CLA

Coupé και Shooting Brake

Rock. Star.
Προβολείς. Η ένταση επί σκηνής ανεβαίνει. Ήρθε η στιγμή: γνωρίστε από κοντά την εντυπωσιακή
εμφάνιση των CLA Coupé και CLA Shooting Brake. Οι πολυσύχναστες, δημοφιλείς περιοχές
είναι η σκηνή – οι ήσυχοι, απόκεντροι δρόμοι είναι τα παρασκήνια. Απολαύστε μία αποκλειστική
γνωριμία με τα συναρπαστικότερα αυτοκίνητα της κατηγορίας τους.

ΣΥΓΚΙΝΕΊ ΣΕ ΚΆΘΕ ΜΟΡΦΉ.
Εξερευνήστε τη CLA Coupé και τη CLA Shooting Brake στο iPad σας®.
Η εφαρμογή καταλόγων της Mercedes-Benz με άφθονο πρόσθετο περιεχόμενο
διατίθεται δωρεάν στο iTunes Store®.

Το συγκρότημα:

Τα όργανα:

4 | Mercedes-Benz CLA 250 Coupé
Ασημί Πολικό
Γραμμή εξοπλισμού AMG Line, ζάντες αλουμινίου σχεδίασης
πολλαπλών ακτίνων, πακέτο AMG Exclusive, επενδύσεις
σε μαύρο δέρμα RED CUT, διάκοσμος σε ανοικτόχρωμο
αλουμίνιο με ευθείες γραμμές λείανσης

64 | Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Shooting Brake
Μπλε Καβανσίτη
Πακέτο Night AMG, ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων, επενδύσεις από συνθετικό δέρμα ARTICO/
μικροΐνες DINAMICA, καθίσματα AMG Performance, διάκοσμος από μικροΐνες DINAMICA σε Μαύρο

14 | Mercedes-Benz CLA 200 d 4MATIC Shooting Brake
Μπλε Καβανσίτη
Γραμμή εξοπλισμού Urban, ζάντες αλουμινίου σχεδίασης
5 διπλών ακτίνων, πακέτο Exclusive, επενδύσεις σε δέρμα
Καφέ Καρυδί, διάκοσμος σε σκούρο αλουμίνιο με κυψελοειδείς γραμμές λείανσης

70 | Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC Coupé
Λευκό Πολικό
Πακέτο αεροδυναμικής AMG, πακέτο Night AMG, ζάντες
αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων, επενδύσεις
από συνθετικό δέρμα ARTICO/μικροΐνες DINAMICA,
καθίσματα AMG Performance, διάκοσμος AMG Design σε
Μαύρο/Κόκκινο

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

26 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
28 | Mercedes me
32 | Service και υπηρεσίες
36 | Κινητήρες
38 | Κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7G-DCT
39 | Σύστημα τετρακίνησης 4MATIC
40 | Mercedes me connect
41 | Συστήματα πολυμέσων
42 | Συρόμενη πανοραμική οροφή
43 | Ατμοσφαιρικός φωτισμός
46 | Βασικός εξοπλισμός
48 | Προαιρετικός εξοπλισμός
50 | Εξοπλισμός και πακέτα
57 | Γνήσια αξεσουάρ
58 | CLA 250 Sport και CLA 250 Sport 4MATIC
60 | Ζάντες
62 | Μοντέλα Mercedes-AMG
82 | Τ εχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, επενδύσεις,
διάκοσμος και χρώματα βαφής

Η νέα γενιά Rock stars: Δύσκολα θα βρείτε άλλο αυτοκίνητο με περισσότερους θαυμαστές.
Είναι αναμενόμενο, λοιπόν, να έχει εξελιχθεί κι άλλο η σπορτίφ σχεδίασή της. Οι δυνατότητες
δικτύωσης αυξήθηκαν. Ξέρει να παίζει επιδέξια με το δρόμο – κυρίως χάρη στους πανίσχυρους
κι αποδοτικούς κινητήρες, το DYNAMIC SELECT (ανάλογα με το μοντέλο) και το προαιρετικό
σύστημα ανάρτησης με προσαρμοζόμενη απόσβεση κραδασμών.

Bad Boy
in good shape.

Μία selfie με τη CLA Coupé είναι πολυπόθητη. Ο προφυλακτήρας με την
μπροστινή ποδιά και κάτω διακοσμητικό στοιχείο σε Ασημί, Μαύρο ή Χρώμιο,
καθώς και η μάσκα ψυγείου diamond πρέπει να είναι οπωσδήποτε στη
φωτογραφία. Οι ζάντες αλουμινίου 45,7 cm (18 ιντσών) σε πολλά σχέδια
εξασφαλίζουν ακόμη περισσότερα likes.

Η CLA Coupé δεν θα σκεφτόταν ποτέ να κρυφτεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Για ποιο
λόγο άλλωστε; Με την πρωτοποριακή της σχεδίαση θέτει τα πρότυπα. Η εντυπωσιακή
σιλουέτα coupé καθώς και το μυώδες πίσω τμήμα με ενσωματωμένα πλαίσια απολήξεων
και προαιρετικά πίσω φώτα LED δεν περνούν από κανέναν απαρατήρητα. Η CLA φωτίζει
τη σκηνή αλλιώς: με τους προαιρετικά διαθέσιμους προβολείς LED High Performance.

Love & Pace.
Τι εντυπωσιακό live θέαμα! Επιλέξτε με το DYNAMIC SELECT (ανάλογα με το μοντέλο) το
πρόγραμμα οδήγησης «Sport» και προσδεθείτε. Απολαύστε κάθε διαδρομή που έχετε να
διανύσετε με αγωνιστική διάθεση. Και στο κυνήγι των στροφών ακολουθήστε μόνο το δικό
σας ρυθμό. Η προαιρετικά διαθέσιμη ανάρτηση με προσαρμοζόμενη απόσβεση κραδασμών
επιτρέπει σαφώς πιο ευέλικτη οδήγηση, χάρη στην σκληρότερη ρύθμισή της.

Το coupé με τη λαμπερή προσωπικότητα: απολαύστε το πολυτελές
εσωτερικό του με τα ευγενή στοιχεία χρωμίου καθώς και τα καλύμματα
καθισμάτων της προαιρετικής γραμμής εξοπλισμού Urban και του προ
αιρετικού πακέτου Exclusive. Η οθόνη 20,3 cm (8 ιντσών), που διατίθεται
για τα συστήματα πολυμέσων, ολοκληρώνει την τέλεια εναρμονισμένη
εμφάνιση με το λεπτό πλαίσιο σε εμφάνιση χρωμίου.

More
heartbeats
per minute.

Access

all areas.

Η CLA Shooting Brake καταφέρνει πάντα να κατακτά το προσκήνιο. Με τη
μάσκα ψυγείου diamond στο βασικό εξοπλισμό, τον προφυλακτήρα με
διακοσμητική λωρίδα και εντυπωσιακής σχεδίασης μπροστινή ποδιά, καθώς
και το χρώμα αμαξώματος Μπλε Καβανσίτη. Μήπως θέλετε να ρίξετε μια
ματιά και στα παρασκήνια; Με τη λειτουργία HANDS FREE ACCESS του
προαιρετικού εξοπλισμού, το πίσω καπό της CLA Shooting Brake ανοίγει
και κλείνει πλήρως αυτόματα. Σε συνδυασμό με το προαιρετικό πακέτο άνεσης
KEYLESS-GO, αρκεί απλώς μία κίνηση του ποδιού κάτω από τον πίσω
προφυλακτήρα.

Don’t drive.

Perform.

Οι επιδόσεις της CLA ξεσηκώνουν τα πλήθη σε κάθε διαδρομή της.
Επευφημεί και η μητέρα φύση: για τα φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα
BlueEFFICIENCY Edition.

Εσείς και η CLA μπορείτε να γίνετε ένα. Με το προαιρετικά διαθέσιμο
πακέτο ενσωμάτωσης smartphone, με Apple CarPlayTM και Android Auto,
μπορείτε να δικτυωθείτε κατευθείαν με το αυτοκίνητό σας. Απολαύστε
τις επιλεγμένες εφαρμογές του smartphone, τη μουσική συλλογή σας και
πολλά άλλα στη CLA. Καλώς ήρθατε στο σαλόνι VIP.

Security
Service.

Καινοτόμα συστήματα υποβοήθησης φροντίζουν διαρκώς για την ασφάλειά σας. Έτσι ο προαιρετικά
διαθέσιμος πιλότος απόστασης DISTRONIC μπορεί να τηρεί αυτόματα ασφαλή απόσταση από το
προπορευόμενο όχημα. Το σύστημα εφίστασης προσοχής ATTENTION ASSIST μπορεί να αναγνωρίζει
χαρακτηριστικά σημάδια κούρασης και να προειδοποιεί τον οδηγό ώστε να μην τον πάρει ο ύπνος.
Η CLA διακρίνεται για την ξεκούραση που προσφέρει ακόμη και κατά είσοδο ή έξοδο από θέση στάθμευσης: η προαιρετική κάμερα οπισθοπορείας σας υποστηρίζει με δυναμικές βοηθητικές γραμμές.

Sexiest Cars
alive.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – χαράζει την πορεία
προς την αυτόνομη οδήγηση χωρίς ατυχήματα.
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 αυτοκίνητα του κόσμου – 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 αυτοκίνητο. 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 συστημάτων
ασφάλειας και υποβοήθησης αποτελεί ορόσημο στην πορεία προς την αυτόνομη οδήγηση
χωρίς ατυχήματα. Και μία συναρπαστική νέα εμπειρία.
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ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
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.

Η δικτύωσή σας μπορεί να είναι τόσο εκπληκτικά εύκολη.
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 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 επεκτείνονται σε τομείς όπως εκδηλώσεις, ταξίδια και lifestyle.

1

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε αγορά.

