLUS com COLLISION PREVENTION ASSIST.
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A nossa próxima grande inovação  
tem a sua marca.

Pretendemos entusiasmá-lo, seduzi-lo e surpreendê-lo com o www.mercedes.me, 
com novos serviços, produtos e experiências. Visite também as nossas lojas  
Mercedes me, em metrópoles como Hamburgo, Munique, Milão, Moscovo, Tóquio 
ou Hong Kong.

O Mercedes me estará disponível a partir de setembro de 2016 em países selecionados. Consulte o seu Concessionário Mercedes-Benz para mais informações.
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Você coloca novas questões e a Mercedes-Benz dá-lhe uma resposta: Mercedes me. O seu acesso  
a um mundo Mercedes-Benz fascinante e personalizado. Com serviços de mobilidade, conectividade 
e financiamento inovadores e individualizados e também experiências de marca, em contínuo  
desenvolvimento. Inovador, simples e atual: www.mercedes.me 

Descubra através do seu smartphone, tablet ou PC. Juntos, poderemos definir o mundo de amanhã, 
seja qual for o momento e o lugar.

Mercedes me connect significa a interligação do veículo 
e do condutor – e muito mais: o automóvel torna-se parte 
da sua rotina pessoal. Para um maior conforto e sensação 
de ligação permanente, mesmo quando está em viagem. 
Mercedes me connect inclui serviços básicos que lhe podem 
prestar apoio automático em caso de avaria ou acidente, 
assim como serviços Remote Online – a opção de realizar 
configurações do veículo através do smartphone.

Mercedes me.  
Bem-vindo ao seu mundo Mercedes-Benz.
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Mercedes me assist torna a manutenção do seu veículo 
particularmente simples. Desta forma, poderá encontrar 
online um Concessionário Oficial Mercedes-Benz perto  
de si e marcar uma data para manutenção, com toda a 
comodidade. O registo de manutenção digital informa-o,  
a qualquer altura, dos serviços de manutenção realizados, 
encontrando-se disponível online, logo no dia seguinte à 
realização de um serviço de manutenção. Além do registo 
de manutenção digital atual, poderá também consultar e, 
se necessário, imprimir o historial de manutenção completo, 
bem como os intervalos de manutenção do seu veículo.

Mercedes me finance oferece-lhe diversas possibilidades 
de chegar até ao seu automóvel de sonho. Em diálogo con-
sigo, na Mercedes-Benz Financiamento encontra a solução 
de leasing, financiamento e seguros ideal e adequada às 
suas necessidades. Os nossos produtos de leasing per-
mitem-lhe conduzir sempre o mais recente modelo auto-
móvel, desfrutando também do máximo de flexibilidade, 
uma vez que não paga a aquisição mas apenas a utilização, 
beneficiando de prestações mensais atrativas. Com as 
nossas ofertas de financiamento, poderá adquirir o seu novo 
Mercedes-Benz da forma mais adequada ao seu planea-
mento financeiro pessoal, definindo o montante das suas 
prestações mensais através do valor da entrada inicial e da 
duração do contrato selecionados. As nossas soluções de 
seguros individuais proporcionam proteção e confiança ao 
seu orçamento e ao seu veículo, com condições atrativas. 
Uma vez celebrado o contrato, poderá gerir as questões 
financeiras online, com toda a comodidade.1

Mercedes me inspire proporciona-lhe experiências de 
marca e a possibilidade de um diálogo inspirador. Gostarí-
amos de contar com a sua participação nas nossas ideias  
e queremos saber o que o motiva, para lhe podermos ofere-
cer sempre as melhores soluções. Para o efeito, desenvol-
vemos uma comunidade e também cada vez mais ofertas e 
experiências que vão muito além dos temas automobilís-
ticos clássicos, abrangendo, por exemplo, eventos, viagens 
e o estilo de vida.

Mercedes me move dá-lhe acesso à solução de mobili-
dade inteligente moovel: a aplicação de mobilidade moovel 
agrega as ofertas de diversos fornecedores de mobilidade, 
apurando o percurso ideal de A até B. A car2go é pioneira e 
líder de mercado mundial em car-sharing no modelo free- 
floating e a car2go black fornece um serviço de car- sharing 
baseado nos smartphones, com os veículos Classe B da 
Mercedes-Benz. Com a aplicação mytaxi, poderá solicitar 
um táxi, acompanhar a chegada do mesmo em tempo 
real e pagar comodamente. Alguns destes serviços ainda 
não se encontram disponíveis em Portugal.

1  Em função da disponibilidade no mercado em questão.  
 
O Mercedes me estará disponível a partir de setembro de 2016 em países selecionados. Consulte o seu Concessionário Mercedes-Benz para mais informações.
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A nossa assistência:
perfeitamente adequada ao seu Mercedes.
Está a adquirir mais do que um automóvel. Trata-se de algo incalculável: a parceria exclusiva com a Mercedes-Benz. 
Para si, significa tranquilidade, segurança e independência. Por outras palavras: a agradável sensação de conduzir  
um Mercedes.

1  Aplicam-se as nossas cláusulas contratuais gerais. O período de validade é renovado aquando de cada manutenção realizada numa Oficina Autorizada Mercedes-Benz até à manutenção seguinte,  
por um máximo de 30 anos após o registo. 2 A partir do estrangeiro, ligar +351 219 429 115. Poderão ser cobradas tarifas de roaming.

O melhor para o seu Mercedes. Ninguém conhece  
o seu Mercedes melhor do que os nossos especialistas  
experientes nas oficinas Mercedes-Benz. A oferta de  
serviços abrangente e os elevados requisitos de qualidade 
asseguram que o seu veículo está sempre em topo de 
forma. Por esse motivo, confiamos em peças originais e 
ferramentas especiais Mercedes-Benz já comprovadas.

O melhor para si. Viajar sem preocupações, desde o  
primeiro quilómetro. É essa a oferta que os Contratos de 
Serviço à medida da Mercedes-Benz têm para si. Poderá 
usufruir de um planeamento seguro a longo prazo, um con-
trolo de custos duradouro através de prestações mensais  
fixas e de transparência de custos, protegendo-o sempre, 
da melhor forma, de gastos adicionais. 

O melhor para a sua mobilidade. Com o pacote de  
mobilidade Mercedes-Benz Mobilo1, poderá viajar sem 
preocupações por toda a Europa, mesmo em caso de 
avaria técnica, acidente, pequenos contratempos ou vanda-
lismo, pois, com o Mobilo, tem direito a ajuda no local, 
veículo de substituição, reboque ou estadia em hotel, entre 
outros. A garantia de mobilidade acompanha-o nos pri-
meiros dois anos após o primeiro registo e pode ser reno-
vada até um prazo de 30 anos. Sempre que precisar  
de ajuda, poderá contactar-nos gratuitamente, através do 
número 800 200 7522.

m SAIBA MAIS já 

Poderá consultar todas as informações referentes aos Contratos de Serviço 
Mercedes-Benz em www.mercedes-benz.pt/contratosdeservico ou, 
em alternativa, solicite uma oferta individual junto do seu Conces sionário 
Oficial Mercedes-Benz.
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Como seria a história do desporto motorizado  
sem a Mercedes-Benz?

