
A-класа compact limousine



Hey Mercedes
Познато ли Ви е? Срещате някого и имате чувството, че винаги сте го 
познавали. Нещо подобно е и с A-класа. Вие сте заедно на път едва от 
няколко дни и тя познава Вашите особености, Вашите настроения,  
какво харесвате най-много и какво – не. Почти по-добре от Вас самите.
A-класа и Вие изведнъж ставате едно. Така Вие винаги можете да сте 
себе си.



 
Стои Ви 
наистина добре

 
Всички линии на A-класа следват само една посока: нашата 
философия на дизайна на чувствената яснота. Повърхностите са 
още по-изчистени, детайлите още по-изразителни. Шик, нали?



Може ли
да Ви облекчим?

Защото само това е целта на нашите услуги за връзка. Да направят 
живота по-лесен. Безжично, без ключ, напълно безпроблемно 
A-класа се свързва с всичко, което е важно за Вас.



Да поговорим
за доверие

Новата A-класа може да Ви предупреди за  
предстоящ сблъсък, да Ви помогне при спира-
не и отклоняване или дори да задейства  
самостоятелно автономно аварийно спиране.



A-класа
С



Безопасност и асистенти

Амбиентно осветление

MBUX Augmented Reality  
за навигация

Свързване

Инстинкт за защита, най-нова версия. A-класа може да поддържа 
дистанция дори при 210 км/ч. И така се приравнява към висшата 
класа. Като на никой друг можете да се доверите на сетивата й (тя 
действително ги има). Дори при високи скорости. Благодарение на 
активния асистент за дистанция DISTRONIC тя Ви помага с дистан-
цията спрямо движещия се отпред. При спешен случай активният 
спирачен асистент може да задейства спирачките самостоятелно. 
Така се чувствате в безопасност и в добри ръце. Може ли автомобил
да направи повече за Вас?

Организирайте интериора напълно според Вашите лични предпочи-
тания или актуално настроение. 64-те цвята на амбиентното освет-
ление създават очарователни цветови схеми, например в осветените 
вентилационни дюзи, вратите или арматурното табло.

С A-класа получавате изцяло нови познания. Например на пътя. С 
помощта на специална камера тя предава заобикаляща среда като 
видео или неподвижно изображение на дисплея на мултимедийната 
система. По един иновативен и информативен начин. Тя допълва 
виртуалните обекти или маркировки и така улеснява например нами-
рането на Вашата цел. Съвсем интуитивно и интелигентно.

В A-класа зареждате Вашия смартфон, като го поставите на средната 
конзола. Лесно, изцяло без кабел и с Qi-стандарт. И най-доброто е: 
Благодарение на Near Field Communication (NFC) смартфона Ви се 
свързва веднага с A-класа без много обслужващи стъпки.

Също изпращането на SMS или скролването през контактите не са 
проблем. В A-класа можете да използване Вашия смартфон, без да 
го взимате в ръка. Можете да го свържете през USB, WLAN или NFC. 
Чрез Touch Control бутони на волана можете съвсем удобно да  
управлявате на дисплея на мултимедийната система почти всички 
приложения и функции. Като с магия и за един миг.



„Wrap-around“-дизайн Widescreen-интерфейс Мултимедиен дисплей
Чрез елегантната кожена тапицерия мултифункционалният спортен волан е още  
по-фин. Превръща се в акцент в купето. Като водач печелите веднага в двоен смисъл: 
Което изглежда добре, трябва и да се усети добре.

Мултимедийният дисплей с висока резолюция ви свързва с автомобила в голям формат 
(10,25"). Реагира чувствително на докосване на Вашето въвеждане. При това симво-
лите улесняват управлението и повишават концентрацията. Максимална естетическа 
наслада: Когато мултимедийният дисплей се свърже с уголемен дисплей на инстру-
мента, се получава широкоекранен кокпит.