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 προσφορές 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 οποιοδήποτε 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 πάντοτε τα πιο καινούργια μοντέλα μας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα 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 διαχειρίζεστε 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.

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 προσαρμοσμένα Συμβόλαια Συντήρησης Mercedes-Benz. Με τον τρόπο
αυτό επωφελείστε από την ασφάλεια του μακροχρόνιου
προγραμματισμού, το συνεχή έλεγχο των εξόδων μέσω σταθερών μηνιαίων δόσεων και τη διαφάνεια κόστους. Επι
πλέον, είστε βέλτιστα προστατευμένοι από πρόσθετα έξοδα
συνεργείου.

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 επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν πανευρωπαϊκά καλώντας
τον αριθμό 00800 1 777 77772.
m

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
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.

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.

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.
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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

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

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

Φημισμένοι για την οικονομία και την οδηγική απόλαυση.
Φτιαγμένοι για επιτυχία: οι αποδοτικοί
πετρελαιοκινητήρες.
Τα 4κύλινδρα πετρελαιοκίνητα μηχανικά σύνολα συμπεριφέρονται φειδωλά ως προς την κατανάλωση καυσίμου,
τις εκπομπές ρύπων και το θόρυβο, αποκρίνονται όμως
άμεσα ακόμη και στις χαμηλές στροφές. Διατίθενται τρεις
βαθμίδες ισχύος από 80 έως 130 kW. Φυσικά, τα μοντέλα
CLA 180 d, CLA 200 d, καθώς και η CLA 220 d πληρούν τις
απαιτήσεις της προδιαγραφής εκπομπών Euro 6. Χάρη στην
τεχνολογία πετρελαιοκινητήρων Common Rail τέταρτης γενιάς, οι κινητήρες διαθέτουν αυξημένη πίεση ψεκασμού
στα 2000 bar (CLA 180 d, 1600 bar), βελτιωμένους θαλάμους καύσης και ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ψεκασμού
ακριβείας (CLA 180 d, πιεζοηλεκτρικά μπεκ). Η υψηλότερη
πίεση ανάφλεξης και η υπερπλήρωση με στρόβιλο μεταβλητής γεωμετρίας εξασφαλίζουν εξαιρετική εξέλιξη ροπής.
Ένα αριστούργημα μηχανικής: οι βενζινοκινητήρες.
Οι 4κύλινδροι βενζινοκινητήρες, όπως για παράδειγμα
στη CLA 180 Coupé BlueEFFICIENCY Edition, με σύστημα
άμεσου ψεκασμού, μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων και υπερπλήρωση με στροβιλοσυμπιεστή προσφέρουν εξαιρετικές
επιδόσεις – και πληρούν ταυτόχρονα τις απαιτήσεις της
προδιαγραφής εκπομπών Euro 6. Το σύστημα ψεκασμού
υψηλής πίεσης τρίτης γενιάς της Mercedes-Benz με πιεζοηλεκτρικά μπεκ ακριβείας και η εξελιγμένη διαδικασία

καύσης, επιτρέπουν τη σχεδόν τέλεια καύση και, συνεπώς,
την επίτευξη μέγιστης απόδοσης, αξιοποιώντας ιδιαίτερα
αποτελεσματικά το καύσιμο. Ο μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων εξασφαλίζει βέλτιστη πλήρωση των κυλίνδρων και,
άρα, όφελος στην κατανάλωση, η οποία βελτιώνεται ακόμη
περισσότερο χάρη στο μειωμένο βάρος, τις χαμηλές εσωτερικές τριβές και τα ρυθμιζόμενα βοηθητικά συστήματα. Η
υπερπλήρωση επιτρέπει την άμεση απόκριση καθώς και
την ανάπτυξη υψηλής ροπής σε όλο το εύρος στροφών του
κινητήρα.
Αστέρι οικονομίας: χάρη στη λειτουργία ECO Start-Stop.
Τόσο οι πετρελαιοκινητήρες όσο και οι βενζινοκινητήρες
διαθέτουν μία λειτουργία ECO Start-Stop με την οποία
σβήνει ο κινητήρας όταν ακινητοποιείται το αυτοκίνητο. Για
πιο αποδοτική οδήγηση, η ένδειξη ECO του βασικού
εξοπλισμού παρέχει βελτιωμένα στοιχεία στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων για το πόσο οικονομική είναι, υποβοηθώντας έτσι τον οδηγό να υιοθετεί έναν τρόπο οδήγησης
μειωμένης κατανάλωσης στις δεδομένες συνθήκες.

ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΙ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ
Πετρελαιοκινητήρες:
CLA 180 d με ισχύ 80 kW (109 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης
260 Nm
CLA 200 d με ισχύ 100 kW (136 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης
300 Nm
CLA 200 d 4MATIC με ισχύ 100 kW (136 hp) και μέγιστη ροπή
στρέψης 300 Nm
CLA 220 d με ισχύ 130 kW (177 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης
350 Nm
CLA 220 d 4MATIC με ισχύ 130 kW (177 hp) και μέγιστη ροπή
στρέψης 350 Nm
Βενζινοκινητήρες:
CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition με ισχύ 90 kW (122 hp) και
μέγιστη ροπή στρέψης 200 Nm (μόνο CLA Coupé)
CLA 180 με ισχύ 90 kW (122 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 200 Nm
CLA 200 με ισχύ 115 kW (156 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης
250 Nm
CLA 220 4MATIC με ισχύ 135 kW (184 hp) και μέγιστη ροπή
στρέψης 300 Nm
CLA 250 με ισχύ 155 kW (211 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης
350 Nm
CLA 250 4MATIC με ισχύ 155 kW (211 hp) και μέγιστη ροπή
στρέψης 350 Nm
CLA 250 Sport με ισχύ 160 kW (218 hp) και μέγιστη ροπή
στρέψης 350 Nm (μόνο CLA Coupé)
CLA 250 Sport 4MATIC με ισχύ 160 kW (218 hp) και μέγιστη ροπή
στρέψης 350 Nm
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC με ισχύ 280 kW (381 hp) και
μέγιστη ροπή στρέψης 475 Nm
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Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της CLA Coupé και της CLA Shooting
Brake παρουσιάζονται στις σελίδες 82–83.

CLA 200 d
Η μέγιστη ροπή από μόνη της δεν αρκεί. Όταν
όμως είναι διαθέσιμη τόσο νωρίς όσο στην
CLA, τότε προσφέρει υπεροχή στην οδήγηση
ακόμη και στις χαμηλές στροφές.
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Από «piano» μέχρι «forte»: το 7G-DCT.
Το κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7G-DCT προσφέρει περισσότερα από επτά ταχύτητες. Συνδυάζει την άνεση
ενός αυτόματου κιβωτίου 7 σχέσεων με τη δυναμική οδήγηση ενός χειροκίνητου κιβωτίου. Το 7G-DCT αποτελείται από δύο
επιμέρους κιβώτια ταχυτήτων, εκ των οποίων το ένα μεταδίδει την ισχύ στους τροχούς, ενώ το άλλο έχει ήδη προεπιλέξει
την επόμενη σχέση. Κατά συνέπεια, οι αλλαγές ταχυτήτων πραγματοποιούνται χωρίς καμία διακοπή ισχύος και οι επιταχύνσεις
είναι σαφώς καλύτερες.
Με τα προγράμματα οδήγησης «Economy», «Sport» και «Manual», μπορείτε να προεπιλέγετε τα χαρακτηριστικά των αλλαγών
για οικονομική έως σπορτίφ οδήγηση. Με ένα kick-down στο πρόγραμμα «Sport», το 7G-DCT υπερπηδά ενδιάμεσες ταχύτητες.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται ταχύτερες επιταχύνσεις. Οι οδηγοί που αγαπούν την σπορ οδήγηση μπορούν να αλλάζουν
ταχύτητες χειροκίνητα από τα χειριστήρια στο τιμόνι.

ΜΗΧΑΝΙΚΌ ΚΙΒΏΤΙΟ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ
Το μηχανικό κιβώτιο 6 ταχυτήτων, το οποίο ταιριάζει τέλεια σε κάθε
έκδοση κινητήρα, προσφέρει μεγάλη άνεση αλλαγής ταχυτήτων,
ακριβείς διαδρομές και ομαλή εξέλιξη των αλλαγών. Επίσης, υποστηρίζει την άνετη και οικονομική οδήγηση στις χαμηλές στροφές.

Για εμφάνιση που κόβει την ανάσα.
Το σύστημα τετρακίνησης 4MATIC (βλ. εικόνα) μεταφέρει άψογα στο δρόμο την κινητήρια δύναμη από τον κινητήρα
και το κιβώτιο ταχυτήτων. Χάρη στη συνεχώς μεταβλητή κατανομή της ροπής στρέψης στον εμπρόσθιο άξονα (μεταξύ 100 %
και 50 %) και τον πίσω άξονα (μεταξύ 0 % και 50 %) μέσω ενός ηλεκτροϋδραυλικά ελεγχόμενου πολύδισκου συμπλέκτη,
ενσωματωμένου στο πίσω διαφορικό. Έτσι, η τετρακίνηση προσαρμόζεται ευέλικτα σε κάθε οδηγική κατάσταση.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Η ανάρτηση άνεσης περιορίζει τις στρέψεις και τις κλίσεις του αμαξώματος, εξασφαλίζοντας ισορροπία μεταξύ άνεσης και δυναμισμού.
Η ανάρτηση με προσαρμοζόμενη μεταβλητή απόσβεση
κραδασμών επιτρέπει την επιλογή μεταξύ άνετης και σπορτίφ

Υποστηρίζεται από συστήματα ανάρτησης διαφορετικής διαμόρφωσης – από σπορτίφ άνετα έως πολύ σπορτίφ. Έτσι,
η προαιρετικά διαθέσιμη ανάρτηση με προσαρμοζόμενη απόσβεση κραδασμών προσφέρει, μέσω του διακόπτη
DYNAMIC SELECT, τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της λειτουργίας άνεσης και της σπορ λειτουργίας. Καθώς το σύστημα
απόσβεσης λειτουργεί συνεχώς και η ρύθμιση γίνεται ξεχωριστά για κάθε τροχό, βελτιώνονται επίσης η οδηγική ασφάλεια
και άνεση.