O primeiro veículo a vencer uma corrida automóvel era movido por um motor Daimler. O primeiro 
Mercedes foi um automóvel de corrida, o lendário e mítico Silver Arrow. O envolvimento da  
Mercedes-Benz no desporto tem uma longa tradição. O desporto motorizado tem, até hoje, um 
forte cunho na marca e em cada veículo Mercedes-Benz. Experiencie a história única, como  
se tivesse acontecido ontem, no Museu Mercedes-Benz em Estugarda. 

m SAIBA MAIS 

Saiba o que move o mundo há 130 anos e faça uma viagem 
no tempo através da história do automóvel no Museu  
Mercedes-Benz. Mais de 1.500 exemplares numa área de 
16.500 m2 esperam por si, incluindo exemplares únicos,  
tais como o mais antigo modelo Mercedes de 1902 ou o 
lendário modelo Asas de Gaivota. Seja bem-vindo a um  
local de inovação: 
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 SAIBA MAIS 

Experiencie o fascínio da Fórmula 1 em multimédia. 
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

Como seria a Mercedes-Benz  
sem o desporto motorizado?

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W07 Hybrid, temporada 2016.

A 3 de junho de 1934, assistiu-se ao nascimento do mito Silver Arrow, na Corrida Internacional  
de Eifel, em Nürburgring. E, hoje, mantém-se mais vivo do que nunca: em 2015, a equipa de fábrica 
do Silver Arrow MERCEDES AMG PETRONAS obteve, pela segunda vez consecutiva, a vitória  
na classificação dos construtores e dos pilotos, na Fórmula 1. E o valor deste êxito vai muito além 
da pista de corridas: cada metro de corrida contribui para o desenvolvimento de materiais de 
construção leve e tecnologia híbrida para a produção em série, entre outros.
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Desempenhos de condução ágeis e eficiência elevada – as 3 potentes motorizações Diesel de 4 cilindros convencem 
com um comportamento de condução poderoso e um consumo reduzido. Sobretudo a variante de tração mais  
forte V 250 d, com 140 kW (190 CV) de potência e 440 Nm de binário máximo, proporciona uma grande sensação de 
condução com um consumo reduzido. No V 250 d, a tecnologia Overtorque2 disponibiliza brevemente 10 kW (14 CV)  
de potência e 40 Nm de binário adicionais. Assim, acelera dos 0 aos 100 km/h nuns impressionantes 9,1 s. Para esta 
potência de topo, precisa de surpreendentemente pouco combustível e, graças à inovadora tecnologia de catalisador 
BlueTEC, poupa o meio ambiente.

AS MOTORIZAÇÕES

V 200 d com 100 kW (136 CV) de potência e binário máximo de 330 Nm

V 220 d com 120 kW (163 CV) de potência e binário máximo de 380 Nm

V 250 d com 140 kW (190 CV) (+10 kW [+14 CV]2) de potência e binário 
máximo de 440 Nm (+40 Nm2)

PACk BlueEFFICIENCY3

A função ECO «Start-Stop» desliga temporariamente o motor durante as 
paragens, o que reduz o consumo, principalmente no trânsito citadino e no 
«para-arranca».

O alternador Fuel-Efficiency com um rendimento melhorado alivia o motor.

Prazer de conduzir eficiente: a partir de 5,9 l aos 100 km.1

1  V 220 d com Pack BlueEFFICIENCY. Só em conjunto com 7G-TRONIC PLUS. 2 O breve aumento da potência e do binário com a tecnologia Overtorque é ativado nos modos DYNAMIC SELECT «C», «S» e «M». 
3 O Pack BlueEFFICIENCY está disponível como opção para as motorizações com caixa manual de 6 velocidades e de série para todas as motorizações com 7G-TRONIC PLUS.

m SAIBA MAIS

Todos os dados técnicos relativos ao Classe V podem 
ser consultados a partir da página 66.
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O V 250 d disponibiliza um binário  
máximo de 440 Nm no âmbito entre 
1.400 e 2.400 rpm. 
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Seja confortável ou desportiva, a caixa manual de 6 velo-
cidades e a caixa automática de 7 velocidades 7G-TRONIC 
PLUS1 dominam ambos os tipos de marcha. As 7 veloci-
dades finamente graduadas da 7G-TRONIC PLUS mantêm 
as rotações, os ruídos e o consumo reduzidos. O condutor 
pode influenciar o comportamento de engrenagem através 
do interruptor DYNAMIC SELECT2, com os 4 modos de 
transmissão «C», «E», «S» e «M». Especialmente útil para 

processos de ultrapassagem: a tecnologia Overtorque3 
fornece brevemente 10 kW (14 CV) de potência e 40 Nm 
de binário adicionais, enquanto no modo de transmissão 
«S» a caixa só muda para uma velocidade superior com 
rotações mais elevadas. Ou o condutor engrena manual-
mente no modo «M» com as patilhas seletoras de velocida-
des no volante DIRECT SELECT.

Caixa de velocidades: central de comando conforto.
AS VARIANTES DE SuSPENSãO

A suspensão conforto (de série) proporciona um comporta-
mento de condução confortável com um baixo nível de ruído, 
em simultâneo com uma boa dinâmica de condução. 

A suspensão desportiva (opcional) entusiasma com elevada 
dinâmica de condução e agilidade.

A suspensão AGILITY CONTROL com sistema de suspensão 
seletivo (opcional)4 combina agilidade com um conforto de 
condução muito elevado.

1  A caixa automática 7G-TRONIC PLUS está disponível de série para o V 250 d e o Classe V EXCLUSIVE. Para as outras motorizações, está disponível como opção para o Classe V e o Classe V AVANTGARDE. 
2  O interruptor DYNAMIC SELECT faz parte do equipamento de série na caixa automática 7G-TRONIC PLUS. 3 A tecnologia Overtorque é de série para o V 250 d e o V 250 d 4MATIC. 4 Faz parte do 

equipamento de série do Classe V AVANTGARDE. 
 
Encontra informações detalhadas sobre os valores de consumo em «Dados técnicos». 
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1 Disponível como opção para V 200 d, V 220 d e V 250 d, só em conjunto com 7G-TRONIC PLUS.

Com a tração integral permanente 4MATIC1, o Classe V supera melhor os desafios das estradas em mau estado. Graças  
à excelente tração, aumenta a dinâmica de condução e melhora o comportamento de condução. A distribuição da força 
pelos eixos dianteiro e traseiro é efetuada na relação de 45 para 55. Sobre piso escorregadio, as rodas que apresentam 
uma tração insuficiente podem ser travadas por meio do sistema eletrónico de tração 4ETS. Ao mesmo tempo, o binário 
de tração é transmitido às rodas com boa tração. Dado que a tração integral não altera a altura do veículo, o Classe V 
mantém a sua aptidão para garagens subterrâneas, mesmo com 4MATIC.

