
GLA Sport Utility Vehicle



Γνωρίστε την GLA.
Αυτή είναι η εποχή μας: πώς ταξιδεύουμε και πώς επικοινωνούμε. Πόσο ασφαλείς αισθανό-
μαστε και πόσο ελεύθεροι. Η πόλη γίνεται όλο και πιο συναρπαστική και η εξοχή όλο πιο 
όμορφη, πιο περιζήτητη. Ξαφνικά έχουμε φίλους σε όλον τον κόσμο και τη δυνατότητα να 
μοιραζόμαστε με όλους κάθε τι που μας συγκινεί. Τα πάντα είναι εφικτά. Απολαύστε τα 
με την GLA.



Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν  
στο βασικό εξοπλισμό.

GLA ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ.

Ζήστε τη μαγεία της GLA σε HD. Με την εφαρμογή καταλόγου της Mercedes-Benz για το iPad® καθώς και 
τις ψηφιακές οδηγίες χρήσης «Mercedes-Benz Guides» για το iPhone®. Και οι δύο εφαρμογές περιέχουν 
πολλές ταινίες, ακόμη περισσότερα περιεχόμενα και διατίθενται δωρεάν στο Apple iTunes Store®.

Τα εικονιζόμενα αυτοκίνητα.

02 | Mercedes-Benz GLA 220 4MATIC
Γκρι Βουνού μεταλλικό
Γραμμή εξοπλισμού Urban, ζάντες αλουμινίου  
σχεδίασης 5 ακτίνων, πακέτο ανέσεων Exclusive,  
δερμάτινες επενδύσεις σε Μαύρο με εμφάνιση  
δέρματος βουβαλιού, διάκοσμος από αλουμίνιο  
με τραπεζοειδείς γραμμές λείανσης

14 | Mercedes-Benz GLA 220 d 4MATIC
Μπεζ Κάνυον μεταλλικό
Γραμμή εξοπλισμού Style, ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 
5 ακτίνων, πακέτο Night, συνθετικό δέρμα ARTICO/
ύφασμα Μακαπά Κίτρινο Ώχρας/Μαύρο, διάκοσμος 
με εμφάνιση matrix σε Μαύρο

58 | Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC
Γκρι Βουνού magno designo 
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών 
ακτίνων, πακέτο Night AMG, πακέτο AMG Exclusive, 
δερμάτινες επενδύσεις RED CUT, διάκοσμος  
σχεδίασης AMG σε Μαύρο/Κόκκινο

Τα κύρια χαρακτηριστικά της GLA.

24 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
26 | Mercedes me
30 | Service και υπηρεσίες
34 | Ενσωμάτωση smartphone
35 | Mercedes me connect
36 | Συστήματα πολυμέσων και πλοήγηση
37 | Ηχοσύστημα surround Harman Kardon® Logic 7®

38 | Προγράμματα οδήγησης DYNAMIC SELECT
39 | Κινητήρες και τετρακίνηση 4MATIC
40 | Προβολείς LED High Performance
41 | Πακέτο στάθμευσης με κάμερα 360°
42 | Εξοπλισμός και πακέτα
56 | Ζάντες
58 | Mercedes-AMG
72 | Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις
75 | Επενδύσεις, διάκοσμος και βαφές



Ζήστε την περιπέτεια GLA.





Μαγνητίζει τα βλέμματα.  
Για πάντα.



Χαράσσει νέους δρόμους σε νέα, αχαρτογράφητα εδάφη. Από άποψη διάθεσης για εξερεύνηση και 
περιπέτεια, η GLA είναι ένα γνήσιο αυτοκίνητο offroad. Εξάλλου οι δυναμικές σχεδιαστικές γραμμές 
της αποπνέουν γνήσια παρόρμηση, παρόμοια με εκείνη ενός sport coupé. Θα δείτε και θα εντυπωσι-
αστείτε: η GLA είναι ένα crossover στα καλύτερά του. Δεν χωράει σε καλούπια, αλλά σίγουρα θα 
βρει χώρο στη ζωή σας.



Ανοικτή πρόσκληση.
Από την εβδομαδιαία επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ μέχρι το μεγάλο ταξίδι – η GLA 
διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για την επόμενη εξόρμησή σας. Ανοίξτε το χώρο  
φόρτωσης προαιρετικά με το πάτημα ενός πλήκτρου ή ακόμα και με μια απλή κίνηση 
του ποδιού. Η φόρτωση γίνεται πανεύκολα.



Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα.





Σε αδιάκοπη σύνδεση με τον κόσμο.
Μπείτε στην GLA και δραπετεύστε: προς την ηρεμία. Εκεί που ακούτε μόνο τον παφλασμό της θάλασσας ή τον αντίλαλο του 
βουνού. Παρακάμψτε τα μποτιλιαρίσματα με την προαιρετική πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο και αφήστε να σας ξεκουρά-
σουν σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης. Απολαύστε το χρόνο με τον εαυτό σας και, συγχρόνως, μοιραστείτε τον με τους 
άλλους – ακόμα και αυτό είναι εφικτό: σύγχρονες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, αλλά και πολλές αποκλειστικές εφαρμογές 
σας δικτυώνουν προαιρετικά με τον κόσμο γύρω σας. 





Εμφανές προστατευτικό αντισφήνωσης με οδοντωτή σχεδίαση. Καπό κινητήρα με power dome. Εξωτερική 
βαφή στο προαιρετικό χρώμα Γκρι Βουνού magno designo. Ακούγεται συναρπαστική. Και δείχνει ακόμη 
ωραιότερη. Οι γραμμές σχεδίασης – Style, Urban και AMG Line – είναι διαθέσιμες. Όπως άλλωστε και  
το εντυπωσιακό πακέτο Night. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη να καλπάσει.

Ματιά στο μέλλον. Διάθεση στα ουράνια.



Για την GLA, το τέλος κάθε περιπέτειας  
είναι η αρχή της επόμενης.





Απολαύστε τη δυναμική. Αισθανθείτε το ρίγος.
Αγαπάτε τη ζωή στην πόλη, αλλά νιώθετε ότι ζείτε πραγματικά όταν βρίσκετε εκτός πόλης; Τότε έχετε πολλά κοινά με 
την GLA. Της αρέσει να μπαίνει δυναμικά σε στροφές, να αφήνει τη σκόνη πίσω της και να αναχωρεί για μακρινά  
ταξίδια. Έχει τόσες πολλές πλευρές, και η καλύτερη είναι ότι με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να τη βελτιώνετε 
ακόμη περισσότερο. DYNAMIC SELECT σημαίνει: τέσσερα προγράμματα οδήγησης που προσφέρουν από έντονα 
σπορτίφ χαρακτηριστικά έως μια άνετη εμπειρία οδήγησης. Σε συνδυασμό με την τετρακίνηση 4MATIC, υπάρχει η 
δυνατότητα πρόσθετης ρύθμισης offroad.





Σας συνεπαίρνει στο ρυθμό της. 



Ο δρόμος είναι η σκηνή της.



Θέστε νέους προορισμούς: ψηλά σε απομακρυσμένες κορυφές, σε απομονωμένος όρμους ή 
στην καρδιά της πόλης. Η τετρακίνηση 4MATIC προσφέρεται για κάθε περιπέτεια – και σε  
συνδυασμό με πολλές εκδόσεις κινητήρων. Κάνει την οδήγηση σαφώς πιο ασφαλή και δυναμική 
σε ασταθή εδάφη και όχι μόνο.

Κινείται έξω από τα συνηθισμένα.







Υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο από  
την ελευθερία;

Όσοι αγαπάτε τις αποδράσεις: καλώς ήρθατε στην GLA με τη γραμμή εξοπλισμού Style. Η εντυπωσιακή 
σχεδίαση των καθισμάτων ανέσεων από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Μακαπά δίνει στο 
εσωτερικό μια πνοή περιπέτειας. Χάρη στα πολυάριθμα διαθέσιμα χρώματα, όπως ο συνδυασμός 
Κίτρινου Ώχρας/Μαύρου, μπορείτε να τη διαμορφώσετε εντελώς εξατομικευμένα. Επιβιβαστείτε 
και, ιδανικά, μείνετε εκεί.





Από εδώ, ως την άκρη του κόσμου.



Ως ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων παγκοσμίως, η Mercedes-Benz έχει αναπτύξει 
μία ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφαλείας. Στόχος είναι να διασφαλίζεται η αντίδραση 
 ανάλογα με τον κίνδυνο, η αποφυγή ατυχημάτων και ο μετριασμός των συνεπειών τους. 
Για τους επιβάτες της Mercedes, αλλά και για όλους τους άλλους. 

Μέρος αυτής της ολοκληρωμένης φιλοσοφίας ασφαλείας είναι το Mercedes-Benz Intelligent 
Drive, το οποίο καθιστά τη Mercedes σας ένα από τα ευφυέστερα αυτο κίνητα του κό-
σμου – και «σκεπτόμενο συνεργάτη». Τα συστήματα υποβοήθησης του Mercedes-Benz 
Intelligent Drive μπορούν να ανιχνεύουν κινδύνους, να προειδοποιούν έγκαιρα και να 
επεμβαίνουν ακόμη και αυτόνομα σε περίπτωση ανάγκης – π.χ. επιβραδύνοντας το αυτοκί-
νητο. Έτσι, μπορούν να αποτρέπονται ατυχήματα ή να  μειώνεται η σοβαρότητά τους.  
Για την επαρκή προστασία των επιβατών, ενεργοποιούνται προνοητικά και ανάλογα με το 
μοντέλο πρόσθετα μέτρα προστασίας, όπως το PRE-SAFE®.

Ήδη πολλά αυτοκίνητα Mercedes-Benz προσφέρουν κατ’ επιλογή ένα πακέτο υποβοήθησης 
οδήγησης. Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του είναι η εν μέρει αυτοματοποιημένη 
οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους, σε επαρχιακές οδούς και στην πόλη. Επιπλέον, παρέχει 
υποστήριξη κατά την αλλαγή λωρίδας σε δρόμους πολλών λωρίδων, διευκολύνοντας για 
παράδειγμα την προσπέραση. Έτσι, ανακουφίζεται ο οδηγός, αφού δεν χρειάζεται κανονικά 
να πατάει φρένο ή γκάζι. Σημαντική υποστήριξη απολαμβάνει και στην οδήγηση του  
αυτοκινήτου – ακόμη και σε στροφές.