σφικτής ρύθμισης της απόσβεσης.
Η σπορ ανάρτηση (σε συνδυασμό με την AMG Line) υποστηρίζει
την σπορ οδήγηση.
Το σπορ σύστημα άμεσης διεύθυνσης προσφέρει στο αυτοκίνητο
μεγαλύτερη ευελιξία κατά την οδήγηση σε στροφές και αυξάνει την
ευστάθεια στην ευθεία πορεία.

Ξέρει πάντα αυτό
που χρειάζεστε.
Οι καινοτόμες υπηρεσίες κινητικότητας, συνδεσιμότητας
και service σε εμάς έχουν ένα όνομα: www.mercedes.me Σε
αυτόν το νέο κόσμο εμπειριών ανήκει το Mercedes me
connect, η συνολική δικτύωση οδηγού, οχήματος και προσωπικής ζωής. Βασικές υπηρεσίες του Mercedes me connect,
όπως το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης Mercedes-Benz
ή η διαχείριση οδικών βλαβών, προσφέρουν άμεσα βοήθεια.
Ο εξοπλισμός Remote Online αποτελεί την υποδομή για τη
χρήση περισσότερων – ξεχωριστά διαθέσιμων – υπηρεσιών
Mercedes me connect, όπως η ένδειξη θέσης οχήματος. Το
Remote Online διατίθεται προαιρετικά με το σύστημα πολυμέσων Audio 20 USB του βασικού εξοπλισμού, και περιλαμβάνεται στο προαιρετικό σύστημα πολυμέσων COMAND
Online, το οποίο σας προσφέρει ολόκληρο τον κόσμο του
Mercedes me connect – με browser, πλοήγηση με Live
Traffic Information (δωρεάν για τρία χρόνια με εγγραφή στο
Mercedes me connect Store εντός της τρίμηνης περιόδου
εγγραφής) και πολυάριθμες εφαρμογές. Οι ενδείξεις εμφανίζονται με υψηλή ανάλυση και έγχρωμες στην οθόνη
20,3 cm (8 ιντσών) (προαιρετικά για το Audio 20 USB/Audio
20 CD). Οι υπηρεσίες Mercedes me connect ενεργοποι
ούνται μόνο εφόσον δηλώστε ρητά την επιθυμία σας, εκτός
του συστήματος κλήσης ανάγκης Mercedes-Benz, το οποίο
ενεργοποιείται αυτόματα.
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Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στο www.mercedes.me/en

Η απόλυτη λύση για
τέλεια δικτύωση.
Με το προαιρετικό πακέτο ενσωμάτωσης smartphone
μπορούν να ενσωματώνονται στο αυτοκίνητο τόσο iPhone®
μέσω του Apple CarPlayTM όσο και τηλέφωνα Android
με Android Auto και να χρησιμοποιούνται μέσω φωνητικών
εντολών – ορισμένες λειτουργίες μπορούν να ενεργοποι
ούνται και με τα χειριστήρια του αυτοκινήτου. Με τη σύνδεση
του smartphone αποκτάτε πρόσβαση στα πιο πρόσφατα
δεδομένα και λογισμικό, όπως πλοήγηση και πληροφορίες
για την κυκλοφορία, μέσα (streaming media και IP Radio)
καθώς και στα στοιχεία επαφών, τηλεφωνία/FaceTime και
μηνύματα.

ΠΑΝΕΞΥΠΝΟ
Με το προαιρετικό πακέτο τηλεφωνίας γενικής χρήσης συνδέονται τα
smartphone με το σύστημα ανοιχτής ακρόασης του αυτοκινήτου, μέσω μίας
βάσης γενικής χρήσης για smartphone στο υποβραχιόνιο. Η εξωτερική
κεραία LTE εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση λήψης και αποστολής. Επίσης,
επιτρέπει και τη φόρτιση μπαταρίας.
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Μέσω των ψηφιακών οδηγιών χρήσης οι πληροφορίες εμφανίζονται
κατευθείαν στην οθόνη πολυμέσων του αυτοκινήτου. Και στη διεύθυνση
www.mercedes-benz.gr μπορείτε να ανακαλύψετε διαδραστικά τις
CLA Coupé και CLA Shooting Brake. Διατίθενται επίσης ως εφαρμογή για
smartphone ή ταμπλέτα.

Για open air οδήγηση.
Με τη μεγάλη γυάλινη επιφάνειά της, η προαιρετική ηλεκτρική πανοραμική συρόμενη οροφή δημιουργεί μία
ιδιαίτερα φωτεινή και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Το ηλεκτρικό αλεξήλιο ρολό προσφέρει σκιά όταν υπάρχει έντονη
ηλιοφάνεια. Στη θέση ανύψωσης, η γυάλινη οροφή προσαρμόζεται αυτόματα σε τρεις βαθμίδες στην τρέχουσα
ταχύτητα οδήγησης. Σε υψηλές ταχύτητες, η γυάλινη οροφή κατεβαίνει. Έτσι μειώνεται η στάθμη θορύβου και η
κυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό. Αντίθετα, στις χαμηλές ταχύτητες, ανυψώνεται πάλι.

ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΟ ΚΛΙΜΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΡΟΦΗ
Ο εσωτερικός χώρος μπορεί να θερμαίνεται ή να αερίζεται πριν ξεκινήσετε τη
διαδρομή σας χάρη στο προαιρετικό σύστημα θέρμανσης στάσης – με
προεπιλογή χρόνου ή τηλεχειρισμό. Με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται πλέον
το χρονοβόρο ξύσιμο του πάγου από το παρμπρίζ.
Το προαιρετικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού THERMOTRONIC προσφέρει
εξατομικευμένα ευχάριστο κλίμα στην καμπίνα επιβατών – χάρη στις δύο ζώνες
κλιματισμού. Ο οδηγός και ο συνοδηγός μπορούν να ρυθμίζουν ανεξάρτητα
μεταξύ τους τη θερμοκρασία. Με τη βοήθεια αισθητήρων, ο κλιματισμός διατηρείται αυτόματα στο επιθυμητό επίπεδο.

Το light show.
Επιβιβαστείτε και απολαύστε – με το ευχάριστο έμμεσο φως του, ο προαιρετικός ατμοσφαιρικός φωτισμός
δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα ευεξίας στο εσωτερικό. Ιδιαίτερα τη νύχτα, αναδεικνύει την προσεγμένη
σχεδίαση και την ποιότητα του εσωτερικού χώρου, μεταδίδει σιγουριά χάρη στην αίσθηση ευρυχωρίας και
μειώνει το θάμπωμα του οδηγού όταν υπάρχουν αυτοκίνητα στο αντίθετο ρεύμα. Ήδη από το ξεκλείδωμα των
θυρών γίνεται αισθητή η ευχάριστη επίδραση του διακριτικού φωτισμού. Για φωτισμό ανάλογα με τη διάθεσή σας
διατίθενται κατ’ επιλογή άλλες δώδεκα αποχρώσεις και πέντε βαθμίδες. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός βασίζεται
εξολοκλήρου στην τεχνολογία LED και ρυθμίζεται άνετα από το όργανο πολλαπλών ενδείξεων.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΎ ΦΩΤΙΣΜΟΎ
Φωτισμός των κεντρικών πλαισίων στις πόρτες με φωτεινά στοιχεία
LED στις χειρολαβές
Φωτισμός στα καλύμματα των χειρολαβών στις πόρτες
Φωτισμός κεντρικής κονσόλας με φωτεινά στοιχεία κάτω από τον
εσωτερικό καθρέπτη
Με σπορ καθίσματα, φωτισμός στο άνοιγμα μεταξύ προσκέφαλων
και πλάτης καθισμάτων εμπρός και πίσω
Φωτισμός χώρου ποδιών εμπρός και πίσω

Οι θέσεις VIP.
Τα εμπρός σπορ καθίσματα του βασικού εξοπλισμού
(βλ. εικόνα) διακρίνονται για την εξαιρετική τους πλευρική
στήριξη. Αναγνωρίζονται από τις υψηλές πλάτες με τρεις
οριζόντιες ραβδώσεις και ένα χαρακτηριστικό άνοιγμα μεταξύ της πλάτης και του ενσωματωμένου προσκέφαλου.
Τα προαιρετικά καθίσματα ανέσεων με τρεις οριζόντιες
ραβδώσεις και διευρυμένη περιοχή ώμων διατίθενται από
συνθετικό δέρμα ARTICO σε Μαύρο ή Γκρι Κρυστάλλου,
τόσο για το βασικό μοντέλο όσο και για τη γραμμή εξοπλισμού Urban. Για περισσότερη άνεση στα πίσω καθίσματα, η
CLA Shooting Brake προσφέρει περισσότερο χώρο στο ύψος
των κεφαλιών κατά 42 mm σε σχέση με τη CLA Coupé.

ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
Οσφυϊκή στήριξη 4 δρόμων οδηγού και συνοδηγού (προαιρετικά): μέσω
της ρύθμισης οσφυϊκής στήριξης, η κυρτότητα της πλάτης προσαρμόζεται
εξατομικευμένα στις ανάγκες του οδηγού και του συνοδηγού, βελτιώνοντας
έτσι την άνεση και την εργονομία.
Το πακέτο καθισμάτων ανέσεων αυξάνει την άνεση κυρίως σε μεγάλες δια
δρομές, καθώς προσφέρει περισσότερες δυνατότητες εργονομικής ρύθμισης
και εξατομικευμένης προσαρμογής για το κάθισμα οδηγού και συνοδηγού.
Αναπαυτική και εξατομικευμένη προσαρμογή της θέσης καθίσματος επιτρέπει
η προαιρετική ηλεκτρική ρύθμιση καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού.
Το προαιρετικό πακέτο καθισμάτων ανέσεων προσφέρει επίσης τη ρύθμιση
ύψους μαξιλαριών αυξάνοντας την επιφάνεια στήριξης των μηρών κατά 60 mm
για αναπαυτικότερα ταξίδια.

Ο χώρος των παρασκηνίων.
Ο χώρος φόρτωσης της CLA Shooting Brake με χωρητι
κότητα 495 λίτρων (και 595 λίτρων στη θέση φόρτωσης)
ξεχωρίζει για το μεγαλύτερο πλάτος στην κατηγορία της,
καθώς και για το ιδιαίτερο βάθος, την πολυμορφικότητα και τη
λειτουργικότητά του. Ένα ενσωματωμένο πτυσσόμενο ρολό
φροντίζει για την προστασία των περιεχομένων του χώρου
αποσκευών. Ένα προαιρετικό διαχωριστικό δίχτυ μεταξύ
του χώρου αποσκευών και της καμπίνας επιβατών προστατεύει τους επιβάτες κατά την οδήγηση.
Η αντιληπτή αξία στο χώρο αποσκευών μπορεί, προαιρετικά,
να αναβαθμιστεί με τρεις ράβδους αλουμινίου Design
στο δάπεδο. Με τα αντιολισθητικά ενθέματα τα αντικείμενα
στο χώρο αποσκευών σταθεροποιούνται με ασφάλεια κατά
τη μεταφορά τους.
ΑΡΚΕΤΌΣ ΧΏΡΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΆ ΆΛΛΑ
Περισσότερη τάξη και ασφάλεια αλλά και πρόσθετες δυνατότητες αποθήκευσης
στο χώρο αποσκευών προσφέρει προαιρετικά το πακέτο χώρου φόρτωσης.
Περιλαμβάνει δικτυωτές θήκες, τη λειτουργία θέσης φόρτωσης για τις πλάτες
των πίσω καθισμάτων (15° πιο όρθιες), μία πρίζα 12 V καθώς και ένα πτυσσό
μενο κουτί κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών (δεν διατίθεται σε συνδυασμό με το ηχοσύστημα Harman Kardon® Logic 7® Surround).
Αποτελεσματική προστασία από αδιάκριτα βλέμματα προσφέρει το αποσπώμενο
κάλυμμα χώρου αποσκευών με πρακτικό μηχανισμό τυλίγματος.
Για άνετη φόρτωση και εκφόρτωση, το προαιρετικό πίσω καπό EASY-PACK
στη CLA Shooting Brake ανοίγει και κλείνει πολύ εύκολα ηλεκτρομηχανικά με
το πάτημα ενός κουμπιού. Σε συνδυασμό με το προαιρετικό πακέτο άνεσης
KEYLESS-GO, γίνεται μάλιστα χωρίς καμία επαφή και πλήρως αυτόματα με μία
απλή κίνηση του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα.

Η σκηνική παρουσία
βασικός εξοπλισμός.
Τι άλλο μπορεί να θέλει κανείς όταν έχουν ικανοποιηθεί
όλες του οι επιθυμίες; Η CLA ενθουσιάζει ήδη από το βασικό
μοντέλο της με τα πολυάριθμα πρόσθετα χαρακτηριστικά
της – αν και φυσικά υπάρχουν πάντοτε κι άλλα που μπορεί
να ανακαλύψει κανείς.
m

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων σε Ασημί Πρωταθλητή με ελαστικά
205/55 R 16

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, σχεδιασμού 3 ακτίνων με δώδεκα

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων σε Ασημί Τιτανίου, με ελαστικά
225/45 R 17 (σε συνδυασμό με CLA 220 d, CLA 220 d 4MATIC, CLA 250 και

Λειτουργία εκκίνησης KEYLESS-GO με σύστημα κλεισίματος ανέσεων

CLA 250 4MATIC)
Μάσκα ψυγείου diamond σε Μαύρο, γρίλια σε Ασημί και ένθετο αστέρι σε
χρώμιο, ένθεμα στην μπροστινή ποδιά σε Ασημί Ιριδίου ματ
Διπλός σωλήνας εξάτμισης με χρωμιωμένες απολήξεις (σε συνδυασμό με
CLA 220 d, CLA 220 d 4MATIC, CLA 250 και CLA 250 4MATIC)
Ένθεμα στην πίσω ποδιά σε Μαύρο γυαλιστερό (σε συνδυασμό με CLA 220 d,
CLA 220 d 4MATIC, CLA 250 και CLA 250 4MATIC)

πλήκτρα χειρισμού
TEMPOMAT με μεταβλητό περιορισμό ορίου ταχύτητας
Σπορ καθίσματα με επένδυση σε συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Κοάρι
και διακοσμητικές ραφές
Διάκοσμος σε εμφάνιση Matrix
Στόμια αεραγωγών με δακτύλιο σε Ασημί χρωμίου και εσωτερικό σταυρό
σε Μαύρο γυαλιστερό
Διακόπτης φώτων σε Μαύρο γυαλιστερό με δακτύλιο σε Ασημί χρωμίου

Η όμορφη εμφάνισή της είναι απλώς η πρώτη εντύπωση. Θα βρείτε

Κεντρικά πλαίσια θυρών σε συνθετικό δέρμα ARTICO με διακοσμητική ραφή

τον πλήρη βασικό εξοπλισμό στον τιμοκατάλογο, τον οποίο μπορείτε

Επένδυση οροφής σε Γκρι

επίσης να δείτε online: www.mercedes-benz.gr

Για ακόμη περισσότερο γόητρο:
ο προαιρετικός εξοπλισμός.
Υπάρχουν αναρίθμητες δυνατότητες για να κάνετε μία
CLA Coupé ή μία CLA Shooting Brake όπως εσείς την
προτιμάτε. Από μικρές λεπτομέρειες για περισσότερο στυλ
μέχρι στοιχεία άνεσης, που μέχρι πρότινος προορίζονταν
αποκλειστικά για την ανώτερη κατηγορία. Διαπιστώστε το
με την άνεσή σας σε αυτόν τον κατάλογο ή και online.
Μπορείτε να διαμορφώσετε εντελώς εξατομικευμένα την
CLA στη διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

Garmin® MAP PILOT: με αυτή τη μικρών διαστάσεων μονάδα πλοήγησης το
Audio 20 CD μετατρέπεται σε εύχρηστο και ολοκληρωμένο σύστημα πλοήγησης.
Η πλοήγηση βάσει χαρτών με κάρτα SD τίθεται σε λειτουργία εισάγοντας την
κάρτα SD της κεντρικής μονάδας.
Η οθόνη πολυμέσων 8 ιντσών προσφέρει με τη διαγώνιο 20,3 cm την αίσθηση
ενός μοντέρνου tablet.
Με το πακέτο ενσωμάτωσης smartphone μπορούν να ενσωματώνονται
στο αυτοκίνητο τόσο iPhone® μέσω του Apple CarPlayTM όσο και τηλέφωνα
Android με Android Auto και να χρησιμοποιούνται μέσω φωνητικών εντολών.
Ορισμένες λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιούνται και με τα χειριστήρια του
αυτοκινήτου. Έτσι, είναι δυνατή η ασφαλής χρήση κατά την οδήγηση.
Για άνετη φόρτωση και εκφόρτωση, το προαιρετικό πίσω καπό EASY-PACK
της CLA Shooting Brake ανοίγει και κλείνει πολύ εύκολα ηλεκτρομηχανικά
με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, η κίνησή της σταματά σε οποιαδήποτε
θέση και η γωνία ανοίγματός της περιορίζεται, αν χρειαστεί.

Η κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές βοηθητικές γραμμές στην οθόνη πολυμέσων διευκολύνει τη στάθμευση και τους ελιγμούς. Ενεργοποιείται αυτόματα
μόλις επιλεγεί η όπισθεν και προβάλλει στην οθόνη της κεντρικής μονάδας την
περιοχή πίσω από το αυτοκίνητο με δυναμικές βοηθητικές γραμμές.
Το κάθισμα οδηγού και συνοδηγού είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και διαθέτουν
λειτουργία μνήμης. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αποθήκευση έως και τριών
διαφορετικών ρυθμίσεων για τα μπροστινά καθίσματα και τους εξωτερικούς
καθρέπτες – για αυξημένη ευκολία στη καθημερινότητα όταν υπάρχουν περισσότεροι οδηγοί.
Εξατομικευμένα ευχάριστο κλίμα για τον οδηγό και το συνοδηγό προσφέρει
το σύστημα αυτόματου κλιματισμού THERMOTRONIC με δύο ζώνες κλιματισμού,
όπου η θερμοκρασία καθώς και η ποσότητα και η κατανομή αέρα ελέγχονται
αυτόματα. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμίζεται ξεχωριστά για τον οδηγό και το
συνοδηγό.
Εκτός από την επιβλητική τους εμφάνιση, οι προβολείς LED High Performance
προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια τη νύχτα χάρη στην ευρεία κατανομή
και το χρώμα του φωτισμού, που μοιάζει με το φως της ημέρας, καθώς και χάρη
στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Τα πίσω φώτα τεχνολογίας LED ομορ
φαίνουν την εμφάνιση και βελτιώνουν την ασφάλεια.
Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός που διατίθεται σε συνδυασμό με το πακέτο
φωτισμού και ορατότητας αναδεικνύει όμορφα τον εσωτερικό χώρο με δώδεκα
διαφορετικές αποχρώσεις και πέντε βαθμίδες έντασης.
Το ηχοσύστημα Surround Harman Kardon® Logic 7® ισχύος 450 Watt με
δώδεκα ηχεία, συμπ. bassbox, και 9κάναλο ενισχυτή DSP προσφέρει σε
συνδυασμό με το σύστημα ήχου μία υπέροχη εμπειρία ήχου σε μορφή στέρεο,
ενώ σε συνδυασμό με το COMAND Online προσφέρει επίσης ήχο DTS και
Dolby-Digital 5.1.
Με το σύστημα KEYLESS-GO ξεκλειδώνετε, εκκινείτε και κλειδώνετε άνετα
το αυτοκίνητο – αρκεί να έχετε μαζί σας το ηλεκτρονικό κλειδί. Η λειτουργία
HANDS-FREE ACCESS επιτρέπει το άνοιγμα του καπό πορτμπαγκάζ χωρίς
επαφή και πλήρως αυτόματα. Και τα δύο συστήματα περιλαμβάνονται στο πακέτο
άνεσης KEYLESS-GO.