Tração integral 4MATIC1: Garantia de estabilidade.
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Mercedes-Benz Intelligent Drive significa sistemas inovadores de assistência à condução e segurança. Com eles, o 
Classe V atinge um conforto de condução único e um nível de segurança exemplar. Destaques são o Pack de Assistência 
à Condução opcional, que combina 4 sistemas de assistência e segurança. Estes ajudam o condutor a manter uma  
distância mínima, a detetar veículos no ângulo morto e a não sair inadvertidamente da faixa de rodagem. Em situações 
difíceis podem ajudar a evitar acidentes ou mitigar a sua gravidade. Adicionalmente está disponível o Pack de Assistência 
de Faixa de Rodagem com os componentes Assistente de Ângulo Morto e Assistente de Faixa de Rodagem.

Mercedes-Benz Intelligent Drive: Visionário.
m SAIBA MAIS

Mercedes-Benz Intelligent Drive, o telhado, sob o  
qual agrupamos tecnologias inteligentes, que apoiam  
e aliviam ativamente o condutor. Saiba mais em:  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com 
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Conceito de segurança integral: Anjo da guarda.
O nível de segurança exemplar do Classe V é confirmado por entidades independentes: no Euro NCAP Test 2014 obteve um resultado excelente e a avaliação de 5 estrelas.  
O amplo equipamento de segurança do Classe V orienta-se pelo Conceito de Segurança Integral da Mercedes-Benz, que tem quatro fases: da condução segura, passando pela  
proteção preventiva em caso de perigo, bem como pela proteção adequada em caso de acidente, até à atenuação dos danos após um acidente.

1 Disponível como opção para o Classe V e de série para o Classe V AVANTGARDE e o Classe V EXCLUSIVE. 2 Só em conjunto com o comprimento de veículo standard.

m SEGuRANÇA É SEGuRANÇA

No Mercedes-Benz TechCenter encontra filmes de animação  
informativos sobre quase todas as tecnologias de segurança. 
http://techcenter.mercedes-benz.com

CONDuÇãO SEGuRA

Os sistemas de segurança e assistência para uma condução 
segura apoiam o condutor e ajudam a evitar perigos. A 
variedade e qualidade dos sistemas são únicas entre os 
monovolumes. Do equipamento de série fazem parte o 
Assistente de Vento Lateral e o ATTENTION ASSIST, que 
pode alertar o condutor se detetar sinais típicos de fadi-
ga. Opcionalmente, outros sistemas tornam a condução do 
Classe V ainda mais segura e confortável. Por exemplo,  
o Sistema de iluminação inteligente LED1, que melhora  
a visibilidade, adaptando a iluminação variavelmente  
às condições da luminosidade, da estrada e do tempo.

EM CASO DE PERIGO

O Classe V oferece equipamentos de segurança exempla-
res, que, em caso de perigo, podem introduzir preventiva-
mente medidas de proteção. Por exemplo, o sistema de 
proteção preventiva de passageiros PRE-SAFE®, disponível 
como opção, que pode detetar precocemente situações 

de condução críticas e proteger preventivamente os 
passageiros. Estas medidas incluem esticar de forma rever-
sível os cintos de segurança dianteiros, fechar vidros e 
sistemas de tejadilho eventualmente abertos bem como – 
em combinação com o ajuste elétrico do banco – posi-
cionar o banco do acompanhante numa posição oportuna 
em caso de acidente.

EM CASO DE ACIDENTE

O vasto equipamento com airbags e restantes sistemas 
de retenção pode proporcionar no Classe V uma proteção 
exemplar em caso de acidente. Do equipamento de série 
fazem parte airbags, bem como windowbags e sidebags 
tórax-pélvis para condutor e acompanhante. Os window-
bags opcionais na traseira2 estendem a proteção de airbag 
ao compartimento de passageiros. A fixação ISOFIX para 
cadeira de criança permite a fixação confortável de cadeiras 
de criança respetivas nos bancos individuais na traseira 
ou nos lugares exteriores do banco de 3 lugares.

APÓS uM ACIDENTE

A introdução imediata de medidas de resgate adequadas 
é essencial após um acidente. No Classe V, diversos  
mecanismos, que dependem do tipo e da gravidade do 
acidente, podem atenuar as consequências do acidente  
e possibilitar um resgaste rápido. Destes fazem parte por 
exemplo a ativação do sistema de pisca-alerta e a ilumi-
nação de emergência ativa em caso de colisão, bem como 
a desconexão automática do motor e o destrancamento 
das portas.
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Viajar com o Classe V é um prazer. Mas há situações no trânsito, em que toda a ajuda  
é bem-vinda e útil. Por isso, está disponível para o Classe V uma ampla oferta de sistemas 
de assistência, que aliviam o condutor e o podem ajudar em situações críticas – seja  
em autoestradas, em estradas nacionais ou no trânsito urbano. Se o pretender, o Classe V 
pode até ajudar a entrar e sair do lugar de estacionamento.

Sistemas de assistência. Atenuam o stress.

1  Faz parte da extensão de equipamentos do sistema multimédia COMAND Online.

OS SISTEMAS DE ASSISTêNCIA

O Sistema de controlo de distância DISTRONIC mantém 
autonomamente a distância de segurança para o veículo 
da frente.

O Assistente de Ângulo Morto pode ajudar a evitar aciden-
tes na mudança de faixa – por exemplo em autoestradas.

O Assistente de Faixa de Rodagem pode ajudar a evitar 
acidentes provocados pela saída não intencional da faixa 
de rodagem.

O Assistente de Vento Lateral de série ajuda a evitar o 
desvio do veículo na faixa de rodagem em caso de rajadas 
de vento laterais.

O COLLISION PREVENTION ASSIST combina um alerta 
de proximidade e de colisão com o sistema de assistência 
à travagem BAS PRO.

O Assistente de Sinais de Trânsito1 apoia o condutor 
através da indicação permanente dos limites de velocidade 
reconhecidos, interdições de acesso e ultrapassagem, 
bem como o seu fim.

O Auxiliar de parqueamento ativo apoia o condutor na 
procura de um lugar para estacionar e na entrada e saída 
do lugar de estacionamento.

m SAIBA MAIS

Mercedes-Benz Intelligent Drive, o visionário, sob o 
qual agrupamos tecnologias inteligentes, que apoiam 
e aliviam ativamente o condutor. Saiba mais em: 
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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O sistema multimédia COMAND Online1 não deixa praticamente nada a desejar em termos de infotainment, navegação 
e comunicação no veículo. A navegação rápida por disco rígido com representação de mapas topográficos em 3D de  
alta qualidade considera o «Live Taffic Information»2 (informações de trânsito em tempo real, específicas para cada país), 
permitindo uma condução dinâmica para o destino, evitando engarrafamentos e encurtando os tempos de viagem. 