Ποτέ πριν η ασφάλεια, η άνεση και η υποστήριξη οδηγού δεν αλληλοσυμπληρώνονταν τόσο 
ολοκληρωμένα. Αυτή η πρωτοποριακή συνεργασία αισθητήρων καθώς και συστη μάτων 
ασφάλειας και υποβοήθησης αποτελεί ορόσημο στην πορεία προς την αυτόνομη οδήγηση 
χωρίς ατυχήματα. Και μία συναρπαστική νέα εμπειρία.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – χαράζει την πορεία 
προς την αυτόνομη οδήγηση χωρίς ατυχήματα.



m ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά  
με το Mercedes-Benz Intelligent Drive στη διεύθυνση  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com



Ο κόσμος μας στα χέρια σας.
www.mercedes.me – εδώ όλα στρέφονται γύρω από εσάς. Ανακαλύψτε έναν κόσμο υπηρεσιών,  
προσφορών και νεωτερισμών που διευκολύνουν και ομορφαίνουν τη ζωή σας συναρπαστικά. Και βέβαια 
τις έχετε εύκολα στη διάθεσή σας, δηλαδή ψηφιακά. Έτσι ο κόσμος μας γίνεται ο κόσμος σας.





Όλες οι υπηρεσίες μας συνδεσιμότητας και κινητικότητας, καθώς και πολλές άλλες εκπληκτικές προσφορές, 
έρχονται σε εσάς και μόνο για εσάς. Αυτό σημαίνει Mercedes me. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας δωρεάν 
και κάντε τον κόσμο της Mercedes-Benz δικό σας: στον υπολογιστή ή το laptop σας ή όταν μετακινήστε 
στην ταμπλέτα, το smartphone ή το smartwatch σας. Επειδή η ζωή σας αλλάζει διαρκώς, εξελίσσουμε  
κι εμείς διαρκώς τις υπηρεσίες μας. Ανακαλύψτε τες: www.mercedes.me/welcome

Θέλετε να απολαμβάνετε την έμπνευση κι όταν δεν είστε online; Τα Mercedes me Stores έρχονται να 
συναρπάσουν σε όλο τον κόσμο, π.χ. στο Πεκίνο, στη Μόσχα και στο Αμβούργο.

Η δικτύωσή σας μπορεί να είναι τόσο εκπληκτικά εύκολη.



1 Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε αγορά.

Η υπηρεσία Mercedes me connect σας δικτυώνει με το 
αυτοκίνητό σας –και το αυτοκίνητό σας με τον υπόλοιπο 
κόσμο. Πολυάριθμες και πρακτικές υπηρεσίες συνδεσιμότη-
τας σας υποστηρίζουν στο αυτοκίνητό σας για περισσότερη 
ασφάλεια, περισσότερη επικοινωνία και, φυσικά, για ακόμη πιο 
συναρπαστική εμπειρία οδήγησης. Η ευχάριστη αίσθηση ότι 
παραμένετε συνδεδεμένοι διαρκώς και κατά την οδήγηση. Το 
Mercedes me connect περιλαμβάνει εκτός από τις βασικές 
υπηρεσίες, οι οποίες σας παρέχουν αυτόματα υποστήριξη σε 
περίπτωση οδικής βλάβης ή ατυχήματος, και την υπηρεσία 
Remote Online – την επιλογή που σας επιτρέπει να πραγμα-
τοποιείτε ρυθμίσεις στο αυτοκίνητο μέσω smartphone – 
και πολλά άλλα.

Η υπηρεσία Mercedes me inspire σας προσφέρει εμπειρίες 
της μάρκας και τη δυνατότητα για έναν διάλογο με όραμα. 
Θα θέλαμε να ξέρουμε τις απόψεις σας για τις ιδέες μας και 
να μαθαίνουμε τι σας παρακινεί, ώστε να μπορούμε πάντα 
να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις. Θα βρείτε, για παρά-
δειγμα, μία Community καθώς και προσφορές κι εμπειρίες 
που ξεφεύγουν από τα κλασικά θέματα αυτοκινήτου κι επε-
κτείνονται σε τομείς όπως εκδηλώσεις, ταξίδια και lifestyle.

Η υπηρεσία Mercedes me move παρέχει πρόσβαση σε 
έξυπνες λύσεις κινητικότητας: η car2go είναι πρωτοπόρος 
και ηγέτης παγκοσμίως στο free floating carsharing, η 
εφαρμογή κινητικότητας moovel συγκεντρώνει τις προσφο-
ρές διαφόρων παρόχων κινητικότητας και βρίσκει την  
καλύτερη διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β. Με την 
εφαρμογή mytaxi μπορείτε να καλείτε το ταξί σας, να παρα-
κολουθείτε ζωντανά τη διαδρομή και να πληρώνετε εύκολα. 
Το Mercedes-Benz Rent σας παρέχει αυτοκίνητο για οποιο-
δήποτε λόγο και σύντομο ή μεγάλο διάστημα μέσω κάποιου 
κοντινού Εξουσιοδοτημένου Διανομέα Mercedes-Benz. Το 
Blacklane σας επιτρέπει να κάνετε κράτηση λιμουζίνας με 
οδηγό, ενώ το FlixBus δίνει τη δυνατότητα για οικονομικά, 
άνετα και φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια με υπεραστικά 
λεωφορεία.

Η υπηρεσία Mercedes me assist κάνει τη συντήρηση του 
οχήματός σας εξαιρετικά απλή υπόθεση. Μπορείτε απλά να 
βρίσκετε online έναν κοντινό Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή 
Mercedes-Benz και να κλείνετε ραντεβού. Η ψηφιακή  
κατάσταση λογαριασμού service σάς ενημερώνει σχετικά με 
τις πραγματοποιούμενες εργασίες συντήρησης. Μετά τη 
συντήρηση είναι στη διάθεσή σας ηλεκτρονικά σε μία ημέρα. 
Εκτός από την τρέχουσα κατάσταση λογαριασμού service, 

μπορείτε επίσης να βλέπετε το ιστορικό συντήρησης και  
τα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων του οχήματός σας και, 
αν θέλετε, να τα εκτυπώνετε.

Η υπηρεσία Mercedes me finance σας προσφέρει πολυ-
άριθμους τρόπους, για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που 
επιθυμείτε. Σε συνεργασία μαζί σας, η Mercedes-Benz 
Financial Services θα βρει τη βέλτιστη λύση μακροχρόνιας 
μίσθωσης, χρηματοδότησης και ασφάλισης του αυτοκινήτου 
σας – προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Τα προϊόντα μας 
μακροχρόνιας μίσθωσης σας επιτρέπουν να οδηγείτε πά-
ντοτε τα πιο καινούργια μοντέλα μας, απολαμβάνοντας ταυ-
τόχρονα μέγιστη ευελιξία. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρώνετε  
για την αγορά, αλλά μόνο για τη χρήση απολαμβάνοντας ελκυ-
στικές μηνιαίες δόσεις. Με τις προσφορές χρηματοδότη-
σής μας εξοφλείτε την καινούργια σας Mercedes-Benz, όπως 
εξυπηρετεί το δικό σας οικονομικό σχεδιασμό. Με το ύψος 
προκαταβολής που επιλέγετε και τη διάρκεια της σύμβασης, 
καθορίζετε το ποσό των μηνιαίων δόσεων. Αξιόπιστη προστα-
σία του προϋπολογισμού και του οχήματός σας προσφέρουν 
οι εξατομικευμένες μας λύσεις ασφάλισης με ελκυστικούς 
όρους. Μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορείτε να δια-
χειρίζεστε τις χρηματοοικονομικές συμβάσεις σας πολύ 
άνετα online.1



Οι υπηρεσίες service μας: ταιριάζουν τέλεια στη Mercedes σας.
Αποκτάτε κάτι περισσότερο από ένα αυτοκίνητο: κάτι ανεκτίμητο, την αποκλειστική σχέση συνεργασίας με τη Mercedes-Benz. 
Αυτό σημαίνει για εσάς σιγουριά, ασφάλεια και ανεξαρτησία. Με άλλα λόγια: την ωραία αίσθηση ότι οδηγείς μια Mercedes.

1  Ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών μας. Η διάρκεια ισχύος ανανεώνεται με κάθε service που πραγματοποιείται σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη 
ημερομηνία service – για έως και 30 έτη από την πρώτη ταξινόμηση. 2 Για κλήσεις από το εξωτερικό ενδέχεται να χρεώνονται τέλη περιαγωγής.

Το καλύτερο για τη Mercedes σας. Κανείς δεν γνωρίζει τη 
Mercedes σας καλύτερα από τους έμπειρους ειδικούς μας 
στα συνεργεία της Mercedes-Benz. Η εκτενής προσφορά 
υπηρεσιών service μας και η απαίτηση υψηλής ποιότητας 
εγγυώνται, ότι το όχημά σας είναι πάντα σε άριστη κατάσταση. 
Γι’ αυτό εμπιστευόμαστε τα δοκιμασμένα ειδικά εργαλεία 
και Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz.

Το καλύτερο για εσάς. Κινείστε με σιγουριά από το πρώτο 
χιλιόμετρο. Αυτό σας εξασφαλίζουν τα ειδικά προσαρμο-
σμένα Συμβόλαια Συντήρησης Mercedes-Benz. Με τον τρόπο 
αυτό επωφελείστε από την ασφάλεια του μακροχρόνιου 
προγραμματισμού, το συνεχή έλεγχο των εξόδων μέσω στα-
θερών μηνιαίων δόσεων και τη διαφάνεια κόστους. Επι-
πλέον, είστε βέλτιστα προστατευμένοι από πρόσθετα έξοδα 
συνεργείου. 

m ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Συμβόλαια  
Συντήρησης Mercedes-Benz στη διεύθυνση www.mercedes-benz.gr –  
ή να ζητήσετε μία εξατομικευμένη προσφορά για εσάς από τους  
Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Mercedes-Benz.