Η αγαπημένη της πόλης: η Urban Line.
Η γραμμή εξοπλισμού Urban αναβαθμίζει την παρουσία του
αυτοκινήτου εξωτερικά και εσωτερικά με εκλεπτυσμένες
λεπτομέρειες. Η σχεδίαση του πλαισίου στον πίσω προφυλακτήρα, η μάσκα ψυγείου diamond με στοιχεία σε Μαύρο
γυαλιστερό και τα σπορ καθίσματα με καλύμματα νέας σχεδίασης προσθέτουν δυναμικές πινελιές.

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι Ιμαλαΐων, με ελαστικά
225/40 R 18

Καλύμματα καθισμάτων σε τρία σχέδια

Μάσκα ψυγείου diamond σε Μαύρο

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων, διάτρητο στις λαβές με

Διπλός σωλήνας εξάτμισης με απολήξεις χρωμίου

δώδεκα πλήκτρα χειρισμού και εμφανείς διακοσμητικές ραφές

Ένθεμα στην μπροστινή και πίσω ποδιά σε εμφάνιση χρωμίου

Σπορ καθίσματα με επένδυση σε συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Μαριγκά

Ανάρτηση άνεσης με χαμηλότερη ρύθμιση (προαιρετικά χωρίς επιπλέον
χρέωση: ανάρτηση άνεσης)

και διακοσμητικές ραφές

Διάκοσμος σε εμφάνιση καραβόπανου

Πακέτο καθισμάτων ανέσεων με ρύθμιση ύψους μαξιλαριών

Για street performance:
η AMG Line.
Με την AMG Line το εσωτερικό αποπνέει περισσότερο
σπορ χαρακτήρα. Εξωτερικά, το AMG Styling ενισχύει τη
δυναμική εμφάνιση της CLA.

m

ΓΝΗΣΙΑ AMG
Ζήστε όλη τη μαγεία AMG από τη σελίδα 62.

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ

AMG Styling με μπροστινή και πίσω ποδιά καθώς και επενδύσεις

Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα διάτρητο στις λαβές, σχεδίασης

πλευρικών μαρσπιέ

3 ακτίνων, με επίπεδο κάτω τμήμα, δώδεκα πλήκτρα χειρισμού και κόκκινες

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου
και στιλβωμένες, με ελαστικά 225/40 R 18

διακοσμητικές ραφές

Μάσκα ψυγείου diamond με στοιχεία σε Μαύρο, γρίλια σε Ασημί και ένθετο

DINAMICA και κόκκινες διακοσμητικές ραφές

αστέρι σε χρώμιο

Πακέτο καθισμάτων ανέσεων με ρύθμιση ύψους μαξιλαριών

Διπλός σωλήνας εξάτμισης με απολήξεις χρωμίου

Διάκοσμος σε ανοικτόχρωμο αλουμίνιο με ευθείες γραμμές λείανσης

Ένθεμα διαχύτη στο χρώμα του αμαξώματος με διακοσμητικό στοιχείο σε χρώμιο,

Στόμια αεραγωγών με δακτύλιο και εσωτερικό σταυρό σε Ασημί χρωμίου

σε συνδυασμό με το πακέτο Night σε Μαύρο γυαλιστερό

Sport πεντάλ από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά στοιχεία

Σπορ ανάρτηση με χαμηλότερη ρύθμιση
Διάτρητα δισκόφρενα εμπρός, δαγκάνες με επιγραφή «Mercedes-Benz» εμπρός

Σπορ καθίσματα με επένδυση σε συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών

Για μια ιδιαίτερη νότα:
το πακέτο Exclusive.
Σίγουρη κομψότητα και εγγυημένη απόλαυση: χάρη στον
κορυφαίο εσωτερικό εξοπλισμό, το πακέτο Exclusive
ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις άνεσης, ποιότητας
και σχεδίασης.

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων σε δέρμα, διάτρητο στις
λαβές με δώδεκα πλήκτρα χειρισμού (επίπεδο κάτω τμήμα σε συνδυασμό με
την AMG Line)
Σπορ καθίσματα με δερμάτινη επένδυση, διακοσμητικές ραφές και διάτρητες
πλευρές
Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
Πακέτο καθισμάτων ανέσεων
Οσφυϊκή στήριξη 4 δρόμων
Ταμπλό οργάνων σε συνθετικό δέρμα ARTICO με διακοσμητικές ραφές
Διακοσμητικές λωρίδες σε συνθετικό δέρμα ARTICO με εμφανείς ραφές σε
εμφάνιση wrap-around
Διάκοσμος σε αλουμίνιο με τραπεζοειδείς γραμμές λείανσης
Διάκοσμος σε ανοικτόχρωμο αλουμίνιο με ευθείες γραμμές λείανσης
(σε συνδυασμό με την AMG Line)
Εσωτερική οροφή σε Μαύρο (προαιρετικά: εσωτερική οροφή σε Γκρι με
επενδύσεις από Μαύρο δέρμα)
Σπορ πεντάλ από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά στοιχεία
(σε συνδυασμό με την AMG Line)
Ταπέτα Cord με περίγραμμα στο χρώμα του εξοπλισμού
Πρίζα 12 V στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου
Σύστημα κλεισίματος ανέσεων με θερινό άνοιγμα/κλείσιμο για τα πλαϊνά
παράθυρα και την πανοραμική συρόμενη οροφή (προαιρετικά)

Γνήσια ροκ:
το πακέτο AMG Exclusive.
Βασισμένοι στην προαιρετική AMG Line, δημιουργήσαμε
για εσάς ένα συνδυασμό κορυφαίων στοιχείων εσωτε
ρικού για μέγιστη πολυτέλεια, εξατομίκευση και σπορτίφ
προσωπικότητα.

Σπορ καθίσματα με επενδύσεις από δέρμα σε Μαύρο RED CUT με κόκκινες
διακοσμητικές ραφές
Θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού
Πακέτο καθισμάτων ανέσεων
Οσφυϊκή στήριξη 4 δρόμων
Ταμπλό οργάνων σε συνθετικό δέρμα ARTICO με κόκκινες διακοσμητικές ραφές
Διάκοσμος σε ανοικτόχρωμο αλουμίνιο με ευθείες γραμμές λείανσης
Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα διάτρητο στις λαβές, σχεδίασης
3 ακτίνων, με επίπεδο κάτω τμήμα, δώδεκα πλήκτρα χειρισμού και κόκκινες
διακοσμητικές ραφές
Διακοσμητικές λωρίδες σε συνθετικό δέρμα ARTICO με κόκκινες εμφανείς ραφές
σε εμφάνιση wrap-around
Ζώνες ασφαλείας designo κόκκινες (στα sport μοντέλα και στη Mercedes-AMG
CLA 45 4MATIC)
Εσωτερική οροφή σε Μαύρο
Sport πεντάλ από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά στοιχεία
Ταπέτα Cord με περίγραμμα σε Μαύρο και διακοσμητική ραφή σε Κόκκινο και
με επιγραφή «AMG» (επιγραφή «Sport» στα sport μοντέλα)

Ιδανικό για το νυχτερινό πάρτι:
το πακέτο Night.
Το πακέτο Night, με εντυπωσιακά σχεδιαστικά στοιχεία σε
Μαύρο, προσδίδει στη CLA έναν έντονα σπορτίφ εκφραστικό
χαρακτήρα – από τις διακοσμητικές λωρίδες στους προ
φυλακτήρες εμπρός και πίσω και τα φυμέ κρύσταλλα μέχρι
τους εξωτερικούς καθρέπτες, τις ζάντες αλουμινίου και
τα πλαίσια των παραθύρων.

Προφυλακτήρες εμπρός και πίσω με διακοσμητική λωρίδα σε Μαύρο γυαλιστερό
Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών σε Μαύρο γυαλιστερό
Θερμομονωτικό φυμέ κρύσταλλο από τις κολόνες B
Διακοσμητική λωρίδα αμαξώματος και πλαίσιο παραθύρων σε Μαύρο γυαλιστερό
Πρόσθετα στοιχεία του πακέτου Night σε συνδυασμό με τη γραμμή εξοπλισμού
Urban: Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων σε Μαύρο και στιλβωμένες, με
ελαστικά 225/40 R 18 καθώς και μάσκα ψυγείου diamond με στοιχεία σε
Μαύρο γυαλιστερό και γρίλια σε Μαύρο γυαλιστερό με ένθετο αστέρι σε χρώμιο
Πρόσθετα στοιχεία του πακέτου Night σε συνδυασμό με την AMG Line: Ζάντες
αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων σε Μαύρο και στιλβωμένες,
με ελαστικά 225/40 R 18, μάσκα ψυγείου diamond με στοιχεία χρωμίου και
γρίλια σε Μαύρο γυαλιστερό με ένθετο αστέρι σε χρώμιο, καθώς και ένθετος
διαχύτης στην πίσω ποδιά σε Μαύρο γυαλιστερό

Χωρίς διασκευές:
τα Γνήσια αξεσουάρ.
Μπορείτε να εμπιστεύεστε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ
Mercedes-Benz που σας επιτρέπουν να διαμορφώνετε
τη CLA Coupé και τη CLA Shooting Brake ακόμη πιο
εξατομικευμένα – για να είστε άριστα προετοιμασμένοι
για όλα.