Um visor multimédia brilhante, um browser de internet, um disco rígido de 80 GB integrado e um leitor de DVDs também 
fazem parte da extensão de equipamentos. Para além da operação inovadora através do touchpad ergonómico com 
controlador, o sistema multimédia também pode ser operado por voz com o LINGUATRONIC. O Remote Online permite 
inclusive uma ligação remota ao veículo através de um smartphone para consultar por exemplo a quilometragem ou  
o nível de enchimento do depósito.

Talento multimédia.
MAIS OPÇÕES DE INFOTAINMENT PARA O SEu CLASSE V:

O áudio 20 uSB (de série) oferece possibilidades inovadoras 
de informação, entretenimento e comunicação no veículo.

O áudio 20 CD (opção) pode ser controlado através de vários 
comandos e dispõe de um leitor de CDs.

O Garmin® MAP PILOT (opção) transforma o Áudio 20 CD 
num sistema de navegação pleno com apresentação de mapas 
em 3D.

O rádio digital (opção) cativa com uma grande seleção de 
programas, boa capacidade de receção e uma sonoridade 
impressionante.

1  O COMAND Online está disponível como opção para o Classe V e o Classe V AVANTGARDE. No Classe V EXCLUSIVE faz parte do equipamento de série. Para poder utilizar todas as funções do COMAND 
Online, é necessário um telemóvel ou smartphone com capacidade para bluetooth® e opção de dados. 2 Adicionalmente incluído no COMAND Online durante os três primeiros anos, gratuitamente. 
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O sistema de som surround Burmester®1 com um sistema de amplificador e colunas afinado na perfeição traz um som 
surround fascinante ao veículo. As 15 colunas (mais seis do que no sistema de série Áudio 20 CD) e uma caixa de  
reflexão de graves proporcionam uma experiência de som com uma potência total de 640 W. Com a tecnologia surround 
multicanal surge um som impressionante em todos os lugares. O logótipo Burmester® é uma referência visual ao sistema 
de som surround Burmester® de alta qualidade. E para um melhor entendimento, a amplificação da voz2 da frente para 
trás transmite as conversas do condutor e do acompanhante de forma simples para as colunas traseiras através do  
microfone integrado na consola do teto.

Sistema de som surround Burmester®: Caixa de som.

1  Disponível de série para o Classe V EXCLUSIVE e como opção para o Classe V e o Classe V AVANTGARDE. 2 Só disponível em combinação com sistema de som surround Burmester® e COMAND Online.

15 colunas bem como uma caixa 
de reflexão de graves estão perfei-
tamente ajustadas ao veículo e 
proporcionam um som de primeira 
qualidade.

Coluna central

Tweeter

Coluna de graves/médios

Coluna de médios

Subwoofer

Coluna surround
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Até 8 pessoas e muita bagagem – o Classe V transporta ambos da  
melhor forma. De série estão montados na traseira 4 bancos individuais 
confortáveis1. Opcionalmente, bancos confortáveis de 2 ou 3 lugares  
aumentam o número de potenciais passageiros na traseira para 5 ou 6. 
Se for necessário um compartimento de carga especialmente grande,  
os bancos podem ser completamente desmontados graças ao sistema de 
calhas dos bancos de fixação rápida. Com um comprimento máximo  
do compartimento de carga de 2,88 m no comprimento de veículo longo 
(standard: 2,65 m, compacto: 2,41 m), os objetos volumosos também  
podem ser facilmente arrumados. Com os bancos totalmente desmontados 
na traseira fica disponível um volume de carga até 5.010 l (standard: 
4.630 l, compacto: 4.200 l).

Milagre de espaço.

1 Opcionalmente suprimível.
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1 Não disponível para o comprimento de veículo longo.

PACk CAMA1

Banco de 3 lugares como cama conforto na 2ª fila de bancos traseira com 2 gavetas e prolongamento 
de cama

Banco individual 1.ª fila à esquerda, de série em conjunto com comprimento de veículo standard,  
opcional banco individual 1.ª fila à direita para comprimento de veículo standard 

Vidro escurecido nos vidros laterais da área traseira e no vidro traseiro 

PACk MESA

Mesa rebatível 

Porta-copos encaixável na parede lateral 

Tomada de 12 V na área traseira 

Redes nos encostos dos bancos individuais na área traseira 
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Zona de conforto.
No Classe V, o condutor e o acompanhante sentam-se em bancos de conforto ergonómicos. Opcionalmente, a regulação 
elétrica contínua1 dos bancos e dos apoios de cabeça aumenta o conforto. Tal como a respetiva e prática função de 
memória, que guarda as regulações do banco e do apoio de cabeça de até 3 pessoas. No caso de uma troca de condutor 
ou de acompanhante, os ajustes de cada pessoa são rapidamente repostos, premindo-se um botão. O elevado conforto 
dos bancos mantém-se mesmo em caso de frio ou calor. O aquecimento do banco1, opcional, climatiza agradavelmente 
os bancos. Também a climatização dos bancos dianteiros1 ou dos bancos individuais na traseira1 aumenta o conforto  
de climatização e o bem-estar para condutor e passageiros.

1 Disponível como opção para o Classe V e o Classe V AVANTGARDE e de série para o Classe V EXCLUSIVE.
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O teto de abrir panorâmico1 de elevado valor permite a entrada de muita luz no habitáculo através dos seus vidros 
grandes e confere ao veículo um ambiente de bem-estar, claro e agradável. O teto de abrir na parte da frente pode  
ser aberto eletricamente, proporcionando uma possibilidade de ventilação adicional. Uma persiana elétrica de  
duas partes serve de proteção solar com manuseamento confortável. O teto de abrir panorâmico tem um tamanho  
de 1.900 mm x 1.120 mm e uma área de vidro superior a 2 m2.

Ambiente claro e arejado.

1 O teto de abrir panorâmico está disponível como opção para a versão standard do Classe V e do Classe V AVANTGARDE. Faz parte da extensão de equipamento do Classe V EXCLUSIVE. 
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Com materiais de alta qualidade e design exclusivo –  
o Classe V convence desde o início com um equipamento 
de série abrangente para muito conforto, muita variabi-
lidade e segurança.