Το καλύτερο για την κινητικότητά σας. Με τη λύση  
κινητικότητας Mercedes-Benz Mobilo1 οδηγείτε ανέμελα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη – χωρίς να ανησυχείτε για οδικές 
βλάβες, ατυχήματα, μικροζημιές ή βανδαλισμό. Με την υπηρε-
σία Mobilo δικαιούστε επιτόπου υπηρεσίες, όχημα αντικα-
τάστασης, ρυμούλκηση ή διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Η 
υπηρεσία Mobilo περιλαμβάνεται για τα δύο χρόνια μετά 
την πρώτη ταξινόμηση και μπορεί να ανανεώνεται με κάθε 
service σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή έως και για  
30 χρόνια. Και όποτε χρειαστείτε βοήθεια, μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν πανευρωπαϊκά καλώντας  
τον αριθμό 00800 1 777 77772.





Τι θα ήταν ο μηχανοκίνητος  
αθλητισμός χωρίς τη Mercedes-Benz;

Το πρώτο όχημα που κέρδισε σε αγώνες ταχύτητας διέθετε κινητήρα Daimler. Η πρώτη Mercedes 
ήταν αγωνιστικό αυτοκίνητο. Τα θρυλικά Ασημένια Βέλη – ένας μύθος. Η αγωνιστική πλευρά της 
Mercedes-Benz έχει μακρά παράδοση. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα τόσο 
τη μάρκα όσο και κάθε αυτοκίνητό της. Γνωρίστε τη μοναδική ιστορία σαν να συνέβη μόλις χθες  
στο Mercedes-Benz Museum στη Στουτγάρδη. 

m ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γνωρίστε τις εξελίξεις στον κόσμο των μετακινήσεων τα  
τελευταία 130 και πλέον χρόνια και κάντε ένα ταξίδι στην ιστορία 
της αυτοκίνησης στο Mercedes-Benz Museum. Σας περι-
μένουν περισσότερα από 1500 εκθέματα σε 16500 m2 που 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μοναδικά κομμάτια όπως η  
παλαιότερη Mercedes του 1902 που διατηρείται ακόμη ή τα 
θρυλικά οχήματα τύπου gullwing. Καλωσορίσατε στο λίκνο  
της καινοτομίας: 
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum



m ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γνωρίστε τη μαγεία της Formula 1 με πολυμέσα.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Τι θα ήταν η Mercedes-Benz  
χωρίς το μηχανοκίνητο αθλητισμό;

Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+, Σαιζόν 2017.

Στις 3 Ιουνίου 1934 στην πίστα Νίρμπουρινγκ γεννήθηκε ο μύθος του «Ασημένιου Βέλους». Σήμερα 
παραμένει πιο ζωντανός ποτέ: το 2016 η ομάδα του Ασημένιου Βέλους Mercedes-AMG Petronas 
κατακτά για τρίτη συνεχή φορά το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 κατασκευαστών και οδηγών 
νικώντας σε 19 από τα 21 Grand Prix. Σε ένα θεαματικό τελικό, στη μητρόπολη της ερήμου, το Άμπου 
Ντάμπι, ο Nico Rosberg στέφεται για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Mercedes-Benz 
F1 W07 Hybrid. Η αξία αυτής της επιτυχίας ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής πίστας: κάθε μέτρο  
της διαδρομής ωθεί την εξέλιξη των υλικών ελαφριάς κατασκευής και της υβριδικής τεχνολογίας πιο 
κοντά στην εργοστασιακή παραγωγή.



Τέλεια συνδεδεμένη.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η τηλεφωνία αυτοκινήτου επιτρέπει τη σύνδεση κινητού τηλεφώνου μέσω 
του πρωτοκόλλου Bluetooth® SAP (SIM Access Profile) ή την άμεση λειτουργία 
τοποθετώντας μία κάρτα SIM στην ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης κάρτας 
SIM. Ο χειρισμός γίνεται εύκολα μέσω του τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών και 
των χειριστηρίων στην κεντρική κονσόλα, ενώ οι ενδείξεις εμφανίζονται στην 
οθόνη του συστήματος πολυμέσων.

Με το πακέτο τηλεφωνίας γενικής χρήσης, τα smartphone μπορούν να συν-
δέονται άνετα με το σύστημα ανοικτής ακρόασης του αυτοκινήτου μέσω μίας 
υποδοχής γενικής χρήσης στο υποβραχιόνιο. Επιπλέον, μπορεί να φορτίζεται και 
η μπαταρία. Ο χειρισμός του smartphone γίνεται άνετα μέσω των συστημάτων  
του αυτοκινήτου.

Με την ενσωμάτωση smartphone μπορούν να ενσωματώνο-
νται στο αυτοκίνητο τόσο iPhone® μέσω του Apple CarPlayTM 
όσο και Android smartphone με το Android Auto και, για 
παράδειγμα, να τα χειρίζεστε με φωνητικές εντολές. Υπο-
στηρίζονται οι σημαντικότερες εφαρμογές και επιλεγμένα 
Apps, όπως πλοήγηση, τηλεφωνία/FaceTime και μηνύματα,



m ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΆ

Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στη διεύθυνση www.mercedes.me/en

Τέλεια δικτύωση. 
Οι καινοτόμες και εξατομικευμένες υπηρεσίες κινητικότητας, 
συνδεσιμότητας και Service σε εμάς έχουν ένα όνομα: 
Mercedes me. Σε αυτόν το συναρπαστικό κόσμο εμπειριών 
ανήκει η υπηρεσία Mercedes me connect, η δικτύωση 
οδηγού, οχήματος και προσωπικής ζωής. Οι βασικές υπηρε-
σίες Mercedes me connect, όπως το σύστημα κλήσης 
έκτακτης ανάγκης Mercedes-Benz ή η διαχείριση οδικών 
βλαβών, παρέχουν άμεση βοήθεια. 

Ο εξοπλισμός Remote Online αποτελεί την υποδομή για  
τη χρήση των απομακρυσμένων υπηρεσιών και υπηρεσιών 
εντοπισμού. Γεωγραφική παρακολούθηση αυτοκινήτου, 
εντοπισμός και θέση αυτοκινήτου, απομακρυσμένο κλείδωμα 
και ξεκλείδωμα θυρών ή απομακρυσμένο ερώτημα για  
την κατάσταση αυτοκινήτου, προγραμματισμός συστήματος 
θέρμανσης στάσης – αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις 
υπηρεσίες που μπορεί να κανείς να ζητά ξεχωριστά από την 
Daimler AG προς το παρόν με αυτόν τον τεχνικό εξοπλισμό.  
Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Mercedes 
me connect, προσφέρουν σημαντικά οφέλη ως προς την 
ασφάλεια, την άνεση και την εξοικονόμηση χρόνου.

Οι υπηρεσίες είναι διαρκώς προσβάσιμες στη διεύθυνση 
https://connect.mercedes.me μέσω smartphone,  
ταμπλέτας ή υπολογιστή.



1  Τρεις μήνες δωρεάν. Η συνολική δωρεάν διάρκεια τριών ετών παρέχεται μόνο σε συνδυασμό με  
τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη Mercedes me και τη συναίνεση με τους γενικούς και ειδικούς 
όρους χρήσης.

Πλοήγηση, τηλέφωνο, ήχος, εικόνα, διαδίκτυο – με το σύστη-
μα χειρισμού και ενδείξεων COMAND Online, έχετε στη 
διάθεσή σας όλες αυτές και πολλές άλλες λειτουργίες. Οι 
ενδείξεις προβάλλονται με υψηλή ανάλυση και έγχρωμα  
σε μια οθόνη 20,3 cm (8 ιντσών). Ο χειρισμός γίνεται διαι-
σθητικά. Η γρήγορη πλοήγηση από σκληρό δίσκο με τοπο-
γραφική προβολή χαρτών καθοδηγεί ήρεμα στον προορισμό. 
Σε συνδυασμό με κατάλληλο κινητό τηλέφωνο, είναι δυνατή  
η πρόσβαση σε διαδικτυακές σελίδες όταν το αυτοκίνητο είναι 
σταματημένο. Κατά την οδήγηση ο οδηγός μπορεί να χρησι-
μοποιεί ελεύθερα τις Mercedes-Benz Apps, όπως αναζήτηση 
ειδικού προορισμού, καιρός ή διαδικτυακό ραδιόφωνο. 
Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά είναι το σύστημα φωνητικού 
χειρισμού LINGUATRONIC, μία διεπαφή Bluetooth® με  
λειτουργία ανοικτής ακρόασης, η λειτουργία ανάγνωσης 
sms και το audio streaming.

Ακολουθείτε μόνο το ένστικτό 
σας. Ή το COMAND Online.

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΤΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Προαιρετικά, το Garmin® MAP PILOT αναβαθμίζει το Audio 20 CD σε ένα 
πλήρες σύστημα πλοήγησης Garmin® με εύχρηστη πλοήγηση, αναγκαία δεδομένα 
χαρτών και ακριβή καθοδήγηση . Όλα αυτά γίνονται πολύ εύκολα εισάγοντας 
απλώς μία κάρτα SD με λογισμικό πλοήγησης και δεδομένα χαρτών.

Η λειτουργία Live Traffic Information1 (περιλαμβάνεται στο COMAND Online 
ή στο Garmin ® MAP PILOT) επιτρέπει τη λήψη επίκαιρων και αξιόπιστων πλη-
ροφοριών για την κυκλοφορία για βελτιωμένη καθοδήγηση στον προορισμό και 
ακριβέστερο υπολογισμό του χρόνου άφιξης. Η μεταφορά δεδομένων γίνεται  
με τη βοήθεια μιας μονάδας επικοινωνίας μέσω κινητής διαδικτυακής σύνδεσης.

Η οθόνη του συστήματος πολυμέσων με διαγώνιο 8 ιντσών δημιουργεί την 
εντύπωση μοντέρνας ταμπλέτας (προαιρετικά διαθέσιμη για το Audio 20).



Η τεχνολογία πολυκάναλου ήχου Logic 7® 
προσφέρει αυθεντική μουσική εμπειρία 
surround. Είναι άριστα προσαρμοσμένη για 
ολόκληρο χώρο επιβατών για εμπειρία 
ήχου 360° σε όλες τις θέσεις.

Η GLA. Ήχος που κόβει  
την ανάσα.