Διακριτική, προσαρτημένη στο καπό του πορτμπαγκάζ, η πίσω αεροτομή
αναδεικνύει το πίσω μέρος της CLA Coupé χωρίς εντυπωσιασμούς. Το υψηλής
ποιότητας αστάρι επιτρέπει τη βαφή στο χρώμα της επιλογής σας.
Σκάφη χώρου αποσκευών, επίπεδη, από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο με
αντιολισθητική επένδυση
Το Garmin® MAP PILOT αναβαθμίζει το Audio 20 CD σε ολοκληρωμένο σύστημα
πλοήγησης Garmin®. Το λογισμικό πλοήγησης και τα δεδομένα χαρτών είναι
αποθηκευμένα σε μία κάρτα μνήμης SD. Εύκολος χειρισμός μέσω του χειριστηρίου ελέγχου του αυτοκινήτου καθώς και φωνητικών εντολών. Μέσω της οθόνης πολυμέσων ο (3D) χάρτης προβάλλεται με πρόσθετες οδηγίες πλοήγησης
συμπ. του Live Traffic Information (σε ορισμένες χώρες). Οι ενημερώσεις
λογισμικού και χαρτών είναι εφικτές δωρεάν μέσω διαδικτύου με ένα download
manager.
Κάνετε το αστέρι Mercedes να ακτινοβολεί. Με οπτικές ίνες και τεχνολογία
LED, το κεντρικό αστέρι στη μάσκα ψυγείου της Mercedes σας μπορεί να φωτίζεται κατά το ξεκλείδωμα 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).

CLA 250 Sport και
CLA 250 Sport 4MATIC.
Μοναδικό ντουέτο: γνωρίστε στη CLA 250 Sport1 και τη
CLA 250 Sport 4MATIC την αρμονία του ασυμβίβαστα
σπορτίφ χαρακτήρα και της συναρπαστικής πολυτέλειας,
με σπορ ήχο κινητήρα, σπορ ανάρτηση με χαμηλότερη
ρύθμιση engineered by AMG και AMG Styling.
1

CLA 250 Sport μόνο σε συνδυασμό με τη CLA Coupé.

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων σε Μαύρο και στιλβωμένες,
με ελαστικά 235/40 R 18 (εικόνες στη σελίδα 58 κάτω δεξιά)

Σπορ καθίσματα με επένδυση σε συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών

Σπορ παραμετρικό σύστημα διεύθυνσης AMG

Ζώνες ασφαλείας designo κόκκινες (όχι σε συνδυασμό με το πακέτο Exclusive)

Μάσκα ψυγείου diamond με στοιχεία χρωμίου, γρίλια σε Μαύρο γυαλιστερό και

Στόμια αεραγωγών με κόκκινο δακτύλιο και εσωτερικό σταυρό σε Ασημί χρωμίου

ένθετο αστέρι σε χρώμιο

Ταπέτα Cord με περίγραμμα σε Μαύρο και διακοσμητική ραφή σε Κόκκινο και

Διάτρητα δισκόφρενα εμπρός, κόκκινες δαγκάνες εμπρός και πίσω με επιγραφή

με επιγραφή «Sport»

«Mercedes-Benz» εμπρός
Περισσότερο σπορ ρύθμιση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων και πεντάλ γκαζιού
Τροποποιημένη διαμόρφωση του ESP®
Κόκκινα διακοσμητικά στοιχεία στην μπροστινή και πίσω ποδιά

DINAMICA και κόκκινες διακοσμητικές ραφές

Άλλο ένα έξτρα.
Οι τροχοί.
Ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος για
τον τέλειο τροχό. Βρείτε τις ζάντες
που ταιριάζουν καλύτερα στο αυτο
κίνητο των ονείρων σας από την πλούσια και ελκυστική ποικιλία που σας
προσφέρουμε.

ΒΑΣΙΚΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
R00 Χαλύβδινη ζάντα με τάσι τροχού 10 οπών και
ελαστικά 195/65 R 15

R24 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί
Τιτανίου, με ελαστικά 225/45 R 17

46R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 τριπλών ακτίνων σε
Γκρι Τρεμολίτη με ελαστικά 225/40 R 18

643 Χαλύβδινη ζάντα με τάσι τροχού 10 οπών και ελαστικά 205/55 R 16

02R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί
Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά 225/45 R 17

66R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε
Γκρι Ιμαλαΐων, με ελαστικά 225/40 R 18

R78 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε
Μαύρο ματ και στιλβωμένη, με ελαστικά 205/55 R 16

R43 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Ασημί
Τιτανίου, με ελαστικά 225/45 R 17

51R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι
Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά 225/40 R 18

R20 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 7 ακτίνων, σε Μαύρο
ματ και στιλβωμένη, με ελαστικά 205/55 R 16

25R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Ασημί
Τιτανίου, με ελαστικά 205/50 R 17

05R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Μαύρο
και στιλβωμένη, με ελαστικά 225/40 R 18

39R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Ασημί
Πρωταθλητή, με ελαστικά 205/55 R 16

R31 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι
Ιμαλαΐων και στιλβωμένη, με ελαστικά 225/40 R 18

AMG
678 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
225/40 R 18

796 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,
σε Μαύρο, με στιλβωμένη στεφάνη και ελαστικά
225/40 R 18 εμπρός και 245/35 R 18 πίσω1

612 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Μαύρο και στιλβωμένη, με ελαστικά 225/40 R 18

756 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι
Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/40 R 18

791 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,

637 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών

σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
225/40 R 18
760 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,
σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
225/40 R 18 εμπρός και 245/35 R 18 πίσω1
646 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,
σε Μαύρο, με στιλβωμένη στεφάνη και ελαστικά
225/40 R 18

ακτίνων, σε Μαύρο και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/40 R 18
693 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών
ακτίνων, σε Μαύρο και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/35 R 19
780 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,
σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/35 R 19

787 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών
ακτίνων, σε Μαύρο ματ, με στιλβωμένη στεφάνη
και ελαστικά 235/35 R 19
638 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών
ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/35 R 19
99R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών
ακτίνων, σε Μαύρο ματ, με στιλβωμένη στεφάνη και
ελαστικά 235/35 R 19

m

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΖΆΝΤΕΣ
θα βρείτε στο πρόγραμμα αξεσουάρ μας.
Πληροφορίες για γνήσια αξεσουάρ
Mercedes-Benz θα βρείτε στη διεύθυνση
www.mercedes-benz-accessories.com
ή στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων

1

Εκδόσεις μικτών ελαστικών με διαφορετικές ζάντες και διαστάσεις ελαστικών στον πίσω άξονα.

Mercedes-Benz.

Η πρόοδος επιταχύνει.
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC
Shooting Brake και Coupé.
Η Mercedes-AMG δεν είναι απλώς ένας κατασκευαστής
αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Η AMG είναι μία υπόσχεση.
Η υπόσχεση να κάνει πάντοτε άλλο ένα βήμα μπροστά.
Να περιμένει πολλά και να τα δίνει όλα. Έτσι, δημιουργούμε
ξεχωριστά αυτοκίνητα, για ξεχωριστούς ανθρώπους.
Φτιαγμένες να αφήνουν το στίγμα τους. Στην πόλη. Στον κόσμο.
Στην άσφαλτο. Οι Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake
και Mercedes-AMG CLA 45 Coupé.
Καλώς ήρθατε στον κόσμο της AMG.

Η μορφή αναδεικνύεται.
Το facelift υπογραμμίζει εντυπωσιακά τη δυναμική εμφάνιση της Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake.
Το ιδιαίτερο μπροστινό τμήμα χαρακτηρίζεται από τη μάσκα ψυγείου AMG με διπλή γρίλια σε Ασημί
Χρωμίου και την μπροστινή ποδιά AMG σε σχεδίαση A Wing. Το μπροστινό splitter σε Γκρι Τιτανίου ματ
καθώς τα μαύρα γυαλιστερά flics βελτιώνουν την τροφοδοσία ψυχρού αέρα. Στο προφίλ κυριαρχούν
οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων. Το αεροδυναμικά βελτιωμένο πίσω
τμήμα ολοκληρώνει την εκφραστική συνολική εικόνα. Με την πρώτη ματιά γίνεται σαφές: με ένα
compact racer της AMG έχει κανείς πάντα το προβάδισμα.

SHOOTING BRAKE

Η αίσθηση
εξευγενίζεται.
Όποιος πάρει θέση στα καθίσματα AMG Performance με έντονα περιγράμματα και ενσωματωμένα προσκέφαλα, αισθάνεται τα πολυτελή υλικά και την
σπορτίφ κομψότητα. Οι έδρες και οι πλάτες των καθισμάτων προσφέρουν
ακόμη καλύτερη πλευρική στήριξη και προσδίνουν στον εσωτερικό χώρο μία
ιδιαίτερη σπορ εμφάνιση. Επιπλέον, ο μοχλός επιλογής AMG E-SELECT του
βασικού εξοπλισμού και το προαιρετικό τιμόνι AMG Performance με χειριστήρια αλλαγής αλουμινίου ολοκληρώνουν την δυναμική ατμόσφαιρα του
εσωτερικού. Το μόνο που απομένει πλέον είναι να προσδεθείτε και να απολαύσετε την ορμή της.