Equipamento de série.
DESTAQuES INTERIOR

Bancos conforto para condutor e acompanhante em tecido Santiago

4 bancos individuais na traseira (opcionalmente suprimíveis)

Elemento ornamental visual piano lacado preto brilhante

Áudio 20 USB com grande visor multimédia com 17,8 cm (7") de diagonal 
de ecrã

Ar condicionado TEMPMATIC com regulação semiautomática

Travão de estacionamento elétrico

ATTENTION ASSIST

Assistente de Vento Lateral

Airbags, sidebags tórax-pélvis e windowbags para condutor e acompanhante

Sistema de calhas de bancos com fixação rápida para montagem e 
desmontagem dos bancos traseiros

DESTAQuES ExTERIOR

Jantes de aço de 40,6 cm (16") com tampões de roda, pneus 195/65 R16

Revestimento de radiador de 2 discos em prata brilhante

Luzes de condução assistidas

Vidros atérmicos

Óticas dianteiras com luzes diurnas

Luzes de travão adaptativas

m SAIBA MAIS

Por muito bonito que seja, é apenas uma primeira 
impressão. Pode descobrir todo o equipamento de 
série na lista de preços, que pode também consultar 
online.
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Estética agradável e design exclusivo. É fácil entusias-
marmo-nos com o equipamento de série do Classe V 
AVANTGARDE. E estão ainda disponíveis outras opções 
de equipamento – totalmente orientadas para as suas  
necessidades individuais, até ao mais pequeno detalhe.

A linha de equipamento AVANTGARDE.
DESTAQuES ExTERIOR

Jantes de liga leve de 43,2 cm (17") em desenho de 5 raios, pintadas de prata 
vanádio, com pneus 225/55 R17 

Sistema de iluminação inteligente LED

Óculo traseiro de abertura separada

Friso decorativo e elemento ornamental cromado na traseira

Segunda porta de correr à esquerda

Suspensão AGILITY CONTROL com sistema de suspensão seletivo

DESTAQuES INTERIOR

Bancos de conforto em pele Lugano

Elementos ornamentais visual de freixo castanho escuro brilhante, também 
na traseira

Volante multifunções em pele Comfort com friso cromado e alavanca de 
mudanças em pele Comfort

Iluminação ambiente

Iluminação no punho na área traseira com foco de leitura
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Esta linha de equipamento interpreta o luxo de forma exci-
tantemente nova: o teto de abrir panorâmico – único no 
segmento – cria um ambiente generosamente inundado 
de luz. Confortáveis são a grande consola central com 
compartimento frigorífico e os porta-copos térmicos. Os 
elementos ornamentais exclusivos em visual de alumínio 
escovado, bem como os difusores de ventilação cromados, 
completam o design do interior. Também por fora se  
pode reconhecer a singularidade através de uma etiqueta 
«EXCLUSIVE».

A linha de equipamento EXCLUSIVE.
DESTAQuES ExTERIOR

Etiqueta «EXCLUSIVE» nos guarda-lamas dianteiros 

Pack Desportivo Exterior AVANTGARDE 

Teto de abrir panorâmico

Pack Parking com câmara de 360° 

Jantes de liga leve de 48,3 cm (19") em desenho de 16 raios, pintadas de preto 
e polidas

DESTAQuES INTERIOR

Elementos ornamentais em visual de alumínio escovado 

Injetores de ventilação: contornos dos difusores de ar cromados 

Forro do tejadilho DINAMICA, preto ou porcelana 

Pack Design Interior AVANTGARDE

Banco do condutor e do acompanhante eletricamente ajustáveis com função 
de memória

Climatização do banco para condutor e acompanhante inclusive aquecimento 
e ventilação do banco

Climatização dos bancos na área traseira 

Consola central com compartimento frigorífico 
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A combinação de elementos típicos AMG e detalhes de 
elevado valor aumenta o espírito desportivo e a individu-
alidade. No exterior, as jantes de liga leve AMG de 48,3 cm 
(19"), um spoiler traseiro AMG, bem como a saia frontal 
AMG, a saia traseira AMG com proteção da plataforma de 
carga cromada e os revestimentos da saia lateral AMG  
fazem parte do equipamento. O chassis desportivo e o 
sistema de travões de 43,2 cm (17") permitem um com-
portamento de condução mais desportivo. O interior é 
valorizado com pedais desportivos, elementos orna-
mentais em visual de carbono e outras características de 
equipamento exclusivas.

AMG Line1.
DESTAQuES ExTERIOR

Saia frontal AMG

Saia traseira AMG com proteção da plataforma de carga cromada2

Revestimentos da saia lateral AMG

Spoiler traseiro AMG

Jantes de liga leve AMG de 48,3 cm (19") em desenho de 7 raios duplos3

Suspensão desportiva, em alternativa suspensão AGILITY CONTROL

Sistema de travões de 43,2 cm (17"), pinças de travão com inscrição 
«Mercedes-Benz»

DESTAQuES INTERIOR

Elementos ornamentais visual de carbono

Injetores de ventilação: contornos dos difusores de ar cromados

Forro do tejadilho preto 

Pedais desportivos, alumínio escovado com pontos de borracha antideslizante 
pretos

1  A AMG Line está disponível como opção para o Classe V, o Classe V AVANTGARDE e o Classe V EXCLUSIVE. Para o Classe V só está disponível em conjunto com porta de correr esquerda, óculo de 
abertura independente, volante em pele e pintura metalizada. 2 A saia traseira AMG não está disponível para o comprimento de veículo Compacto. 3 Também disponível como equipamento separado.
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O Classe V pode ser equipado de forma ainda mais despor-
tiva, com os packs opcionais Pack Desportivo Exterior ou 
Pack Design Interior. O Pack Desportivo Exterior aperfeiçoa 
o caráter desportivo do Classe V por exemplo com jantes 
de liga leve de 43,2 cm (17") e chassis desportivo. O Pack 
Design Interior valoriza o interior, conferindo-lhe um caráter 
individual, desportivo, por exemplo com bancos de conforto 
em pele Lugano e elementos ornamentais.

Pack Desportivo Exterior e 
Pack Design Interior.

DA ExTENSãO DE EQuIPAMENTO DO PACk DESPORTIVO 
ExTERIOR FAZEM PARTE:

Jantes de liga leve de 43,2 cm (17") em desenho de 20 raios, pintadas de 
prata vanádio, com pneus 225/55 R17 

Pinças de travão com inscrição «Mercedes-Benz»

Suspensão desportiva

Opcional: suspensão AGILITY CONTROL
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A ExTENSãO DO PACk DESIGN INTERIOR EM RESuMO:

Bancos de conforto em pele Lugano nas cores preto ou cinzento Crystal Rock

Volante e comando da caixa de velocidades em pele Comfort

Elementos ornamentais visual ondulado antracite mate

Opcional: elementos ornamentais visual piano lacado preto brilhante

Pedais desportivos em alumínio escovado
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A exclusividade e a dinâmica do Classe V AVANTGARDE 
podem ser aumentadas com os packs opcionais. O Pack 
Desportivo Exterior AVANTGARDE1, com as jantes de liga 
leve de 45,7 cm (18"), a suspensão desportiva e sistema 
de travões maior, torna o veículo mais desportivo, tanto em 
termos visuais, como de dinâmica de condução. O Pack 
Design Interior AVANTGARDE1 entusiasma com equipamen-
tos exclusivos como bancos de conforto em pele Comfort 
exclusiva e a parte superior do painel de instrumentos em 
visual de pele com costura ornamental.