Ηχείο centerfill

Ηχεία υψηλών συχνοτήτων

Ηχεία χαμηλών/μεσαίων συχνοτήτων

Ηχεία μεσαίων συχνοτήτων

Ηχείο μπάσων

Με δώδεκα ηχεία, συμπ. ενός bassbox, και 9κάναλο ενισχυτή 
DSP, το ηχοσύστημα surround Harman Kardon® Logic 7® 
απόδοσης 450 Watt προσφέρει σε συνδυασμό με τα συστή-
ματα ήχου μία τέλεια στερεοφωνική εμπειρία, ενώ με το 
COMAND Online μορφές ήχου DTS και Dolby Digital 5.1. Η 
τεχνολογία ήχου surround Logic 7® με δυναμική ρύθμιση 
έντασης προσαρμόζει συνεχώς την ένταση του ήχου στην 
ταχύτητα του αυτοκινήτου – για σταθερή ακουστική σε όλα 
τα καθίσματα.



Με τον προαιρετικό διακόπτη DYNAMIC SELECT μπορείτε εύκολα να επιλέγετε μια άνετη, σπορ, αποδοτική ή εντελώς 
εξατομικευμένη ρύθμιση της συμπεριφοράς του αυτοκινήτου. Με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης αλλάζετε παραμέτρους, 
όπως τα χαρακτηριστικά του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, της ανάρτησης και του συστήματος διεύθυνσης. Πέρα από  
τη βασική ρύθμιση «Comfort», το πρόγραμμα οδήγησης «Sport», για παράδειγμα, προσφέρει μία πιο σπορτίφ συμπεριφορά 
του τιμονιού και πιο σφιχτή ρύθμιση της απόσβεσης (σε συνδυασμό με την ανάρτηση με προσαρμοζόμενη μεταβλητή από-
σβεση). Το πρόγραμμα οδήγησης «Eco» είναι σχεδιασμένο να εξασφαλίζει τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση καυσίμου. 

Τα αυτοκίνητα με τετρακίνηση 4MATIC διαθέτουν επιπλέον το πρόγραμμα οδήγησης «Offroad», το οποίο προσαρμόζει την 
ισχύ του κινητήρα και τη συμπεριφορά αλλαγής ταχυτήτων του αυτόματου κιβωτίου για οδήγηση σε ελαφρώς ανώμαλο έδαφος 
ή χωματόδρομους. Ταυτόχρονα, ενεργοποιούνται τα συστήματα ABS, ESP® και 4ETS ειδικά ρυθμισμένα για δύσκολα εδάφη. 
Τέλος, το πρόγραμμα οδήγησης «Individual» επιτρέπει στον οδηγό να μεταβάλλει τις επιμέρους παραμέτρους σύμφωνα με 
τις επιθυμίες του – από το σύστημα διεύθυνσης και το σύστημα μετάδοσης κίνησης μέχρι το σύστημα ανάρτησης.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

8 Με την ανάρτηση ανέσεων Offroad το αμάξωμα ανυψώνεται κατά 
30 mm. Το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένα χαρακτηριστικά οδήγησης 
παντός εδάφους χάρη στη μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, 
υπερυψωμένη θέση καθίσματος και εντυπωσιακή offroad εμφάνιση. 

Κατ’ επιλογή, η ανάρτηση με προσαρμοζόμενη μεταβλητή από-
σβεση επιτρέπει στον οδηγό να μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά  
απόσβεσης του αυτοκινήτου μέσω του διακόπτη DYNAMIC SELECT. 
Έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ανάμεσα στον τρόπο λειτουργίας 
«Comfort» με χαρακτηριστικά άνετης απόσβεσης και «Sport» για 
σπορτίφ σφιχτή ρύθμιση για σαφώς πιο ευέλικτο στυλ οδήγησης. 

Η χαμηλωμένη ανάρτηση συνδυάζει την ευελιξία και την οδηγική 
άνεση, καθώς τα αμορτισέρ προσαρμόζονται αυτόματα στις οδικές 
συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος. Τα ελατήρια και οι 
αποσβεστήρες διαθέτουν σπορ ρύθμιση, και το ύψος ανάρτησης 
του αυτοκινήτου είναι 15 χιλιοστά χαμηλότερο.

DYNAMIC SELECT. Συγκινήσεις με το πάτημα ενός κουμπιού.
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Η υψηλή ροπή στρέψης μόνο δεν αρκεί: η μέγιστη τιμή των 350 Nm στις GLA 220 d και GLA 250 είναι διαθέσιμη από 
τις χαμηλές στροφές. Έτσι, είναι δυνατή η οδήγηση σε χαμηλούς αριθμούς στροφών και άρα με χαμηλή κατανάλωση.
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4MATIC. Εκπληκτική πρόσφυση.
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Σπάνια οδηγώ εκτός δρόμου, δεν μου χρειάζεται η τετρακίνηση. Όποιος το πιστεύει, καλύ-
τερα να το ξανασκεφτεί. Το σύστημα τετρακίνησης 4MATIC – προαιρετικό για τις 
GLA 200 d, GLA 220 d και GLA 250 – δεν ενθουσιάζει μόνο εκτός δρόμου. Βελτιώνει την 
οδηγική ασφάλεια στη βροχή ή το χιόνι. Επίσης, υποστηρίζει τη δυναμική οδήγηση σε 
στροφές, μεταβάλλοντας την κατανομή της ισχύος μεταξύ μπροστινού και πίσω άξονα. Η 
κινητήρια ροπή αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την οδηγική κατάσταση από αμιγώς 
μπροστινή κίνηση μέχρι κατανομή 50 : 50. Τέλος, βελτιώνει την επιτάχυνση σε ασταθές 
υπόστρωμα, αποτρέποντας το σπινάρισμα μεμονωμένων τροχών με επεμβάσεις στα  
φρένα. Η τετρακίνηση 4MATIC περιλαμβάνει και ένα ειδικό πρόγραμμα οδήγησης offroad: 
Τα τροποποιημένα χαρακτηριστικά του συστήματος μετάδοσης κίνησης προσαρμόζουν 
κατάλληλα την ανάπτυξη ισχύος του κινητήρα και τη συμπεριφορά αλλαγής ταχυτήτων του 
αυτόματου κιβωτίου για οδήγηση σε ασταθές έδαφος ή σε χωματόδρομους.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αναβάθμιση της αντιληπτής αξίας του εσωτερικού και βέλτιστη ορατότητα στο 
αυτοκίνητο εξασφαλίζει το προαιρετικό πακέτο φωτισμού και ορατότητας. 
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πρόσθετες λειτουργίες φωτισμού που αυξάνουν 
την άνεση και την ασφάλεια, καθώς και ατμοσφαιρικό φωτισμό για πιο ευχάριστη 
ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Ανάλογα με το φωτισμό περιβάλλοντος, η υποβοήθηση φωτισμού πορείας 
ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα τη μεσαία σκάλα των φώτων. Ιδιαίτερα 
όταν οι συνθήκες φωτισμού αλλάζουν γρήγορα, το σύστημα αυξάνει την οδηγική 
ασφάλεια και ξεκουράζει τον οδηγό, για παράδειγμα κατά την είσοδο σε σήραγγες 
ή κλειστούς χώρους στάθμευσης.

Το φως των υψηλών επιδόσεων.
Εκτός από εντυπωσιακή εμφάνιση, οι προαιρετικοί προ-
βολείς LED High Performance προσφέρουν μία ευρεία  
κατανομή του φωτός, που μοιάζει με το φως της ημέρας, και 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Οι όμορφες καμπύλες και  
οι πολυτελείς λεπτομέρειες της σχεδίασής τους εξασφαλί-
ζουν τη χαρακτηριστικά εντυπωσιακή εμφάνιση ακόμη και 
την ημέρα. Χάρη στην τεχνολογία LED των φώτων μεσαίας 
και μεγάλης σκάλας, το οδόστρωμα φωτίζεται καλύτερα  
σε σχέση με τους συμβατικούς προβολείς αλογόνου. Όταν ο 
οδηγός ξεκλειδώνει το αυτοκίνητο, η λειτουργία «Coming 
Home» τον καλωσορίζει με ένα ασυνήθιστο φωτεινό θέαμα. 
Οι οπτικές ίνες των φώτων πορείας ημέρας ανάβουν αρχικά 
σε γαλάζιο χρώμα, το οποίο σταδιακά μεταβάλλεται σε ένα 
φωτεινό λευκό. Τα πίσω φώτα με εμφάνιση κρυστάλλου, 
επίσης τεχνολογίας LED, ομορφαίνουν την εμφάνιση και βελ-
τιώνουν την ορατότητα. 



ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Η στάθμευση με όπισθεν και οι ελιγμοί γίνονται πολύ ευκολότερα και ασφαλέ-
στερα με την προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας. Ενεργοποιείται αυτόματα 
μόλις επιλεγεί η όπισθεν και προβάλλει στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων 
την περιοχή πίσω από το αυτοκίνητο με δυναμικές βοηθητικές γραμμές.

Το προαιρετικό σύστημα υποβοήθησης σημάτων κυκλοφορίας μπορεί να 
μπορεί να αναγνωρίζει πινακίδες ορίων ταχύτητας και απαγόρευσης προσπε-
ράσεων, καθώς οδήγησης προς λάθος κατεύθυνση πορείας, και να τις προβάλλει 
στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων και στην προβολή χάρτη της οθόνης του 
COMAND.

Αυξάνει την άνεση κατά 360°.
Η προαιρετική κάμερα 360° επιτρέπει τη στάθμευση και 
τους ελιγμούς με ρεαλιστική περιμετρική ορατότητα με τη 
βοήθεια τεσσάρων δικτυωμένων καμερών μικρής εμβέλειας. 
Το αυτοκίνητο και ο περιβάλλων χώρος μπορούν να εμφανί-
ζονται στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων πανοραμικά. 
Μία κάμερα είναι τοποθετημένη κεντρικά στην επένδυση 
του ψυγείου, από μία κάμερα βρίσκεται σε κάθε εξωτερικό 
καθρέφτη και άλλη μία κεντρικά στο πίσω καπό. Η εικονική 
οπτική γωνία καλύπτει μία περιοχή περ. τριών μέτρων περιμε-
τρικά του αυτοκινήτου. Σε διάφορες προβολές εμφανίζονται 
επίσης πρόσθετες βοηθητικές γραμμές, οι οποίες διευκολύ-
νουν την στάθμευση. Η κάμερα 360° ενεργοποιείται επιλέ-
γοντας όπισθεν, πιέζοντας ένα πλήκτρο ή από το μενού του 
συστήματος πολυμέσων.