Η κίνηση τελειοποιείται.
Στο θέμα των νέων προτύπων, η AMG βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Καλύτερο παράδειγμα αποτελεί
το μηχανικό σύνολο 2 λίτρων της Mercedes-AMG CLA 45. Με τα 280 kW (381 hp), ο κινητήρας εντυπω
σιάζει τόσο με την ισχύ όσο και με την αποδοτικότητά του. Έτσι η κατανάλωση καυσίμου κατά NEDC είναι
μόλις 6,9 l/100 km. Ένα τεχνολογικό αριστούργημα, το οποίο κατασκευάζεται μάλιστα σύμφωνα με
την αρχή «One Man – One Engine». Με άλλα λόγια, πάθος για την αγωνιστική οδήγηση που το αισθάνεσαι,
ή και το ακούς – στον απαράμιλλο ήχο του συστήματος εξάτμισης AMG Sport.

COUPÉ

Η δυναμική οδήγηση εντείνεται.
Τι είναι ενίσχυση της δυναμικής οδήγησης; Το πακέτο AMG DYNAMIC PLUS στη
Mercedes-AMG CLA 45 Coupé. Εκεί περιλαμβάνεται και το μηχανικά ρυθμιζόμενο
μπλοκέ διαφορικό μπροστινού άξονα AMG. Για βέλτιστη πρόσφυση σε όλες τις
οδικές καταστάσεις. Το πακέτο επίσης περιλαμβάνει το τιμόνι AMG Performance,
την σπορ ανάρτηση AMG RIDE CONTROL με προσαρμοζόμενη ρυθμιζόμενη απόσβεση καθώς και το πρόγραμμα οδήγησης RACE. Το όνομα τηρεί αυτό που υπόσχεται:
το πρόγραμμα RACE είναι σχεδιασμένο για μέγιστη δυναμική οδήγηση και είναι
ιδανικό για το κυνήγι της αδρεναλίνης. Σε αγωνιστική πίστα, όχι απλώς στο δρόμο.

Η ορμή προωθείται.
Με βάση το σλόγκαν «Περισσότερη ώθηση, λιγότερη άντωση», εξελίχθηκε εμφανώς το πίσω τμήμα της Mercedes-AMG CLA 45
Coupé. Καθοριστική βελτίωση της αεροδυναμικής αναλαμβάνει να εξασφαλίζει η νέα ακμή AMG. Η πίσω ποδιά AMG σε
εμφάνιση διαχύτη με τέσσερα κατακόρυφα πτερύγια βελτιώνει ακόμη περισσότερο την ροή του αέρα. Ο πρωτοποριακός
χαρακτήρας του οχήματος υπογραμμίζεται, τέλος, από τα δύο χρωμιωμένα πλαίσια διπλών απολήξεων του σπορ συστή
ματος εξάτμισης AMG καθώς και από την επιγραφή «TURBO 4MATIC» στις πλευρές. Δηλώνει γνήσια δυναμική. Όπως
όλα στη Mercedes-AMG CLA 45 Coupé.

Η οδική συμπεριφορά εξελίσσεται.
Η τέλεια οδική συμπεριφορά προϋποθέτει βέλτιστη οδηγησιμότητα, την οποία εξασφαλίζει η AMG DRIVE UNIT. Είναι
ο κεντρικός πίνακας ελέγχου για το σπορ κιβώτιο 7 ταχυτήτων AMG SPEEDSHIFT DCT και τα προγράμματα οδήγησης
DYNAMIC SELECT, τα οποία επιλέγονται εύκολα με έναν περιστροφικό διακόπτη. Άριστες επιβραδύνσεις και ακριβή κατανομή
πίεσης πέδησης προσφέρει το σύστημα φρένων υψηλής απόδοσης AMG. Το πακέτο αεροδυναμικής AMG με μεγαλύτερα
μπροστινά splitter καθώς και τα πρόσθετα flics στην μπροστινή ποδιά αυξάνουν την πίεση επαφής. Έτσι, μπορείτε να
χαίρεστε τις ζάντες αλουμινίου AMG σε όλο τους το μεγαλείο.

Η οδηγική απόλαυση αναβαθμίζεται.
Με την εξέλιξη του ηλεκτρονικού προγράμματος ευστάθειας τριών βαθμίδων (ESP®), ασφάλεια και οδηγική απόλαυση μπορούν
να συνυπάρχουν. Μέσω του πλήκτρου ESP®, ο οδηγός μπορεί να επιλέγει μεταξύ τριών στρατηγικών ρύθμισης: «ESP® ON»
για υψηλή ασφάλεια, «ESP® SPORT HANDLING MODE» για πιο σπορτίφ στυλ οδήγησης και «ESP® OFF» για οδήγηση σε πίστες
αγώνων. Η σπορ ανάρτηση AMG RIDE CONTROL συμβάλλει στην καλύτερη μετάδοση της ισχύος του κινητήρα στην άσφαλτο.
Για ό,τι άλλο προκύψει, αναλαμβάνουν οι επιδόσεις του αυτοκινήτου σας.

Η τεχνολογία
επαναστατεί.
Τι κοινό έχουν οι οδηγοί της AMG και οι μηχανικοί της AMG;
Βενζίνη στο αίμα τους. Απόδειξη είναι ο ισχυρότερος σε σει
ρά παραγωγής 4κύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας
του κόσμου με ισχύ 280 kW (381 hp). Με 141 kW (191 hp) ανά
λίτρο κυβισμού, ξεπερνά σε επιδόσεις ακόμη και τα περισσότερα super sport αυτοκίνητα. Ένας στροβιλοσυμπιεστής twin scroll
εξασφαλίζει άμεση απόκριση και μέγιστη ελαστικότητα. Η ροπή
στρέψης φτάνει τα 475 Nm.
Με την τετρακίνηση 4MATIC AMG Performance, οι δυνατότητες
του κινητήρα κατανέμονται βέλτιστα στους τέσσερις τροχούς.
Το προαιρετικό πακέτο AMG DYNAMIC PLUS με μηχανικά ρυθμιζόμενο μπροστινό μπλοκέ διαφορικό αυξάνει ακόμη περισσότερο
την πρόσφυση. Το αποτέλεσμα μπορεί, ενδεχομένως, να εξαντλεί
τα όρια της φυσικής, όχι όμως και της οδηγικής
σας απόλαυσης.

Το πάθος μεγαλώνει όσο το μοιράζεσαι: το AMG Private Lounge είναι η κοινότητά μας για τον 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. Επίσης, μπορείτε να επωφελείστε από ειδικές προσφορές και έχετε άμεση
σύνδεση με τα κεντρικά γραφεία της AMG: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome
Η AMG Driving Academy αντιπροσωπεύει το απόλυτο ομαδικό πνεύμα: βιώστε τις επιδόσεις μαζί με άλλα μέλη και
βελτιώστε τις ικανότητες οδήγησής σας σε αγωνιστικές πίστες – και ζήστε εκδηλώσεις lifestyle στα συναρπαστικότερα
μέρη του κόσμου. Γίνετε 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 ολοκληρωμένος κόσμος υπηρεσιών σάς υποστηρίζει σε θέματα μηχανοκίνητου αθλητισμού:
www.mercedes-amg.com/customerracing
Στο AMG Performance Studio κατασκευάζουμε αυτοκίνητα, τα οποία είναι απολύτως προσαρμοσμένα στις επιθυμίες σας.
Η δημιουργικότητα των ειδικών μας δεν έχει όρια – από ειδικά τεχνικά εξαρτήματα και εκκεντρικά χρώματα βαφής μέχρι
αποκλειστικά στοιχεία εσωτερικού εξοπλισμού φτιάχνονται ειδικά για εσάς – με απόλυτη χειροποίητη ακρίβεια.
Ελάτε στον κόσμο της AMG. Απολαύστε Driving Performance.

Δεν φτιάχνουμε απλώς αυτοκίνητα.
Πραγματοποιούμε όνειρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Coupé.
Πετρελαιοκινητήρες

CLA 180 d

CLA 200 d

CLA 200 d

CLA 220 d

CLA 220 d

4MATIC
Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4MATIC

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

Κυβισμός σε cm

1461

2143

2143

2143

2143

Ονομαστική ισχύς1 σε 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 σε 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]

3

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ.

11,6 [11,6]

9,5 [9,0]

– [9,0]

– [7,7]

– [7,7]

Τελική ταχύτητα σε km/h

205 [205]

220 [220]

– [216]

– [232]

– [230]

Κατανάλωση καυσίμου4 σε μικτό κύκλο
(l/100 km)

4,0–3,7 [4,2–3,8]

4,4–4,0 [4,2–3,8]

– [4,9–4,6]

– [4,5–4,2]

– [4,9–4,6]

Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο (g/km)

108–98 [109–100]

114–104 [110–100]

– [127–119]

– [117–109]

– [127–119]

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6

Euro 6/A+ [Euro 6/A+]

Euro 6/A+ [Euro 6/A+]

– [Euro 6/A]

– [Euro 6/A+]

– [Euro 6/A]

Βενζινοκινητήρες

CLA 180

CLA 180

CLA 200

BE7 Edition
Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη

4 εν σειρά

CLA 220

CLA 250

4MATIC
4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

CLA 250

CLA 250

CLA 250

Mercedes-AMG

Sport

4MATIC

Sport 4MATIC

CLA 45 4MATIC

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

Κυβισμός σε cm

1595

1595

1595

1991

1991

1991

1991

1991

1991

Ονομαστική ισχύς1 σε kW (hp) σε σ.α.λ.

90 (122)/5000

90 (122)/5000

115 (156)/5300

135 (184)/5500

155 (211)/5500

160 (218)/5500

155 (211)/5500

160 (218)/5500

280 (381)/6000

Ονομαστική ροπή στρέψης1 σε Nm σε σ.α.λ.