Pack Desportivo Exterior 
AVANTGARDE e Pack Design 
Interior AVANTGARDE.

DA ExTENSãO DE EQuIPAMENTO DO PACk DESPORTIVO ExTERIOR 
AVANTGARDE FAZEM PARTE:

Jantes de liga leve de 45,7 cm (18") em desenho de 5 raios duplos, pintadas 
de cinzento tremolite, com pneus 245/45 R18

Sistema de travões de 43,2 cm (17") no eixo dianteiro

Pinças de travão com inscrição «Mercedes-Benz»

Suspensão desportiva

Opcional: suspensão AGILITY CONTROL

Acoplamento cromado no para-choques

1 De série para o Classe V EXCLUSIVE. 
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A ExTENSãO DO PACk DESIGN INTERIOR AVANTGARDE EM RESuMO:

Bancos de conforto com costura ornamental de contraste em pele Comfort 
nas cores preto, castanho ou bege

Apoios de braço dos bancos e do revestimento da porta revestidos a pele

Parte superior do painel de instrumentos em visual de pele com costura 
decorativa

Volante multifunções com friso cromado e comando da caixa de velocidades 
revestidos a pele Comfort

Elementos ornamentais visual de ébano antracite escuro brilhante

Opcional: elementos ornamentais visual ondulado antracite mate

Opcional: elementos ornamentais visual de freixo castanho escuro brilhante
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Em viagem com determinados Extras. Com os equipamentos 
opcionais para mais conforto, segurança e variabilidade, o 
Classe V pode ser aperfeiçoado em função das necessidades 
e preferências individuais.

Equipamento opcional.

1  O teto de abrir panorâmico permite a entrada de muita luz e ar no 
habitáculo, proporcionando um ambiente claro e agradável.

2  A consola central com compartimento frigorífico integrado sublinha o 
ambiente luxuoso de veículo ligeiro de passageiros com 2 porta-copos  
duplos de temperatura regulável, uma caixa multimédia, um apoio de braço 
e diversas arrumações.

3  A bagageira EASY-PACk abre e fecha automaticamente a tampa da 
bagageira com um simples pressionar de um botão.

4  O suporte para barras de tejadilho destina-se à fixação rápida e flexível 
de diversas soluções de transporte Mercedes-Benz.

5  O Pack Espelhos, com espelhos antiencandeamento e uma iluminação 
periférica, proporciona mais conforto.

6  O banco do condutor eletricamente regulável oferece confortáveis 
possibilidades de regulação e uma prática função de memória1 | sem fig.

7  Por meio do conjunto de cabos Media Interface é possível integrar disposi-
tivos portáteis no conceito de comandos e indicações do veículo | sem fig.

8  Idealmente equipado para a utilização de Tablet-PCs na traseira:  
do equipamento faz parte uma ligação USB para a alimentação elétrica 
no banco do condutor e outra no banco do acompanhante | sem fig.

1 Da extensão de equipamento faz também parte um banco de acompanhante eletricamente ajustável.
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Uma viagem para o escritório, uma ida às compras ou uma 
visita a amigos – os assistentes de condução e as adaptações 
dos bancos Mercedes-Benz para pessoas com deficiência 
tornam-no possível. Punho giratório no volante, elevação dos 
pedais ou aparelho de operação manual: a Mercedes-Benz 
equipa o veículo em função das necessidades pessoais. Além 
disso, é possível operar muito fácil e autonomamente piscas, 
buzina, luzes e outras funções com o botão giratório multifun-
ções «MFD Touch». A vantagem dos assistentes de condução 
Mercedes-Benz de fábrica: plena extensão de garantia para o 
veículo, sem necessidade de reequipamento posterior. Todos 
os produtos foram verificados, testados e aprovados pelo depar-
tamento de desenvolvimento da Mercedes-Benz.

Assistentes de condução de fábrica.

ASSISTENTES DE CONDuÇãO DISPONÍVEIS PARA O CLASSE V:

1 Punho giratório no volante| sem fig.

2  Botão giratório multifunções «MFD Touch»

3  Alavanca combinada/alavanca do TEMPOMAT mecânica à direita | sem fig.

4  Aparelho de operação manual «Classic» | sem fig.

5  Aparelho de operação manual «Easy Speed»

6 Cobertura do pedal | sem fig.

7  Deslocação do pedal do acelerador para a esquerda, elétrico | sem fig.

8 Elevações dos pedais

9  Deslocação dos bancos para trás cerca de 50 mm | sem fig.

10  Bancos por medida | sem fig.

m SAIBA MAIS

Encontra mais informações na brochura «Assistentes de condução  
e adaptações de bancos – agora de fábrica».
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Com as ideias de acessórios da Mercedes-Benz, pode 
adaptar o equipamento do seu Classe V aos seus desejos 
mais individuais. Os acessórios originais Mercedes-Benz  
estão idealmente ajustados ao seu veículo e cumprem as 
mais elevadas exigências em termos de qualidade e  
segurança.

Acessórios originais.
1  Porta-bicicletas traseiro, na tampa da bagageira. Otimizado para a 

montagem própria segura e simples na tampa da bagageira. Com uma 
carga útil máxima de 70 kg, está disponível para receber 4 bicicletas  
ou 2 e-bikes (Pedelecs) de praticamente todos os modelos e tamanhos. 
Com fechadura.

2  Tapete impermeável CLASSIC. Em plástico robusto e lavável para as 
maiores exigências. Design atual com áreas rebaixadas e rebordo elevado. 
Marcado com estrela Mercedes imponente.

3  Tapete de veludo CLASSIC. Tapete de veludo Tufting elegante e de alta 
qualidade, com inscrição «Mercedes-Benz» bordada. Disponível nas cores 
originais correspondentes ao interior do seu Classe V.

4  iPad® integração traseira. O suporte basculante e giratório permite  
o posicionamento individual do seu iPad® na vertical ou na horizontal. 
Disponível para iPad® 4, iPad® Air, iPad® Air 2.

5  Mala de tejadilho Mercedes-Benz 400 com cerca de 400 l de capa-
cidade. Com friso puxador para abertura e fecho mais simples. Disponível 
nas cores prata mate e preto metalizado. Carga útil máxima 75 kg.

6  Tabuleiro para bagageira, plano. A solução limpa contra sujidade e riscos 
na bagageira. Em plástico leve e estável.

As imagens podem mostrar acessórios originais que não se encontram disponíveis em todos  
os países.
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RL8 RL3RK4 RK3RL9

RK2 RL5 RA9RK8RK5

O Classe V tem sempre jantes atrativas. Sobretudo as 
grandes jantes de liga leve conferem-lhe um visual individual 
e sublinham o seu caráter desportivo. As jantes de aço 
são visualmente valorizadas com um tampão de roda de 
série.