Ο βασικός εξοπλισμός. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Καθίσματα άνεσης μπροστά με επένδυση υφάσματος Κοάρι και διακοσμητικές 
ραφές

3άκτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με δώδεκα πλήκτρα χειρισμού

Διάκοσμος σε εμφάνιση ανθρακονημάτων

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων με έγχρωμη οθόνη πολλαπλών λειτουργιών

Σύστημα κλιματισμού

Σύστημα πολυμέσων Audio 20 USB

Λειτουργία εκκίνησης KEYLESS-GO με σύστημα κλεισίματος ανέσεων

TEMPOMAT με μεταβλητό περιορισμό ορίου ταχύτητας

m ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η όμορφη εμφάνισή της είναι απλώς η πρώτη εντύπωση.  
Θα βρείτε τον πλήρη βασικό εξοπλισμό στον τιμοκατάλογο, 
τον οποίο μπορείτε επίσης να δείτε online.

Μπορείτε να διαμορφώσετε την GLA όσο εξατομικευμένα 
θέλετε μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Σας περιμένουν 
αμέτρητες επιλογές εξοπλισμού. Αλλά μπορείτε και απλώς 
να απολαύσετε τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων με ελαστικά 215/60 R 17

Ανάρτηση άνεσης

Μάσκα ψυγείου με 2 πτερύγια, ασημί

Εμπρός και πίσω προφυλακτήρες με εμφανές προστατευτικό αντισφήνωσης

Διακοσμητική λωρίδα στη βάση των παραθύρων σε Μαύρο ματ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Καθίσματα ανέσεων με επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Μακαπά 
με ειδική σχεδίαση Offroad

Πακέτο καθισμάτων ανέσεων με ρύθμιση ύψους μαξιλαριών

Διάκοσμος με εμφάνιση matrix σε Μαύρο (H54)1

Δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, σχεδίασης 3 ακτίνων, με δώδεκα πλή-
κτρα χειρισμού

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων με δύο σωληνωτά όργανα – καντράν με έκκεντρους 
δακτυλίους και δείκτες σε Ασημί μεταλλικό με κόκκινο περίγραμμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 
215/60 R 17

Επένδυση μάσκας ψυγείου με δύο διάτρητες γρίλιες σε Ασημί Ιριδίου ματ και 
ένθετα σε γυαλιστερό χρώμιο

Διακοσμητική λωρίδα στη βάση των παραθύρων σε χρώμιο

Προστατευτικό ακμής χώρου φόρτωσης σε χρώμιο

Ράγες οροφή αλουμινίου σε μαύρο γυαλιστερό1  Ο διάκοσμος με εμφάνιση matrix σε Μαύρο (H54) περιλαμβάνεται στη γραμμή εξοπλισμού Style, 
προαιρετικά διατίθενται διάκοσμος από ξύλο καρυδιάς σε Καφέ γυαλιστερό (H14), ξύλο λεύκας σε 
Καφέ ανοικτό σατινέ ματ (H19), AMG Carbon (H73) ή ξύλο μελιάς σε Μαύρο ματ (H06).

Υψηλής ποιότητας και επιβλητική: η Style Line.
Η γραμμή εξοπλισμού Style προσθέτει στοιχεία πολυτέλειας 
εσωτερικά κι εξωτερικά. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία χρωμίου 
εξωτερικά και το δέρμα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.  
Μία σχεδιαστική ιδιαιτερότητα: οι επενδύσεις από ύφασμα 
Μακαπά με δυναμικές διακοσμητικές ραφές.







1  Ο διάκοσμος σε εμφάνιση καραβόπανου (H81) περιλαμβάνεται στη γραμμή εξοπλισμού Urban, 
προαιρετικά διατίθενται διάκοσμος σε αλουμίνιο με τραπεζοειδείς γραμμές λείανσης (739), αλουμίνιο 
με ευθείες γραμμές λείανσης ανοιχτόχρωμο (H79) ή AMG Carbon (H73).

Δυναμική και μοντέρνα: η Urban Line.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί Βαναδίου και στιλβωμένη,  
με ελαστικά 235/50 R 18

Επένδυση μάσκας ψυγείου με δύο διάτρητες γρίλιες σε Ασημί Ιριδίου ματ με 
ένθετα σε γυαλιστερό χρώμιο

Σύστημα εξάτμισης με διπλό σωλήνα και ενσωματωμένο πλαίσιο απολήξεων 
στον προφυλακτήρα, χρωμιωμένο

Διακοσμητική λωρίδα στη βάση των παραθύρων και προστατευτικό ακμής  
χώρου φόρτωσης σε χρώμιο

Ράγες οροφή από ανοδιωμένο αλουμίνιο

Η γραμμή εξοπλισμού Urban αναβαθμίζει σημαντικά την 
σπορτίφ λάμψη του αυτοκινήτου. Κύρια χαρακτηριστικά της 
είναι τα ενσωματωμένα πλαίσια απολήξεων, οι δυναμικές 
ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων καθώς και τα σπορ 
καθίσματα και το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από δέρμα 
διάτρητο στις λαβές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σπορ καθίσματα με επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα  
Μαρινγκά με διακοσμητικές ραφές

Πακέτο καθισμάτων ανέσεων με ρύθμιση ύψους μαξιλαριών

Διάκοσμος σε εμφάνιση καραβόπανου (H81)1

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων από δέρμα, διάτρητο στις 
λαβές, με δώδεκα πλήκτρα χειρισμού και εμφανείς διακοσμητικές ραφές

Αεραγωγοί με δακτύλιο στομίου και σταυρό σε Ασημί χρωμίου



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σπορ καθίσματα με επένδυση σε συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών 
DINAMICA με κόκκινες διακοσμητικές ραφές

Πακέτο καθισμάτων ανέσεων με ρύθμιση ύψους μαξιλαριών

Διάκοσμος σε αλουμίνιο λειασμένο ανοικτόχρωμο (H79)

3άκτινο σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα, διάτρητο στις λαβές,  
με επίπεδο κάτω τμήμα και κόκκινες διακοσμητικές ραφές

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων με δύο σωληνωτά όργανα, ασημί καντράν  
οργάνων και κόκκινους δείκτες

Σπορ πεντάλ από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά στοιχεία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

AMG Styling με ένθετα στο μπροστινό splitter και επενδύσεις πλευρικών μαρ-
σπιέ καθώς και διακοσμητικό στοιχείο στην πίσω ποδιά σε γυαλιστερό χρώμιο

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένες, 
με ελαστικά 235/50 R 18

Επένδυση μάσκας ψυγείου με δύο διάτρητες γρίλιες σε Ασημί Ιριδίου ματ με 
ένθετα σε γυαλιστερό χρώμιο

Ανάρτηση χαμηλωμένη κατά 15 mm και σπορ άμεσο σύστημα διεύθυνσης1

Διάτρητα δισκόφρενα εμπρός, δαγκάνες με επιγραφή «Mercedes-Benz» εμπρός

Σύστημα εξάτμισης με διπλό σωλήνα και πλαίσιο απολήξεων, χρωμιωμένο

Σπορτίφ και πολυτελής: η AMG Line.

1  Προαιρετικά ανάρτηση άνεσης χωρίς χαμηλότερη ρύθμιση και σπορ άμεσο σύστημα διεύθυνσης 
χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η AMG Line συνταιριάζει τέλεια αρμονικά συνδυασμένα 
στοιχεία, ώστε να εντείνει περισσότερο τον σπορ και απο-
κλειστικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου – από το δυναμικό 
AMG Styling και τις ζάντες αλουμινίου AMG μέχρι την κατά 
15 mm χαμηλωμένη ανάρτηση και το σπορ τιμόνι πολλα-
πλών λειτουργιών.





Με το πακέτο Exclusive ο εσωτερικός χώρος ανεβαίνει σε 
υψηλότερη κατηγορία. Έτσι, το ταμπλό οργάνων και οι  
λωρίδες στη βάση των παραθύρων έχουν επένδυση από 
συνθετικό δέρμα ARTICO με διακοσμητικές ραφές. Τα  
θερμαινόμενα σπορ καθίσματα επενδύονται με δέρμα. 

Το πακέτο ανέσεων Exclusive κερδίζει τις εντυπώσεις  
με τα καθίσματα ανέσεων – οι επενδύσεις είναι αποκλειστικά 
σε Μαύρο με εμφάνιση δέρματος βουβαλιού. Το ταμπλό 
οργάνων και οι βάσεις παραθύρων επενδύονται με συνθετικό 
δέρμα ARTICO.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Σπορ καθίσματα με δερμάτινη επένδυση, οσφυϊκή στήριξη 4 δρόμων και εμφανείς 
διακοσμητικές ραφές καθώς και διάτρητα επιθέματα (με πακέτο Exclusive)

Καθίσματα ανέσεων σε Μαύρο με εμφάνιση δέρματος βουβαλιού, οσφυϊκή 
στήριξη 4 δρόμων (σε συνδυασμό με το πακέτο ανέσεων Exclusive)

Πακέτο καθισμάτων ανέσεων με ρύθμιση ύψους μαξιλαριών

Θέρμανση καθίσματος οδηγού και συνοδηγού

Διάκοσμος από λειασμένο αλουμίνιο (με το πακέτο ανέσεων Exclusive)

3άκτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα, διάτρητο στις λαβές

Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων με λεπτομέρειες σε ασημί χρώμιο (σε συνδυασμό 
με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων)

Ταμπλό οργάνων σε συνθετικό δέρμα ARTICO με διακοσμητικές ραφές

Αεραγωγοί με δακτύλιο στομίου και σταυρό σε Ασημί χρωμίου 

Υποβραχιόνια στις πόρτες με διακοσμητικό στοιχείο σε ασημί χρώμιο και διακο-
σμητικές ραφές

Σπορ πεντάλ από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά στοιχεία 
(περιλαμβάνεται στο πακέτο Exclusive σε συνδυασμό με την AMG Line)

Το πακέτο Exclusive και  
το πακέτο ανέσεων Exclusive:



Το πακέτο AMG Exclusive.
Βασισμένο στην AMG Line, αυτό το πακέτο εξοπλισμού 
προσφέρει υψηλά επίπεδα πολυτέλειας, εξατομίκευσης και 
σπορτίφ χαρακτήρα. Κύριο χαρακτηριστικό αποτελούν οι 
επενδύσεις σε δέρμα μαύρο RED CUT με εντυπωσιακές 
κόκκινες διακοσμητικές ραφές.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Σπορ καθίσματα με επενδύσεις από δέρμα Μαύρο RED CUT με κόκκινες  
διακοσμητικές ραφές.