Мултифункционален спортен волан в кожа
Един поглед наистина казва повече от хиляди думи. Интериорът на A-класа има съвсем 
нов вид и по този начин Вие получавате нови впечатления. Не на един, а на два 
дисплея с висока резолюция. Серийно с големина 17,78 см (7 инча). При желание с 
екстра големина 26 см (10,25 инча). И в двата случая екраните сякаш плават в прос-
транството. Супер лесно е също управлението през волана, тъчпада или тъчскрийна. 
Последният е следващата премиера и определено заслужава още един поглед.

Купето на A-класа обгръща пътниците издържано. Преходите между арматурното 
табло, средната конзола и тапицерията на вратата са плавни и осигуряват приятен 
„Wrap-аround“ дизайн. В тази класа това е точно толкова изключително, колкото  
и избора на декоративни елементи и амбиентното осветление показващо всичко в 
най-добра светлина.



Серийно оборудване Линия на оборудване ProgressiveЛиния на оборудване Style Линия AMG
Вече получавате много повече A-класа без нито едно отбелязване в списъка с опции. 
Така при серийното оборудване виждате автомобила и от страната на неговите раз-
ходи. Активните спирачен асистент и асистент за задържане в пътната лента отличават 
типичния за марката висок стандарт за безопасност. Климатичната система регулира 
желания климат.

Линия на оборудване Progressive съществено повишава стойността на автомобил.  
Добавена стойност, която виждате и усещате. От всички гледни точки се повишават 
очарованието и висококачествената техника на Premium-Compact-Cars.

С линията на оборудване Style Вашият автомобил се отличава от серийното оборуд-
ване. Младежки дързък вид отвътре и отвън. Тук спадат допълнителни елементи като 
16-цолови алуминиеви джанти, както и тапицерии и декоративни шевове в модерни 
цветове за линия Exklusive.

С линия AMG давате ясно послание за пърформанс както отвън, така и отвътре. Преди 
всичко, AMG Styling със специални предна и задна престилки поставя автомобила 
оптично близо до AMG моделите. Към това техниката с по-ниско разположена, спортно
съчетана ходова част и директно кормилно управление форсират удоволствието  
от шофирането.



DYNAMIC SELECT
Шофирайте така, както желаете. DYNAMIC SELECT предлага с натискане на бутона 
различни програми за шофиране, които определят предварително например двигател,
предавателна кутия, ходова част или кормилна система. С режим „Sport“ Вие сте 
подчертано динамично на път, а с основната програма „Comfort“ – много балансирано.
„ECO“ пък залага на висока ефективност, пести гориво и пари.

Запознайте се с първата A-класа с Plug-in-Hybrid-технология

 

 

Програма за шофиране „ECO“ Ви помага особено всеобхватно, когато искате да 
избегнете CO2 и вредни емисии. В тази настройка отоплението на седалките и клима-
тизацията работят с намалена мощност и така спестяват ценна енергия. С „Individual“ 
избирате предварително съответните параметри напълно самостоятелно. Така можете 
да настроите спортно задвижване и едновременно с това да зададете комфортна 
ходова част.

Усъвършенстваната технология на новите двигатели се разгръща с увеличена мощност 
и подобрена ефективност. Съществена причина за това е комбинацията от актуални 

технологични компоненти с много отделни мерки в детайли. Особено добре това се 
научава в A 250 e: първият Plug-in-Hybrid в A-класа Limousine.

Mercedes-Benz A 250 e компактна лимузина: Комбиниран разход на гориво: X,X–X,X л/100 км; CO2комбинирани емисии: XX–XX г/км; Потребление на електроенергия комбинирано: XX,X–XX,X kWh/100 км.



Instant Performance
Всеки Mercedes-AMG е неподражаем шедьовър с характер, който няма да сбъркате. Това, което 
обединява нашите пърформанс и спортни автомобили, е техният неукротим спортен дух. 
Тяхната страст за най-добър пърформанс. Появява се там, където инженерното изкуство  
се обединява със специалното състояние: духът на AMG. Ние вярваме, че трябва да  
приемаме предизвикателството да разширяваме границите, за да постигаме нови  
цели. Не приемаме нищо за даденост. Границите се създават от хората и те са  
тези, които трябва да ги преодоляват. С този характер постигаме отличен  
пърформанс за моторния спорт – и по пътищата.