Jantes.
RK2   Jantes de liga leve de 45,7 cm (18") em desenho de 10 raios duplos, 

pintadas de preto e polidas, com pneus 245/45 R18 (opção)

RK4   Jantes AMG de liga leve de 48,3 cm (19") em desenho de 7 raios duplos, 
com pneus 245/45 R19 (opção, parte integrante da AMG Line)

RK5   Jantes de liga leve de 48,3 cm (19") em desenho de 5 raios duplos, 
pintadas de cinzento tremolite, com pneus 245/45 R19 (opção)

RL9   Jantes de liga leve de 45,7 cm (18") em desenho de 5 raios duplos, 
pintadas de cinzento tremolite, com pneus 245/45 R18  
(opção, parte integrante do Pack Desportivo Exterior AVANTGARDE)

RL5   Jantes de liga leve de 40,6 cm (16") em desenho de 10 raios, pintadas 
de prata vanádio, com pneus 195/65 R16 (opção) 

RL8   Jantes de liga leve de 43,2 cm (17") em desenho de 5 raios, pintadas  
de prata vanádio, com pneus 225/55 R17 (opção, de série no Classe V 
AVANTGARDE)

RK8  Jantes de liga leve de 43,2 cm (17") em desenho de 20 raios, pintadas 
de prata vanádio, com pneus 225/55 R17 (opção, parte integrante  
do Pack Desportivo Exterior) 

RL3   Jantes de liga leve de 48,3 cm (19") em desenho de 5 raios duplos, 
pintadas de preto e polidas, com pneus 245/45 R19 (opção)

RA9  Jantes de liga leve de 45,7 cm (18") em desenho de 5 raios duplos, 
pintadas de cinzento tremolite e polidas, com pneus 245/45 R18 (opção) 

RK3   Jantes de liga leve de 48,3 cm (19") em desenho de 16 raios,  
pintadas de preto e polidas, com pneus 245/45 R19 (opção, de série 
no Classe V EXCLUSIVE)

m OuTRAS jANTES

e informações sobre os acessórios originais Mercedes-Benz podem  
ser consultadas em http://configurator.mercedes-benz-accessories.
com ou diretamente junto do seu Concessionário Mercedes-Benz.
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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

Estofos

VY4 Tecido Santiago preto

VY5 Tecido Santiago cinzento Crystal Rock

VX7 Pele Lugano preto

VX8 Pele Lugano cinzento Crystal Rock

VX9 Pele Lugano bege

VY7 Pele Comfort preto

VY8 Pele Comfort castanho

VY9 Pele Comfort bege 

Elementos ornamentais

FH0 Visual piano lacado preto brilhante

FH7 Visual ondulado antracite mate

FH8 Visual de freixo castanho escuro brilhante

FH9 Visual de ébano antracite escuro brilhante

FB1 Visual de carbono (AMG Line)

FB2 Elementos ornamentais em visual de alumínio escovado

1  Disponível como opção. 2 Em alternativa, todos os outros elementos orna-
mentais e estofos disponíveis para o Classe V. Consulte o seu Concessionário 
Mercedes-Benz relativamente a um possível suplemento de preço.

Estofos e elementos  
ornamentais.

Equipamento de série Classe V AVANTGARDEPack Design Interior 
AVANTGARDE 
Pack Design Interior

AMG Line

Classe V ExCLuSIVE
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5610

9134

7368

8526

9744

9963

9147

6580

Cores.

Cores de série

3589 Vermelho Júpiter

5610 Azul Marinho

6580 Verde Granito1

7701 Cinzento Sílex

9147 Branco Ártico

Cores metalizadas2

5890 Azul Cavansite

7368 Cinzento Sílex

8526 Castanho Dolomite

9134 Branco Crystal Rock

9197 Preto Obsidiana

9744 Prata Brilhante

9963 Cinzento Índium

Cores de série Cores metalizadas2

1  A cor de série Verde Granito estará disponível previsivelmente  
a partir de dezembro de 2016. 2 De série no Classe V EXCLUSIVE,  
de resto equipamento opcional.
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Dimensões.
Comprimento da carroçaria Compacto

Todas as indicações em mm. As dimensões indicadas são valores médios. São válidas para veículos com equipamento básico e em estado sem carga. 1 Altura do veículo em conjunto com equipamento opcional barras de tejadilho mais 48 mm.
2  Altura interior. 3 Sem carga. 4 Largura máxima do compartimento de passageiros (medida no piso). 5 Vão entre as cavas das rodas. 6 Medida no piso do veículo.
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Comprimento da carroçaria Standard Comprimento da carroçaria Longo
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 MOTORES DIESEL

V 200 d V 200 d 4MATIC

Número de cilindros/Disposição 4/R 4/R

Cilindrada total em cm3 2.143 2.143

Potência nominal1 em kW (CV) a rpm 100 (136)/3.800 100 (136)/3.800

Binário nominal1 em Nm a rpm 330/1.200–2.400 330/1.200–2.400

Caixa de velocidades de série [opção] Caixa manual de 6 velocidades [7G-TRONIC PLUS]8 7G-TRONIC PLUS8

Aceleração de 0–100 km/h em s [caixa automática] 14,0 [12,9] – [14,4]

Velocidade máxima cerca de em km/h [caixa automática] 183 [181] – [178]

Pneus de série2 195/65 R16 (205/65 R16)9 225/55 R17 RF

Consumo de combustível3, 4 em l/100 km, por comprimento  
de veículo
Urbano [Caixa automática]

Extraurbano [Caixa automática] 
Combinado [Caixa automática]

 
Compacto
8,3 [6,8]

5,4 [5,7]

6,5 [6,1]

 
Standard
8,3 [6,8]

5,4 [5,7]

6,5 [6,1]

 
Longo
8,3 [6,8]

5,4 [5,7]

6,5 [6,1]

 
Compacto
– [7,5] 
– [6,0] 
– [6,6]

 
Standard
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

 
Longo
– [7,7]

– [6,2]

– [6,7]

Emissões de CO23 em g/km combinadas [Caixa automática] 171 [159] 171 [159] 171 [159] – [174] – [177] – [177]

Classe de emissões/

Classe de eficiência [caixa automática]
Euro 6 Gr. I
B [A]

Euro 6 Gr. I
B [A]

Euro 6 Gr. I
B [A]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Capacidade do porta-bagagens em l 610 1.030 1.410 610 1.030 1.410

Diâmetro de viragem em m 11,8 11,8 12,5 12,9 12,9 13,7

Peso em vazio5, 6 em kg 2.080 2.105 2.130 2.155 2.180 2.205

Carga útil em kg6 720–1.020 695–995 670–970 945 920 895

Peso máximo autorizado em kg 2.800, 3.100 3.100

Peso rebocável em kg com travão/sem travão 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

Peso bruto admissível com reboque em kg 4.800–5.600 5.100, 5.600

Dados técnicos.