Πακέτο καθισμάτων ανέσεων με ρύθμιση ύψους μαξιλαριών

Θέρμανση καθίσματος οδηγού και συνοδηγού

Διάκοσμος σε αλουμίνιο λειασμένο ανοικτόχρωμο (H79)

Sport τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα διάτρητο στις λαβές, σχεδίασης 
3 ακτίνων, με επίπεδο κάτω τμήμα και κόκκινες διακοσμητικές ραφές

Μοχλός αλλαγής ταχυτήτων με λεπτομέρειες σε ασημί χρώμιο (σε συνδυασμό 
με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων)

Ταμπλό οργάνων σε συνθετικό δέρμα ARTICO με κόκκινες διακοσμητικές ραφές

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων με δύο σωληνωτά όργανα, ασημί καντράν οργάνων 
και κόκκινους δείκτες

Υποβραχιόνια στις πόρτες με διακοσμητικό στοιχείο σε ασημί χρώμιο και διακο-
σμητικές ραφές

Ταπέτα Cord με κορδόνι σε Μαύρο, διακοσμητική ραφή σε Κόκκινο και  
επιγραφή «AMG»

Σύστημα κλεισίματος ανέσεων με θερινό άνοιγμα/κλείσιμο για τα παράθυρα 
και την πανοραμική συρόμενη οροφή (προαιρετικά)





ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Επένδυση μάσκας ψυγείου με δύο γρίλιες σε Μαύρο γυαλιστερό και ένθετα 
χρωμίου

Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών σε Μαύρο

Θερμομονωτικό φιμέ κρύσταλλο από την κολόνα B

Ράγες οροφή αλουμινίου σε μαύρο γυαλιστερό

Διακοσμητική λωρίδα στη βάση των παραθύρων σε μαύρο γυαλιστερό

Πρόσθετα στοιχεία σε συνδυασμό με τις γραμμές σχεδίασης Style  
και Urban: 
Εμπρός και πίσω προφυλακτήρες με εμφανές προστατευτικό αντισφήνωσης σε 
Μαύρο γυαλιστερό και ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, μαύρες 
και στιλβωμένες, με ελαστικά 235/50 R 18

Πρόσθετα στοιχεία σε συνδυασμό με την AMG Line: 
AMG Styling με ένθετα στο μπροστινό splitter και επενδύσεις πλευρικών μαρσπιέ 
καθώς και διάκοσμο πίσω ποδιάς σε Μαύρο γυαλιστερό και ζάντες αλουμινίου 
AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, μαύρες ματ και στιλβωμένες, με ελαστικά 235/45 R 19

Με εντυπωσιακά στοιχεία εξοπλισμού για το εξωτερικό,  
το πακέτο Night προσδίδει στο αυτοκίνητο έναν έντονα  
εκφραστικό, σπορ χαρακτήρα.

Το πακέτο Night.



Κύρια χαρακτηριστικά  
προαιρετικού εξοπλισμού.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η ράγα οροφής από αλουμίνιο χρησιμεύει για την ασφαλή στερέωση των φορέ-
ων οροφής. Εκτός από τα πρακτικά οφέλη, η ράγα οροφής αποτελεί και ένα  
ελκυστικό σχεδιαστικό στοιχείο. Διατίθεται και σε Μαύρο γυαλιστερό (βλ. εικόνα).

Με το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με λειτουργία μνήμης, 
μπορείτε να αποθηκεύσετε έως τρεις διαφορετικές θέσεις ρύθμισης για το  
κάθισμα και τους εξωτερικούς καθρέφτες. Η λειτουργία μνήμης διατίθεται  
επίσης για το κάθισμα συνοδηγού.

Εξατομικευμένη άνεση κλιματισμού για τον οδηγό και το συνοδηγό προσφέρει 
το αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMOTRONIC με δύο ζώνες. Θερμοκρασία, 
ποσότητα και κατανομή αέρα ρυθμίζονται αυτόματα. 

Για άνετη φόρτωση και εκφόρτωση, το πίσω καπό EASY-PACK ανοίγει και 
κλείνει πολύ εύκολα ηλεκτρομηχανικά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Το πακέτο χώρου φόρτωσης εξασφαλίζει περισσότερη χωρητικότητα, τάξη και 
ασφάλεια. Οι πλάτες πίσω καθισμάτων ρυθμίζονται κατά 15° πιο όρθιες (θέση 
φόρτωσης), ώστε να αυξάνεται η χωρητικότητα. Το δάπεδο χώρου φόρτωσης 
με κλειδαριά και χρωμιωμένη λαβή ενισχύει την αίσθηση υψηλής ποιότητας.

Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός κάνει στην ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του  
αυτοκινήτου πιο ευχάριστη και πολυτελή.

Ο εσωτερικός χώρος μπορεί να θερμαίνεται ή να αερίζεται πριν ξεκινήσετε τη 
διαδρομή σας χάρη στο σύστημα θέρμανσης στάσης – με προεπιλογή χρόνου 
ή τηλεχειρισμό. Τέλος στο χρονοβόρο ξύσιμο του πάγου από το παρμπρίζ.

Ευάερο κι ευήλιο περιβάλλον: Με τις μεγάλες γυάλινες επι-
φάνειες, η προαιρετική πανοραμική συρόμενη οροφή 
φροντίζει για μια ιδιαίτερα φωτεινή και φιλική ατμόσφαιρα. 
Αποτελείται από ένα πίσω τμήμα με σταθερή πανοραμική 
γυάλινη οροφή και ένα μπροστινό τμήμα με ηλεκτρικά συρό-
μενη, γυάλινη οροφή για αερισμό του εσωτερικού χώρου 
σύμφωνα με τις ανάγκες σας.



Η GLA Class δεν αφήνει καμία επιθυμία ανικανοποίητη. Και 
για τις υπόλοιπες υπάρχουν τα γνήσια ανταλλακτικά. Όσο 
μεγάλη είναι η ποικιλία τόσο αυστηρά συνεπής είναι η απαίτη-
ση: Κάθε αξεσουάρ αναπτύχθηκε για την GLA σύμφωνα  
με τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας της Mercedes-Benz. 

Το τέλειο αξεσουάρ  
για κάθε περιπέτεια.

Δώστε λάμψη στο αστέρι. Με οπτικές ίνες και τεχνολογία LED, το κεντρικό 
αστέρι στη μάσκα ψυγείου της Mercedes σας μπορεί να φωτίζεται κατά το ξε-
κλείδωμα με τηλεχειρισμό, καθώς και κατά το άνοιγμα της πόρτας ή του πίσω 
καπό (λειτουργεί μόνο με απενεργοποιημένο κινητήρα, δεν συνδυάζεται με τον 
πιλότο απόστασης DISTRONIC).

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Μαύρο ματ με στεφάνη 
σε Κόκκινο, για ελαστικά 235/45 R 19.

Ο φορέας με ράγες σχεδίασης Mercedes-Benz είναι απολύτως εναρμονισμένος 
με το αμάξωμα της GLA. Χρησιμεύει ως βάση για πολλές μεταφορικές λύσεις 
της Mercedes-Benz, ενώ τοποθετείται και κλειδώνει εύκολα με τα χέρια.

Ο βολικός πίσω φορέας ποδηλάτου με κλειδαριά για ασφαλή μεταφορά κατ’ 
επιλογή δύο ή τριών ποδηλάτων και τοποθετείται εύκολα στη διάταξη ρυμουλκού-
μενου. Μέγιστο βάρος φορτίου έως 30 kg ανά ράγα ποδηλάτου. Ενδείκνυται  
και για τα περισσότερα ηλεκτρικά ποδήλατα. Χάρη στο μηχανισμό κύλισης, το 
πίσω καπό παραμένει προσβάσιμο. Ο φορέας είναι πτυσσόμενος, ώστε να μην 
καταλαμβάνει πολύ χώρο κατά τη φύλαξή του στο χώρο αποσκευών ή στο σπίτι.

Ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση www.mercedes-benz-accessories.com



Από πρακτικής άποψης, οι ζάντες είναι απαραίτητες. Για πολλούς όμως, έχουν και 
συναισθηματική αξία: τίποτε σχεδόν δεν είναι τόσο σημαντικό για το αυτοκίνητο  
των ονείρων μας όσο ο τέλειος τροχός. Για το λόγο αυτό, έχουμε διαμορφώσει μία 
ιδιαίτερα και μεγάλη κι ελκυστική γκάμα για να επιλέξετε.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

R00 Χαλύβδινη ζάντα με τάσι τροχού σχεδίασης 10 οπών 
και ελαστικά 215/60 R 17 

08R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, 
σε Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 215/60 R 17 

R48 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
σε Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 215/60 R 17 

R31 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
σε Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 235/50 R 18 

01R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,  
μαύρες και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/50 R 18 

82R Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί 
Βαναδίου και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/50 R 18

48R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, μαύρη και 
στιλβωμένη, με ελαστικά 235/45 R 19

Ζάντες.



AMG

633 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι 
Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/50 R 18 

635 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι 
Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/45 R 19 

655 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, μαύρη 
και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/45 R 19 

RVI Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, 
μαύρη και στιλβωμένη στεφάνη ζάντας, με ελαστικά 
235/45 R 19 

RVJ Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών  
ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά 
235/45 R 19 

754 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, 
σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά 
235/45 R 19 

758 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι 
Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/40 R 20 

778 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων,  
μαύρη ματ με στιλβωμένη στεφάνη, με ελαστικά 
235/40 R 20 

RVU Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών  
ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη στεφάνη, 
με ελαστικά 235/40 R 20

RVV Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών  
ακτίνων, μαύρη ματ και στιλβωμένη στεφάνη ζάντας, 
με ελαστικά 235/40 R 20

1 Εργοστασιακά αξεσουάρ. 
2 Οι ζάντες Γνήσια Ανταλλακτικά παραδίδονται χωρίς ελαστικά. 

ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

77R Ζάντα αλουμινίου1 σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, 
 σε Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 235/45 R 19

65R Ζάντα αλουμινίου1 σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, 
μαύρη και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/45 R 19

Κωδικός: A156 401 2700 7X23 | Ζάντα αλουμινίου2 
σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Μαύρο και στιλ-
βωμένη, με ελαστικά 235/50 R 18



Ζωή χωρίς επιδόσεις; Αδιανόητη.
Η Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC.
Η Mercedes-AMG δεν είναι απλώς ένα κατασκευαστής οχημάτων υψηλών επιδόσεων. 
Η AMG αποτελεί μία υπόσχεση. Την υπόσχεση για συνεχή εξέλιξη. Για μεγάλες 
προσδοκίες και αμείωτη προσπάθεια. Έτσι μπορούμε να παρέχουμε ξεχωριστά αυτο-
κίνητα για ξεχωριστούς ανθρώπους. 

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα εμπόδια που συναντήσετε στο δρόμο σας, εσείς έχετε το 
κατάλληλο αυτοκίνητο, για να τα υπερβείτε. Τη Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC. 
Ένα SUV της κατηγορίας compact, φτιαγμένο, για να καταρρίπτει τις συμβάσεις και 
να φέρνει το νέο. Και μάλιστα καθημερινά. 

Καλώς ήρθατε στον κόσμο της AMG.





Ξαφνικά, η λέξη απογείωση  
αποκτά νέα έννοια.



Το πίσω τμήμα της Mercedes-AMG GLA 45 διακρίνεται για την άκρως επιθετική πλευρά του. Η νέα λεπτή αεροτομή καθώς η πίσω 
ποδιά AMG σε εμφάνιση διαχύτη μειώνουν άνωση στον πίσω άξονα και κρατούν τη «βολίδα» σταθερά στο έδαφος. Χαρακτηριστικό 
πρόσωπο: η μάσκα ψυγείου AMG με διπλή γρίλια σε Ασημί χρωμίου και η μπροστινή ποδιά AMG σχεδίασης A Wing. Οι μεγάλες εισα-
γωγές αέρα και τα εμφανή πτερύγια τους υπογραμμίζουν τη γεμάτη αυτοπεποίθηση δυναμική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Έτσι 
αποτίει φόρο τιμής σε κάθε έδαφος ένα compact SUV.



Η Mercedes-AMG GLA 45 είναι ταυτόχρονα SUV και καθαρόαιμο sports car. Μπορείτε να το  
διαπιστώσετε με μία συναρπαστική εξόρμηση στην ύπαιθρο. Χάρη στην υψηλών επιδόσεων τετρα-
κίνηση AMG Performance 4MATIC και το προαιρετικό πακέτο AMG DYNAMIC PLUS με μπλοκέ 
διαφορικό μπροστινού άξονα AMG, όλα σχεδόν τα εδάφη γίνονται φιλόξενα. Η κατ’ επιλογή διαθέσιμη 
σπορ ανάρτηση AMG RIDE CONTROL με προσαρμοζόμενη μεταβλητή απόσβεση και επιπλέον 
πρόγραμμα οδήγησης RACE προσφέρει απίστευτα έντονη οδηγική εμπειρία. Μπορεί να κανείς να 
αξιοποιήσει τόση δυναμική; Ναι, σε κλειστή πίστα αγώνων. Άλλωστε, το ηλεκτρονικό πρόγραμμα 
ευστάθειας 3 βαθμίδων (ESP®) σας βοηθάει να κινήστε με τη «βολίδα» σας στην άσφαλτο με ασφάλεια.

Κατακτά όλα τα εδάφη.







Ένα αυτοκίνητο που κάθε πιλότος θα ήθελε να οδηγήσει: η Mercedes-AMG GLA 45. Με 
το πάτημα ενός κουμπιού, ενεργοποιείται ο ισχυρότερος τετρακύλινδρος κινητήρας  
παραγωγής του κόσμου. Με ισχύ 280 kW (381 hp), το μηχανικό σύνολο που κατασκευά-
ζεται χειροποίητα σύμφωνα με την αρχή «One Man – One Engine» αναπτύσσει ροπή 
στρέψης 475 Nm. Επίσης, επιταχύνει τη Mercedes-AMG GLA 45 από στάση σε 4,4 δευ-
τερόλεπτα από 0 στα 100 km/h. Ένα πάτημα στο πεντάλ γκαζιού αρκεί, για να ξεδιπλωθεί 
όλη η προωστική δύναμη.

Πετάξτε μαζί της.





Ένα κόκπιτ που κερδίζει  
επάξια αυτό το χαρακτηρισμό.
Όποιος καθίσει στα καθίσματα AMG Performance με τις έντονες καμπύλες και τα ενσωματωμένα προ-
σκέφαλα, αισθάνεται τα υψηλής ποιότητας υλικά και την σπορτίφ κομψότητα. Η έδρα και η πλάτη  
του καθίσματα προσφέρουν ακόμη καλύτερη πλευρική στήριξη και χαρίζουν στον εσωτερικό χώρο της 
Mercedes-AMG GLA 45 μία ξεχωριστή σπορτίφ αίσθηση. Ο επιλογέας AMG E-SELECT και το προαι-
ρετικά διαθέσιμο τιμόνι AMG Performance με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων αλουμινίου ολοκληρώνουν 
δυναμικά την εμφάνιση του εσωτερικού. Έτσι, ο πιλότος δεν έχει πλήρη έλεγχο μόνο του αυτοκινήτου, 
αλλά και σχεδόν κάθε εδάφους.



Τι κοινό έχουν οι οδηγοί AMG και οι μηχανικοί AMG; Ρέει βενζίνη στις 
φλέβες τους. Απόδειξη είναι ο ισχυρότερος τετρακύλινδρος υπερ-
τρο φοδοτούμενος κινητήρας παραγωγής του κόσμου με ισχύ 280 kW 
(381 hp). Με ισχύ ανά λίτρο κυβισμού 141 kW/l (191 hp/l) προ-
σπερνά τα περισσότερα super sports car. Ο στροβιλοσυμπιεστής twin 
scroll εξασφαλίζει άμεση απόκριση και εντυπωσιακή ελαστικό τητα. 
Στη διάθεσή σας έχετε μία ροπή στέψης έως και 475 Nm. Και χάρη 
στην τετρακίνηση AMG Performance 4MATIC, όλη αυτή η δύ-
ναμη μεταδίδεται βέλτιστα στο δρόμο. Το προαιρετικό πακέτο AMG 
DYNAMIC PLUS με μπλοκέ διαφορικό μπροστινού άξονα βελτι-
ώνει περισσότερο την πρόσφυση. Το αποτέλεσμα τελικά είναι να 
εξα ντλήσει πιθανώς τα όρια της φυσικής. Όχι όμως της δικής σας 
οδηγικής απόλαυσης.

Τεχνολογία για την 
1η θέση εκκίνησης.







Το πάθος γίνεται μεγαλύτερο όταν το μοιράζεσαι: η AMG Private Lounge είναι η κοινότητά μας στον κόσμο της AMG. Εδώ 
συναντιούνται πελάτες της AMG σε υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις και ανταλλάσσουν απόψεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο Affalterbach. Μπορείτε να επωφελείστε από ειδικές προσφορές και να έχετε άμεση επι-
κοινωνία με τα κεντρικά γραφεία της AMG: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome

Η AMG Driving Academy αντιπροσωπεύει ένα ασύγκριτο ομαδικό πνεύμα: βιώστε υψηλές επιδόσεις μαζί με άλλους οπα-
δούς της μάρκας και βελτιώστε τις οδηγικές σας ικανότητες σε αγωνιστικές πίστες και εκδηλώσεις lifestyle σε συναρπαστικά 
μέρη του κόσμου. Γίνεται μέλος της «World’s Fastest Family» – της ταχύτερης οικογένειας του κόσμου:
www.mercedes-amg.com/driving-academy

Θέλετε περισσότερα; Με το πρόγραμμα AMG Customer Sports η Mercedes-AMG προσφέρει την ιδανική πλατφόρμα για 
επαγγελματικό μηχανοκίνητο αθλητισμό – και την Mercedes-AMG GT3 ένα μοναδικά σχεδιασμένο αγωνιστικό αυτοκίνητο. 
Ένας κόσμος ολοκληρωμένων υπηρεσιών σας επιτρέπει να ενταχθείτε στο υψηλότερο επίπεδο μηχανοκίνητου αθλητισμού: 
www.mercedes-amg.com/customerracing

Στο AMG Performance Studio κατασκευάζουμε αυτοκίνητα απολύτως προσαρμοσμένα στις επιθυμίες σας. Δεν υπάρχει  
κανένα όριο στη δημιουργικότητα των ειδικών μας – από ειδικά τεχνολογικά εξαρτήματα και ασυνήθιστα χρώματα βαφής  
μέχρι αποκλειστικό εσωτερικό εξοπλισμό για τη δημιουργία μοναδικών αυτοκινήτων – με ακρίβεια χειροποίητου επιπέδου.

Επιβιβαστείτε στον κόσμο της AMG. Γνωρίστε τι σημαίνει Driving Performance.

Δεν κατασκευάζουμε απλώς αυτοκίνητα. 
Πραγματοποιούμε όνειρα.



