Mercedes-Benz
CLA
Нови налични автомобили

Номер на оферта:

CLA 180 d

09 515 31203

Технически данни:

➢ Дизел · 1461 cm3 · 116 к.с. · 7G-DCT автоматична скоростна кутия
➢ 4,7 л / 100 км · 123 г / км

Оборудване (извадка) :
➢ Цвят – Полярно бяло
➢ Кожа ARTICO / микрофазер DINAMICA, чернo
➢ Линия „AMG" вкл.:
алуминиеви джанти AMG 18’’ (45,7 см), дизайн 5 двойни спици, спирачни апарати с лого Mercedes-Benz, спортни
седалки, AMG спортни педали от полирана благородна стомана с гумени бутони, мултифункционален спортен
волан в кожа напа, скосен в долната част и др.

➢ Фарове LED High Performance
➢ Автоматични адаптивни дълги светлини
➢ Мултимедиен дисплей с диагонал 10,25‘‘ (26,04 см)
➢ Пакет „Паркиране” вкл. камера за движение на заден ход

Цена по ценова листа: 79 960 лв. с ДДС

Специална цена:
75 960 лв. с ДДС
Посочените стойности са определени съгласно зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 № 1 Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези
стойности. Посочените стойности варират в зависимост от избраните специални изпълнения.

Номер на оферта:

CLA 180

09 515 31009

Технически данни:

➢ Бензин · 1332 cm3 · 136 к.с. · 7G-DCT автоматична скоростна кутия
➢ 6,2 л / 100 км · 141 г / км

Оборудване (извадка) :
➢ Цвят – Юпитер червен
➢ Кожа ARTICO / плат Fleron, чернo
➢ Линия "Progressive" вкл.:
алуминиеви джанти 17’’ (43,2 см), дизайн 5 двойни спици, радиаторна решетка с диамантена оптика, прагове в
цвета на купето, хромирани елементи по екстериора, мултифункционален спортен волан в кожа с черен шев и
др.

➢ Фарове LED High Performance
➢ Пакет „Нощ“
➢ Пакет „Огледала“
➢ Пакет „Паркиране” вкл. камера за движение на заден ход
➢ Асистент за мъртвия ъгъл и лентата на движение

Цена по ценова листа: 76 600 лв. с ДДС

Специална цена:
72 600 лв. с ДДС
Посочените стойности са определени съгласно зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 № 1 Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези
стойности. Посочените стойности варират в зависимост от избраните специални изпълнения.

Номер на оферта:

CLA 180 d

09 515 35036

Технически данни:

➢ Дизел · 1461 cm3 · 116 к.с. · 7G-DCT автоматична скоростна кутия
➢ 4,7 л / 100 км · 123 г / км

Оборудване (извадка) :
➢ Цвят – Юпитер червен
➢ Кожа ARTICO / микрофазер DINAMICA, чернo
➢ Линия „AMG" вкл.:
алуминиеви джанти AMG 18’’ (45,7 см), дизайн 5 двойни спици, спирачни апарати с лого Mercedes-Benz, спортни
седалки, AMG спортни педали от полирана благородна стомана с гумени бутони, мултифункционален спортен
волан в кожа напа, скосен в долната част и др.

➢ Фарове MULTIBEAM LED
➢ Пакет „Нощ“
➢ Пакет „Огледала“
➢ Пакет „Паркиране” вкл. камера за движение на заден ход
➢ KEYLESS-GO

Цена по ценова листа: 89 200 лв. с ДДС

Специална цена:
85 200 лв. с ДДС
Посочените стойности са определени съгласно зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP-CO2-стойности“ по смисъла на параграф 2 № 1 Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези
стойности. Посочените стойности варират в зависимост от избраните специални изпълнения.