Добре дошли в света на AMG.

www.mercedes-amg.com



Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.
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Технически данни

1 Данни за номиналната мощност съгласно Разпоредба (ЕО) № 715/2007 във валидната към момента версия. 2 На разположение за кратко време. 3 Електронно ограничена. 4 Посочените стойности са определени 
съгласно зададения метод за измерване. Става дума за „WLTP2-стойности“ по смисъла на параграф 2 т. 1 от Регламент за изпълнение (EС) 2017/1153. Стойностите за разход на гориво са изчислени на базата на тези
стойности. Допълнителна информация за официалния разход на гориво и официалните специфични CO2-емиисии за нови леки автомобили могат да бъдат намерени в „Национален справочник за разхода на гориво и
CO2-емисиите за нови пътнически автомобили категория М1“, който се предлага безплатно във всички търговски обекти. Данните не се отнасят за отделен автомобил и не са съставна част от оферта, а служат само за 
сравнение между отделните типове автомобили. Стойностите варират в зависимост от избраното специално оборудване. 5 Данните са валидни само в рамките на Европейския съюз. Възможни са отклонения, 
специфични за съответните държави. 6 Определени са въз основа на измерените CO2 емисии, като е взета предвид масата на автомобила.
Допълнителни технически данни ще намерите на www.mercedes-benz.bg

Най-доброто за двигателя: 
оригинални моторни масла Mercedes-Benz

Дизелови двигатели Бензинови двигатели

A 200 d A 200 d 4MATIC A 160 A 180

Работен обем на двигателя (см3) 1950 1950 1332 1332

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин) 110 [150] /3400-4400 110 [150]/3400-4400 80[109]/5000-6000

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) 8,1 8,3 10,9 9,2

Максимална скорост (км/ч) 220 217 200 210

Разход на гориво4 (л/100 км) комбиниран 5,3 - 4,8 5,7 - 5,1 6,7-5,9 6,7 - 5,9

CO2-емисии4 комбинирани (г/км) 144 - 125 150 -133 151 - 133 151 - 133

Клас емисии5/Клас ефективност6 Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCM

Mercedes-AMG
A 35 4MATIC

225[306]/5800

208-198

Euro 6D-ISC-FCM

Plug-in-хибриди

Разход на електроенергия (Втч/км) ... ...... ... ... 232-204

A 250 е

1332

100[136]/5500

1991

4,7

195 - 183

Euro 6D-ISC-FCM

Mercedes-AMG
A 45 S 4MATIC+

1991

310[421]/6750

A 200

1332

120[163]/5500

A 220 4MATIC

1991

140[190]/5500-6100

... ...

180 - 161151 - 133

7,9 - 7,16,7 - 5,9
235225

6,98,2

Euro 6D-ISC-FCM Euro 6D-ISC-FCMEuro 6D-ISC-FCM

250
8,6-8,1

...

3,9

9,1-8,7

250

118[160]/5500 | 75/102

6,6

235

7,1-6,4

162-144

Euro 6D-ISC-FCM
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За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 03.06.2020 е възможно да са възникнали 
промени в продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или 
формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото промените или 
отклоненията са приемливи за купувача, като се вземат предвид интересите на продавача. Само от това, че
продавачът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания пред-
мет на покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и 

аксесоари и специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация  
се разпространява в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия 
са валидни обаче само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на  
тази публикация. Относно задължителната последна версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz AG  
търговски партньор.
www.Mercedes-Benz.bg

Mercedes-Benz AG е учредител на световната организация Laureus Sport for Good Foundation, която 
беше основана през 2000 година. То е най-важната социална инициатива на марката Mercedes-Benz. 
Чрез социални спортни проекти Laureus Sport for Good насърчава деца и младежи в нужда, предлага 
им перспективи и им предава важни цености като отборен дух, уважение и целеустременост. „Change
the Game for Kids“ е нашият лайтмотив, който бихме искали да споделим с Вас. С покупката на 
Mercedes-Benz Вие подкрепяте движението „Laureus Sport for Good“.