200/1250–4000 200/1250–4000

250/1250–4000

300/1200–4000

350/1200–4000

350/1200–4000

350/1200–4000

350/1200–4000

475/2250–5000

Κιβώτια ταχυτήτων

6 ταχυτήτων,

6 ταχυτήτων,

6 ταχυτήτων,

6 ταχυτήτων,

6 ταχυτήτων,

μηχανικό
[7G-DCT]

μηχανικό
[7G-DCT]

μηχανικό
[7G-DCT]

μηχανικό
[7G-DCT]

–
[7G-DCT]

–
[7G-DCT]

– [AMG SPEEDSHIFT

μηχανικό
[–]

–
[7G-DCT]

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ.

9,0 [–]

9,0 [8,7]

8,2 [7,9]

– [7,1]

6,6 [6,5]

6,5 [6,4]

– [6,5]

– [6,4]

Τελική ταχύτητα σε km/h

190 [–]

210 [210]

230 [230]

– [240]

240 [240]

250 [250 ]

– [240]

– [250 ]

– [2502], [2703]

Κατανάλωση καυσίμου4 σε μικτό κύκλο
(l/100 km)

5,0 [–]

5,7–5,4 [5,6–5,2]

5,7–5,5 [5,6–5,2]

– [6,7–6,5]

6,6–6,4 [6,0–5,8]

6,7 [6,2]

– [6,7–6,5]

– [6,8]

– [7,3–6,9]

117 [–]

133–125 [128–121] 133–126 [128–121] – [156–152]

153–148 [140–136] 156 [143]

– [156–152]

– [160]

– [171–162]

Euro 6/B [–]

Euro 6/B [Euro 6/B] Euro 6/B [Euro 6/B] – [Euro 6/C]

Euro 6/D [Euro 6/C] Euro 6/D [Euro 6/C] – [Euro 6/C]

– [Euro 6/D]

– [Euro 6/D]

3

Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο (g/km)
Κατηγορία εκπομπών /αποδοτικότητας
5

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

6

1

2

Σπορ κιβώτιο
7 σχέσεων DCT]

2

– [4,2]
2

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
κ ατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά Shooting Brake.
Πετρελαιοκινητήρες

CLA 180 d

CLA 200 d

CLA 200 d

CLA 220 d

CLA 220 d

4MATIC
Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4MATIC

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

Κυβισμός σε cm

1461

2143

2143

2143

2143

Ονομαστική ισχύς1 σε 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 σε 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]

3

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ.

11,9 [11,9]

9,7 [9,2]

– [9,2]

– [7,8]

– [7,8]

Τελική ταχύτητα σε km/h

200 [200]

215 [215]

– [212]

– [228]

– [225]

Κατανάλωση καυσίμου4 σε μικτό κύκλο
(l/100 km)

4,2–3,9 [4,3–4,1]

4,4–4,1 [4,2–3,9]

– [5,0–4,6]

– [4,3–4,0]

– [5,0–4,6]

Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο (g/km)

110–101 [114–107]

115–108 [111–101]

– [131–121]

– [112–105]

– [131–121]

Κατηγορία εκπομπών5/αποδοτικότητας6

Euro 6/A+ [Euro 6/A+]

Euro 6/A+ [Euro 6/A+]

– [Euro 6/A]

– [Euro 6/A+]

– [Euro 6/A]

Βενζινοκινητήρες

CLA 180

CLA 200

CLA 220

CLA 250

4MATIC
Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

CLA 250

CLA 250

Mercedes-AMG

4MATIC

Sport 4MATIC

CLA 45 4MATIC

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

Κυβισμός σε cm

1595

1595

1991

1991

1991

1991

1991

Ονομαστική ισχύς1 σε kW (hp) σε σ.α.λ.

90 (122)/5000

115 (156)/5300

135 (184)/5500

155 (211)/5500

155 (211)/5500

160 (218)/5500

280 (381)/6000

Ονομαστική ροπή στρέψης1 σε Nm σε σ.α.λ.

200/1250–4000

250/1250–4000

300/1200–4000

350/1200–4000

350/1200–4000

350/1200–4000

475/2250–5000

Κιβώτια ταχυτήτων

6 ταχυτήτων,

6 ταχυτήτων,

6 ταχυτήτων,

μηχανικό
[7G-DCT]

–
[7G-DCT]

–
[7G-DCT]

– [AMG SPEEDSHIFT

μηχανικό
[7G-DCT]

–
[7G-DCT]

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ.

9,1 [8,8]

8,5 [8,2]

– [7,2]

6,7 [6,7]

– [6,6]

– [6,6]

– [4,3]

Τελική ταχύτητα σε km/h

210 [210]

225 [225]

– [235]

240 [240]

– [240]

– [240]

– [2502], [2703]

Κατανάλωση καυσίμου4 σε μικτό κύκλο
(l/100 km)

6,0–5,5 [5,7–5,4]

6,0–5,6 [5,7–5,4]

– [6,9–6,7]

6,7–6,6 [6,3–6,1]

– [6,9–6,7]

– [6,9]

– [7,3–6,9]

140–128 [134–126]

140–130 [134–126]

– [158–154]

156–151 [145–141]

– [158–154]

– [160]

– [171–162]

Euro 6/B [Euro 6/B]

Euro 6/B [Euro 6/B]

– [Euro 6/C]

Euro 6/D [Euro 6/C]

– [Euro 6/C]

– [Euro 6/D]

– [Euro 6/C]

3

Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο (g/km)
Κατηγορία εκπομπών /αποδοτικότητας
5

6

μηχανικό
[7G-DCT]

Σπορ κιβώτιο
7 σχέσεων DCT]

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. Πιθανές αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 6 Αξιολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος. 7 BlueEFFICIENCY. Οι τιμές σε αγκύλες αφορούν οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την
ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

Διαστάσεις Coupé.

Διαστάσεις Shooting Brake.

1432

1435

1547
2032

1549
1777

905

1006

925

1422

1391

690
495

516
544

338

1016

1410

1350

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για τη CLA 180 με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.

925

703
800
1590
1003

338

276

2699
4640

947

1016

690
495

516
544
276

1547
2032

1549
1777

555

2699
4640

1422

1391

571

1016

1410

1350

Βασικός εξοπλισμός

Επενδύσεις και διάκοσμος.
Επενδύσεις
111 Συνθετικό δέρμα ARTICO Μαύρο1, 2, 4
118 Συνθετικό δέρμα ARTICO Γκρι Κρυστάλλου1, 2, 4
151 Συνθετικό δέρμα ARTICO Μαύρο1, 3, 4
155 Συνθετικό δέρμα ARTICO Μπεζ Σαχάρας1, 3, 4
158 Συνθετικό δέρμα ARTICO Γκρι Κρυστάλλου1, 3, 4
351 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Κοάρι Μαύρο3
358 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Κοάρι Γκρι Κρυστάλλου3
371 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Μαριγκά Μαύρο με μπλε λεπτομέρειες3
378 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Μαριγκά Γκρι Κρυστάλλου3
381 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Μαριγκά Μαύρο με λευκές λεπτομέρειες3
651 Συνθετικό δέρμα ARTICO/μικροΐνες DINAMICA Μαύρο3, 5, 6
801 Δέρμα Μαύρο3
804 Δέρμα Καφέ Καρυδί3
811 Δέρμα Μαύρο RED CUT3
855 Δέρμα Μπεζ Σαχάρας/Μαύρο3
Διάκοσμος
H06 Ξύλο μελιάς Μαύρο ματ1
H14 Ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό1
H19 Ξύλο λεύκας ανοικτό Καφέ σατινέ1
H72 Αλουμίνιο με κυψελοειδείς γραμμές λείανσης σκούρο1
H73 AMG Carbon1
H79 Αλουμίνιο με ευθείες γραμμές λείανσης ανοικτόχρωμο1, 7
H81 Εμφάνιση καραβόπανου
H88 Εμφάνιση matrix
H90 AMG Design Μαύρο/Κόκκινο6 (δεν εικονίζεται)
H91 AMG Design Μαύρο/Ασημί8 (δεν εικονίζεται)
H92 AMG μικροΐνών DINAMICA Μαύρο1
739 Αλουμίνιο με τραπεζοειδείς γραμμές λείανσης1, 9
Προαιρετικός εξοπλισμός. 2 Κάθισμα ανέσεων.
 ασικός εξοπλισμός για μοντέλα Mercedes-AMG.
Β
9
Βασικός εξοπλισμός για πακέτο Exclusive.
1
6

3

Σπορ κάθισμα. 4 Μόνο σε συνδυασμό με το πακέτο καθισμάτων ανέσεων. 5 Βασικός εξοπλισμός για sport μοντέλο.
Βασικός εξοπλισμός για AMG Line και πακέτο AMG Exclusive. 8 Προαιρετικός εξοπλισμός για μοντέλα Mercedes-AMG.

7

Urban Line1

AMG Line1

Πακέτο Exclusive1

Πακέτο AMG Exclusive1

Χρώματα
εξωτερικής βαφής.

Ακρυλικές βαφές
149 Λευκό Πολικό
589 Κόκκινο Δίας
696 Μαύρο Νυχτός
Μεταλλικές βαφές1
191 Μαύρο Κόσμος
761 Ασημί Πολικό
787 Γκρι Βουνού
890 Μπλε Καβανσίτη
990 Καφέ Ανατολής
Ειδική βαφή1
991 Ασημί Πολικό magno designo

1

Προαιρετικός εξοπλισμός.

Ακρυλικές βαφές

Μεταλλικές βαφές1

Ειδική βαφή1

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».

Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση την 04.07.2017. Μετά την ημερο-

κανενός είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα

μηνία αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές

που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το παρόν έντυπο θα

κατά τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις

χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο

στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον

και τη φορολογία μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της

αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να

Γερμανίας. Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.

χρησιμοποιήσει για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν

www.mercedes-benz.gr
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