V-Class
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*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.

Vượt trội trong thiết kế.
Thiết kế sang trọng và thanh lịch của V-Class sẽ thu hút mọi sự chú ý. Ấn tượng
đầu tiên đến từ cụm đèn trước full-LED thông minh được tạo hình sắc sảo, có
khả năng điều chỉnh góc chiếu tùy thuộc vào điều kiện giao thông. Sự vượt trội
trong thiết kế của V-Class còn thể hiện ở các trang bị giúp tăng sự tiện lợi khi
di chuyển như cửa trượt điện hai bên hông, kính sau đóng mở độc lập và cửa
sau EASY-PACK.
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Tin cậy để đồng hành.
Nội thất của V-Class là môt cuộc cách mạng về không gian với sự rộng rãi, linh hoạt
bên cạnh sự sang trọng đến từ các chất liệu nội thất cao cấp như da, gỗ và hợp kim
nhôm. Trên V 250 AMG, hàng ghế thứ 2 gồm 2 ghế thương gia độc lập, tích hợp đệm
đỡ bắp chân và chức năng mát-xa thư giãn, đáp ứng trọn vẹn sự riêng tư và tiện nghi
cho hành khách. Bạn có thể hoàn toàn an tâm di chuyển cùng V-Class khi mẫu MPV
hạng sang này được trang bị thêm camera 360o cùng những tính năng an toàn làm
nên danh tiếng của thương hiệu Ngôi sao ba cánh.
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*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.
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*Một số chi tiết có thể khác với sản phẩm thực tế tại Việt Nam.

Trang bị nổi bật

Ổn định thân xe điện tử ESP và hỗ trợ ổn định xe khi gió thổi ngang

Cửa trượt điện cả 2 bên hông xe

Cửa sau EASY-PACK đóng/mở điện

Tay lái đa chức năng 3 chấu bọc da nappa

Hệ thống giải trí thế hệ mới MBUX với màn hình cảm ứng

Touchpad điều khiển cảm ứng dạng thiết kế mới trên bệ trung tâm

Điều hòa khí hậu bán tự động TEMPMATIC cho khoang sau

Ghế người lái & hành khách phía trước điều chỉnh điện

Hàng ghế thứ 2 với 2 ghế thương gia có điều chỉnh điện & bộ nhớ
ghế; tích hợp đệm đỡ bắp chân và chức năng massage (V 250 AMG)
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V 250 LUXURY

Xám Selenite (7992)

Xám Graphite (7831)

Xám Pebble (7701)

Xanh Cavansite (5890)

Xanh lục Granite (6580)

Xanh Steel (5389)

Bạc Brilliant (9744)

Trắng Arctic (9147)

Đỏ Jupiter (3589)

Đen Obsidian (9197)

Nội thất da Lugano

Ốp nội thất trang trí với sọc đôi

Cụm đèn trước LED toàn phần thông minh

Mâm xe 17-inch 5 chấu thiết kế mới

Trắng Rock Crystal (9134)
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V 250 AMG

Xám Selenite (7992)

Xám Graphite (7831)

Bạc Brilliant (9744)

Xanh Cavansite (5890)

Trắng Rock Crystal (9134)

Nội thất da Lugano

Ốp nội thất trang trí với vân carbon

Hàng ghế thứ 2 với 2 ghế thương gia có điều chỉnh điện
& bộ nhớ ghế; tích hợp đệm đỡ bắp chân và chức năng
massage

Mâm xe thể thao AMG 19-inch 7 chấu kép

Đen Obsidian (9197)

Đỏ Hyacinth (3334)
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V 250 AMG

V 250 LUXURY

DxRxC

5370 x 1928 x 1909 (mm)

5140 x 1928 x 1901 (mm)

Chiều dài cơ sở

3430 (mm)

3200 (mm)

Tự trọng/Tải trọng

2175/925 (kg)

2050/950 (kg)

Động cơ

I4

I4

Dung tích công tác

1991 (cc)

1991 (cc)

Công suất cực đại

155 kW [211 hp] tại 5500 vòng/phút

155 kW [211 hp] tại 5500 vòng/phút

Mô-men xoắn cực đại

350 Nm tại 1200 - 4000 vòng/phút

350 Nm tại 1200 - 4000 vòng/phút

Hộp số

Tự động 7 cấp 7G-TRONIC PLUS

Tự động 7 cấp 7G-TRONIC PLUS

Dẫn động

Cầu sau

Cầu sau

Tăng tốc (0 – 100 km/h)

9,4s

9,4s

Vận tốc tối đa

210 (km/h)

210 (km/h)

Loại nhiên liệu

Xăng không chì có trị số octance 95 hoặc cao hơn

Xăng không chì có trị số octance 95 hoặc cao hơn

Mức tiêu thụ nhiên liệu, kết hợp

(lít/100 km)

9,77 (lít/100 km)