1  Indicações de acordo com a diretiva 80/1269/CEE na versão atualmente em vigor. 2 Outros tamanhos de pneus disponíveis como opção. 3 Os valores indicados foram determinados de acordo com o processo 
de medição prescrito [§ 2 n.os 5, 6, 6a Pkw-EnVKV (norma alemã referente ao consumo e eficiência energética) na versão em vigor]. As emissões de CO2, geradas pela produção e disponibilização do combustível  
ou de outras fontes de energia, não são consideradas na determinação das emissões de CO2 de acordo com a diretiva 1999/94/CE. Os dados indicados não se referem a um veículo específico e não constituem 
parte integrante de uma proposta ou oferta de venda, servindo apenas para efeitos comparativos entre diversos modelos. 4 Conteúdo do depósito para todos os motores de série cerca de 57 l, opcionalmente 

O melhor para o motor:
Óleo de motor original Mercedes-Benz
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V 220 d V 220 d 4MATIC V 250 d V 250 d 4MATIC

4/R 4/R 4/R 4/R

2.143 2.143 2.143 2.143

120 (163)/3.800 120 (163)/3.800 140 (190) [+10 (+14)7]/3.800 140 (190) [+10 (+14)7]/3.800

380/1.400–2.400 380/1.400–2.400 440 [+407]/1.400–2.400 440 [+407]/1.400–2.400

Caixa manual de 6 velocidades [7G-TRONIC PLUS]8 7G-TRONIC PLUS8 7G-TRONIC PLUS8 7G-TRONIC PLUS8

11,9 [10,9] – [12,4] – [9,1] – [10,6]

194 [195] – [189] – [206] – [199]

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

 
Compacto
7,6 [6,8]

5,2 [5,4]

6,1 [5,9]

 
Standard
7,6 [6,8]

5,2 [5,4]

6,1 [5,9]

 
Longo
7,6 [6,8]

5,2 [5,4]

6,1 [5,9]

 
Compacto
– [7,5] 
– [6,0] 
– [6,6]

 
Standard
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

 
Longo
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

 
Compacto
– [6,9] 
– [5,5] 
– [6,0]

 
Standard
– [6,9] 
– [5,5] 
– [6,0]

 
Longo
– [6,9] 
– [5,5] 
– [6,0]

 
Compacto
– [7,5] 
– [6,0] 
– [6,6]

 
Standard
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

 
Longo
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

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

Euro 6 Gr. I
A [A]

Euro 6 Gr. I
A [A]

Euro 6 Gr. I
A [A]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [A]

Euro 6 Gr. I
– [A]

Euro 6 Gr. I
– [A]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [B]

Euro 6 Gr. I
– [B]

610 1.030 1.410 610 1.030 1.410 610 1.030 1.410 610 1.030 1.410

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

2.080 2.105 2.130 2.155 2.180 2.205 2.120 2.145 2.170 2.155 2.180 2.205

720–1.020 695–995 670–970 945 920 895 680–980 655–955 630–930 945 920 895

2.800, 3.100 3.100 2.800, 3.100 3.100

2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750 2.000, 2.500/750

4.800–5.600 5.100, 5.600 4.800–5.600 5.100, 5.600

cerca de 70 l. Conteúdo do depósito de AdBlue®: 11,5 l, opcionalmente cerca de 25 l. 5 Indicações de acordo com a diretiva 92/21/CE na versão em vigor à data da impressão. (Com condutor 68 kg, bagagem 7 kg, todos os fluidos de serviço e 90% de enchimento do depósito.) 6 Equipamentos ou  
linhas de equipamento podem influenciar a carga útil através do aumento ou da redução do peso em vazio. Poderá obter mais informações junto do seu Concessionário Mercedes-Benz. 7 O breve aumento de potência e binário com a tecnologia Overtorque é ativado nos modos DYNAMIC SELECT «C», 
«S» e «M». 8 Pack BlueEFFICIENCY de série em conjunto com 7G-TRONIC PLUS, opcional em conjunto com caixa manual de 6 velocidades. 9 De série para 3.100 kg de peso máximo autorizado. Equipamentos opcionais e acessórios originais (p.ex. barras de tejadilho, porta-bicicletas, etc.) podem  
alterar características relevantes do veículo, como p. ex. o peso ou a resistência ao rolamento e ao ar, e, em conjunto com as condições do trânsito e do tempo, influenciar os valores de consumo e de desempenho de condução. Pode encontrar mais dados técnicos em www.mercedes-benz.pt
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Em relação aos dados nesta brochura: após o fecho da redação desta publicação, 14.03.2016, poderão surgir alte-
rações no produto. Ressalva-se as modificações na construção ou formato, desvios nas cores e alterações no volume  
de equipamentos por parte do construtor durante o período de fornecimento, desde que estas alterações ou desvios 
sejam admissíveis para o comprador, tendo em consideração os interesses do vendedor. Desde que o vendedor ou  
o construtor utilizem sinais ou números para referenciarem a encomenda ou o objeto encomendado, estes não poderão 
ser objeto de reclamação de direitos. As ilustrações e descrições contêm equipamentos opcionais e acessórios que 
não fazem parte das especificações de série. Alterações nas cores devem-se à técnica de impressão. Esta publicação 
poderá também apresentar modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países.

Esta brochura é distribuída internacionalmente. Informações sobre normas legais, jurídicas, fiscais e os seus efeitos 
aplicam-se apenas na Alemanha à data do fecho de redação desta brochura. A informação contida nesta publicação 

não constitui uma proposta ou oferta de venda, nem vincula legal ou contratualmente a Mercedes-Benz Portugal ou os 
seus Concessionários. Os dados relativos ao equipamento de série e opcional constantes neste catálogo são fornecidos 
a título meramente indicativo. Para obtenção de dados atualizados e preços específicos, deve contactar a rede de 
Concessionários Oficiais Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.pt

Recolha de veículos em fim de vida. Apos muitos quilómetros de condução, o seu veículo em fim de vida deverá ser 
entregue num centro de receção ou num operador de desmantelamento devidamente licenciado. A entrega num dos 
Centros pertencentes à Rede Valorcar é gratuita, nos termos e condições previstos na lei, e garante que o tratamento do 
seu veículo em fim de vida respeitará o ambiente. Mais informações sobre a reciclagem de veículos em fim de vida, 
sobre a valorização e as condições de recolha podem ser consultadas em www.mercedes-benz.pt

Com uma oferta de espaço flexível e motores potentes e eficientes, o Classe V 
dá provas de ter a versatilidade de um triatleta – da vida privada até  
à vida profissional, do dia a dia até eventos desportivos nos tempos livres. Isso 
torna o Classe V o «Official Car Partner» ideal da IRONMAN European  
Tour 2016/2017.