Το καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

1  Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 595/2009 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 AMG Driver’s Package (προαιρετικά). 4 Οι τιμές  
κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων (Pkw-EnVKV) 
στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα  
με τους τροχούς/τα ελαστικά. 5 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 6 Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του 

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Πετρελαιοκινητήρες

GLA 180 d GLA 200 d GLA 200 d 4MATIC GLA 220 d GLA 220 d 4MATIC

Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη 4 εν σειρά 4 εν σειρά 4 εν σειρά 4 εν σειρά 4 εν σειρά

Κυβισμός (cm3) 1461 2143 2143 2143 2143

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.) 80 (109)/4000 100 (136)/3200–4000 100 (136)/3400–4400 130 (177)/3600–3800 130 (177)/3600–3800

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.) 260/1750–2500 300/1400–3000 300/1400–3000 350/1400–3400 350/1400–3400

Κιβώτια ταχυτήτων Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων 
[7G-DCT]

Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

Επιτάχυνση από 0 σε 100 km/h (s) 11,9 [11,7] 9,5 [9,1] – [9,1] – [7,7] – [7,7]

Τελική ταχύτητα (km/h) 190 [190] 205 [205] – [200] – [223] – [218]

Ελαστικά/τροχοί εμπρός 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17

Ελαστικά/τροχοί πίσω 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17

Καύσιμο Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Κατανάλωση καυσίμου4 (l/100 km)
αστικός κύκλος
υπεραστικός κύκλος
μικτός κύκλος

4,8–4,7 [4,7–4,5]

4,0–3,6 [3,8–3,6]

4,3–4,0 [4,1–3,9]

5,4 [5,2–5,0]

3,8–3,5 [3,9–3,7]

4,4–4,2 [4,4–4,2]

– [5,9–5,8]

– [4,4–4,3]

– [5,0–4,8]

– [5,2–5,0]

– [3,9–3,7]

– [4,4–4,2]

– [5,9–5,8]

– [4,4–4,3]

– [5,0–4,8]

Εκπομπές CO2
4 μικτές (g/km) 113–105 [109–103] 115–110 [115–108] – [130–127] – [115–110] – [130–127]

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6 Euro 6/A [Euro 6/A+] Euro 6/A [Euro 6/A+] – [Euro 6/A] Euro 6/A – [Euro 6/A]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ/ρεζέρβα (l) 50/6,0 50/6,0 56/6,0 50/6,0 56/6,0

Όγκος χώρου αποσκευών7 (l) 421–1235 421–1235 421–1235 421–1235 421–1235

Κύκλος στροφής (m) 11,84 11,84 11,84 11,84 11,84

Κενό βάρος8/ωφέλιμο φορτίο (kg) 1440/530 [1470/500] 1505/530 [1540/495] – [1595/495] – [1540/495] – [1595/495]

Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος (kg) 1970 [1970] 2035 [2035] – [2090] – [2035] – [2090]

Μέγ. φορτίο ρυμούλκησης χωρίς/

με φρένα (σε 12 %)/με φρένα (σε 8 %) (kg)
720/1200/1500
[735/1200/1500]

750/1500/1500
[750/1500/1500]

–
[750/1800/1.800]9

–
[750/1500/1500]

–
[750/1800/1800]9



οχήματος. 7 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 8 Στοιχεία για το κενό βάρος σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΟΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση (όχημα σε κατάσταση εκκίνησης, πλήρωση δοχείου καυσίμου κατά 90 τοις εκατό, με οδηγό 68 κιλών και αποσκευές 
7 κιλών) για οχήματα με βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ κατά κανόνα αυξάνουν αυτή την τιμή, μειώνοντας, το ωφέλιμο φορτίο. 9 Σε συνδυασμό με AMG Line μειώνεται στα 1.500 kg. Οι τιμές στις αγκύλες αφορούν σε οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Για περισσότερα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

Βενζινοκινητήρες

GLA 180 GLA 200 GLA 220 4MATIC GLA 250 GLA 250 4MATIC Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC

Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη 4 εν σειρά 4 εν σειρά 4 εν σειρά 4 εν σειρά 4 εν σειρά 4 εν σειρά

Κυβισμός (cm3) 1595 1595 1991 1991 1991 1991

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.) 90 (122)/5000 115 (156)/5300 135 (184)/5500 155 (211)/5500 155 (211)/5500 280 (381)/6000

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.) 200/1250–4000 250/1250–4000 300/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 475/2250–5000

Κιβώτια ταχυτήτων Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων 
[7G-DCT]

Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

Μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– [AMG SPEEDSHIFT DCT 
Σπορ κιβώτιο 7 σχέσεων]

Επιτάχυνση από 0 σε 100 km/h (s) 9,0 [8,7] 8,4 [8,1] – [7,1] 6,7 [6,6] – [6,6] – [4,4]

Τελική ταχύτητα (km/h) 200 [200] 215 [215] – [230] 235 [235] – [230] – [250]2, [270]3

Ελαστικά/τροχοί εμπρός 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 235/45 ZR 19

Ελαστικά/τροχοί πίσω 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 235/45 ZR 19

Καύσιμο Super αμόλυβδη Super αμόλυβδη Super αμόλυβδη Super αμόλυβδη Super αμόλυβδη Super plus αμόλυβδη

Κατανάλωση καυσίμου4 (l/100 km)
αστικός κύκλος
υπεραστικός κύκλος
μικτός κύκλος

7,8–7,6 [7,4]

4,9–4,6 [4,9–4,6]

6,0–5,7 [5,8–5,6]

7,8–7,7 [7,4]

4,9–4,7 [4,9–4,6]

6,0–5,8 [5,8–5,6]

– [8,7–8,6]

– [5,5–5,3]

– [6,6–6,5]

8,2 [7,9–7,7]

5,1–4,9 [5,0–4,6]

6,2–6,1 [6,0–5,8]

– [8,7–8,6]

– [5,5–5,3]

– [6,6–6,5]

– [9,6]

– [6,1]

– [7,4]

Εκπομπές CO2
4 μικτές (g/km) 138–133 [135–131] 138–134 [135–131] – [155–152] 145–142 [140–134] – [155–152] – [172]

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6 - [Euro 6/C] - [Euro 6/C] – [Euro 6/C] - [Euro 6/C] – [Euro 6/C] – [Euro 6/D]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ /ρεζέρβα (l) 50/6,0 50/6,0 56/6,0 50/6,0 56/6,0 56/8,0

Όγκος χώρου αποσκευών7 (l) 421–1235 421–1235 421–1235 421–1235 421–1235 421–1235

Κύκλος στροφής (m) 11,84 11,84 11,84 11,84 11,84 11,84

Κενό βάρος8/ωφέλιμο φορτίο (kg) 1395/545 [1435/505] 1395/545 [1435/505] – [1505/510] 1435/535 [1460/510] – [1505/510] – [1585/520]

Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος (kg) 1940 [1940] 1940 [1940] – [2015] 1970 [1970] – [2015] – [2105]

Μέγ. φορτίο ρυμούλκησης χωρίς/

με φρένα (σε 12 %)/με φρένα (σε 8 %) (kg)
695/1200/1500
[715/1200/1500]

695/1400/1500
[715/1400/1500]

– 
[750/1800/1800]9

715/1500/1500
[730/1500/1500]

–
[750/1800/1800]9

– 
[–]
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Διαστάσεις.

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι απεικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.



Επενδύσεις

021
028
105
111
118
378
381
621
625
631
651
801
804
811
831
855

Ύφασμα Κοάρι Μαύρο
Ύφασμα Κοάρι Γκρι Κρυστάλλου
Συνθετικό δέρμα ARTICO Μπεζ Σαχάρα1

Συνθετικό δέρμα ARTICO Μαύρο1

Συνθετικό δέρμα ARTICO Γκρι Κρυστάλλου1

Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Μαριγκά Γκρι Κρυστάλλου
Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Μαριγκά Μαύρο
Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Μακαπά σε Μαύρο
Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Μακαπά σε Μπεζ Σαχάρας/Μαύρο
Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Μακαπά σε Κίτρινο Ώχρας/Μαύρο
Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών Dinamica Μαύρο
Δέρμα σε Μαύρο
Δέρμα σε Καφέ Καρυδί
Δέρμα σε Μαύρο RED CUT
Δέρμα σε Μαύρο
Δέρμα σε Μπεζ Σαχάρα/Μαύρο

Διάκοσμος

H74#
H06
H14
H19
H54
H73
H79
H81
H90
H91
H92
739

Εμφάνιση ανθρακονημάτων
Ξύλο μελιάς Μαύρο ματ
Ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό
Ξύλο λεύκας Καφέ ανοιχτό σατινέ ματ
Εμφάνιση matrix σε Μαύρο
AMG Carbon
Αλουμίνιο με ευθείες γραμμές λείανσης ανοιχτόχρωμο
Εμφάνιση καραβόπανου
AMG Design Μαύρο/Κόκκινο (δεν απεικονίζεται)2 
AMG Design Μαύρο/Ασημί (δεν απεικονίζεται)3 
Ύφασμα μικροΐνών DINAMICA AMG Μαύρο
Αλουμίνιο με τραπεζοειδείς γραμμές λείανσης

Βασικός εξοπλισμός

Επενδύσεις και διάκοσμος.

1  Προαιρετικός εξοπλισμός. 2 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC. 
3 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC σε συνδυασμό πακέτο Exclusive.

Line Style1



Line Urban1 Πακέτο Exclusive1AMG Line1 Πακέτο AMG Exclusive1 Πακέτο ανέσεων Exclusive1



Μεταλλικές βαφές1 Βαφές designo1

Ακρυλικές βαφές

149
589
696

Λευκό Πολικό
Κόκκινο Δίας
Μαύρο Νυχτός

Μεταλλικές βαφές1

175
191
761
787
890
895
990

Πράσινο Φθορίτη
Μαύρο Κόσμος
Ασημί Πολικό
Γκρι Βουνού
Μπλε Καβανσίτη
Μπεζ Κάνυον
Καφέ Ανατολής

Βαφή designo1

662 Γκρι Βουνού magno designo

1 Προαιρετικός εξοπλισμός.

Χρώματα εξωτερικής 
βαφής.

Ακρυλικές βαφές



Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 04.07.2017. Μετά την ημερο-
μηνία αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές 
κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο σχήμα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις 
στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές και διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγο-
ραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμο-
ποιήσει για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός 

είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν 
στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. 
Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την 
ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες πλη-
ροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 1804 · 12-01/1217

Η Mercedes-Benz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Laureus Sport for Good Foundation».
Από την ίδρυσή του το 2000, η Mercedes-Benz υποστηρίζει και προάγει τους σκοπούς και τις αξίες αυτού του παγκόσμιου 
κοινωφελούς προγράμματος: με στόχο να βελτιώνεται η ζωή μειονεκτούντων και άρρωστων παιδιών και νέων μέσω 
κοινωνικών έργων αθλητισμού. Το ίδρυμα «Laureus» αποτελεί βασικό τμήμα της εταιρικής ευθύνης της Mercedes-Benz. Κάθε 
νέα Mercedes αποτελεί συνεπώς πρεσβευτή αυτής της αξίας. Με την αγορά μίας Mercedes υποστηρίζετε το ίδρυμα 
«Laureus Sport for Good Foundation».