Mức tiêu thụ nhiên liệu, trong đô thị

(lít/100 km)

12,2 (lít/100 km)

Mức tiêu thụ nhiên liệu, ngoài đô thị

(lít/100 km)

8,35 (lít/100 km)

Dung tích bình nhiên liệu/Dự trữ

70/10 (lít)

70/10 (lít)

Trang bị an toàn và công nghệ

V 250 AMG

V 250 LUXURY

Chức năng cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS; Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS; Chống trượt khi
tăng tốc ASR; Ổn định thân xe điện tử ESP và hỗ trợ ổn định xe khi gió thổi ngang

•

•

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist)

Cần gạt nước mưa với cảm biến mưa

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hệ thống khóa cửa trung tâm với chức năng tự động khóa khi xe chạy và mở khóa
trong trường hợp khẩn cấp

•

•

Lốp xe dự phòng

•

•

Hệ thống treo thích ứng AGILITY CONTROL
Hệ thống lái trợ lực điện biến thiên theo tốc độ
Cần số điều khiển điện DIRECT SELECT phía sau tay lái
Lẫy chuyển số bán tự động DIRECT SELECT phía sau tay lái
Cụm đèn trước LED toàn phần (Full-LED) thông minh
Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu; cụm đèn sau & đèn phanh thứ ba công nghệ LED
Gương chiếu hậu chống chói tự động; gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh & gập điện
Camera lùi
Camera 360
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active parking assist tích hợp PARKTRONIC

Đèn phanh Adaptive nhấp nháy khi phanh gấp
Túi khí phía trước; túi khí bên hông phía trước; túi khí cửa sổ
Tựa đầu điều chỉnh được cho tất cả các ghế
Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết
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Trang bị tiện nghi

V 250 AMG

V 250 LUXURY

Ghế người lái & hành khách phía trước điều chỉnh điện (xa/gần, độ cao ghế, lưng ghế,
độ nghiêng mặt ghế, đệm đỡ lưng, tựa đầu)

•

•

Bộ nhớ 3 vị trí cho ghế trước & gương chiếu hậu bên ngoài
Hệ thống sưởi cho hàng ghế trước

•
•

•
•

Hàng ghế thứ 2 với 2 ghế thương gia có điều chỉnh điện & bộ nhớ ghế;
tích hợp đệm đỡ bắp chân và chức năng massage

•

-

Hàng ghế thứ 3 với với 2 ghế độc lập, tích hợp tựa tay

Hàng ghế thứ 3 với 3 ghế; ghế ngoài cùng bên phải có thể xếp gọn lại

•
-

•
•

Tủ lạnh thể tích 3,2 lít và khay để cốc có chức năng điều chỉnh 2 mức nhiệt độ
nóng/lạnh ở khu vực bệ tựa tay trung tâm hàng ghế trước

•

-

-

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Hàng ghế thứ 2 với 2 ghế độc lập, tích hợp tựa tay

Hệ thống giải trí thế hệ mới MBUX với màn hình cảm ứng 7-inch
Hệ thống giải trí thế hệ mới MBUX với màn hình cảm ứng 10.25-inch
Touchpad điều khiển cảm ứng dạng thiết kế mới trên bệ trung tâm
Hệ thống âm thanh Burmester® 15 loa, công suất 640 watt
Cổng kết nối truyền thông đa phương tiện hỗ trợ các thiết bị giải trí di động
Điều hòa khí hậu tự động đa vùng THERMOTRONIC
Điều hòa khí hậu bán tự động TEMPMATIC cho khoang sau

14

-

Trang bị tiện nghi

V 250 AMG

V 250 LUXURY

Cửa trượt điện cả 2 bên hông xe

•

Cửa sổ thông gió đóng/mở điện cho khoang sau

Tín hiệu âm thanh khi mở/khóa cửa

•
•
•
•

•
-

Chức năng kiểm soát tốc độ Cruise Control với SPEEDTRONIC cho phép điều chỉnh
tốc độ tối đa mong muốn trong khu vực bị giới hạn tốc độ

•

•

Đồng hồ hiển thị nhiệt độ ngoài trời

•
•

•
-

Cửa sau EASY-PACK đóng/mở điện
Kính sau đóng/mở độc lập giúp chất/dỡ hành lý tiện lợi hơn

Cổng lắp đặt giá để iPad và các thiết bị giải trí khác

•
•
•
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www.mercedes-benz.com.vn/ebrochure
Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam
693 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: (+84 28) 3 5889 190 - Fax: (+84 28) 3 5890 199.
Mercedes-Benz Việt Nam là thành viên thuộc tập đoàn Daimler AG.
Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa, sản phẩm có thể thay đổi sau khi tài liệu này được in (10-2020).
Màu sắc có thể khác thực tế do quá trình in ấn. Vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền của
Công ty Mercedes-Benz Việt Nam để biết thêm chi tiết.

