A-класа

Limousine

Още пространствено усещане

Limousine.
Сега и като A-класа
Още като деца рисувахме автомобилите така: разделени на двигателен отсек, купе и багажник.
С така наречения триобемен дизайн. С A-класа Limousine ние отново започваме да мечтаем
затова. Силуетът е толкова динамичен и заедно с това непреходно елегантен. A-класа Limousine
с MBUX (Mercedes-Benz User Experience) и спортен триобемен дизайн.

Познава пътя до Вашето жилище.
И Вашите навици
MBUX, новият Mercedes-Benz User Experience, внася изкуствен интелект в A-класа Limousine.
Всеки ден тя се учи и преди всичко опознава своя водач малко по-добре. Може да запомни
любимите Ви песни и пътя към работното Ви място. Тя настройва автоматично правилната
радиостанция или Ви показва по-бърз път, когато на обичайния има задръстване. Съвсем
самостоятелно и естествено, в случай, че го желаете.

Впечатляващ комфорт
и безупречна безопасност
По време на час пик, за дълго шофиране през нощта или по непознати отсечки,
Вашата A-класа Ви облекчава осезаемо в стресови ситуации. Зад това стои концепцията,
която прави всяко шофиране в Mercedes-Benz безопасно и уникално: Mercedes-Benz
Intelligent Drive. Защото времето, което прекарвате зад волана, е Вашето време. Време
за релаксиране. Време за зареждане с енергия. За да достигнете целта си преди
всичко по-безопасно, но и без напрежение.

A-класа Limousine отзад.
Началото на ера в дизайна

Пуристичният A-класа дизайн се завършва елегантно от Limousine: с отличителна задна част,
която въздейства визуално широка с разделени на две задни светлини. Не само красиво, но
и много голямо е товарното пространство, което се крие отзад и което при желание можете да
отворите без да използвате ръцете си с функцията HANDS-FREE ACCESS.

A-класа Limousine
С

Безопасност и асистиране

Mercedes-Benz User Experience

С радарни датчици и 3D-стереокамера A-класа
Limousine наблюдава заобикалящата Ви среда, може
да поддържа желана дистанция спрямо автомобил
пред Вас до скорост 210 км/ч и в авариен случай да
задейства спирачки автоматично.

MBUX (Mercedes-Benz User Experience) не Ви отнема
шофирането, а го прави възможно най-приятно. Благодарение на изкуствения интелект системата може да
бъде обучена и с времето се адаптира все по-добре към
водача. С интелигентната система за гласово управление LINGUATRONIC може да разговаряте почти толкова
естествено, както с добър приятел.

MULTIBEAM LED

Смартфон интеграция

Фаровете MULTIBEAM LED се настройват за части от
секундата спрямо видимостта и другите участници
в пътното движение. Например частичните дълги светлини щадят разпознатите участници в движението,
така че пътят винаги е оптимално осветен без заслепяване насрещно движещите се автомобили.

В A-класа Limousine зареждате Вашия смартфон, като
го слагате на средната конзола. И най-доброто е: Благодарение на Near Field Communication (NFC) Вашият
смартфон се свързва веднага с A-класа Limousine без
много обслужващи стъпки или въвеждане на код.
Изпращането на SMS или скролването през контактите
вече не е проблем. В A-класа Limousine можете да
използвате Вашия смартфон, без да го взимате в ръце.
Свързвате го през USB или NFC. Чрез Touch Control
бутоните на волана може съвсем удобно да управлявате
на дисплея на мултимедийната система почти всички
приложения и функции.

Амбиентно осветление

Индивидуализация

Head-up дисплей

Седалки и пространствен комфорт

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

С A-класа Limousine и MBUX (Mercedes-Benz User Experience) са възможни малко

повече
неща. Затова може не само да адаптирате амбиентното осветление към

настроението
си, но и да изберете стиловете на индикация на комбиинструмента
и дисплея на мултимедийната система. Напълно индивидуално и интуитивно

например
през Touch-Control бутона на волана.

Очите напред, с Head-up дисплей в A-класа Limousine това става съвсем автоматично. Защото всички важни информации като скорост, ограничения на скоростта
или навигационни указания се прожектират във Вашето зрително поле. Виртуално
и с пълна цветова гама. Съдържанието на индикаторното поле може да се адаптира
и запамети чрез функция Memory.

Ако се огледате в A-класа Limousine, ще откриете нещо удивително: удивително много
място. Особено отзад на купето високи пътници също се чувстват добре. A-класа разполага със спортни седалки с регулируеми подглавници. В комбинация с комфортните
седалки се предлагат и мултиконтурни. Опционално може да се избере климатизация
на седалки и друга тапицерия. За пътен комфорт на най-високо ниво.

Серийно оборудване

Линия на оборудване Style

Линия на оборудване Progressive

Линия AMG

Вече получавате много повече A-класа без нито едно отбелязване в списъка с опции.
Така при серийното оборудване виждате автомобила и от страна на неговите разходи.
Активен спирачен асистент и активен асистент за задържане в пътната лента отличават типичен за марката висок стандарт за безопасност. Климатична система регулира
желания климат.

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

Линия на оборудване Progressive съществено повишава стойността на автомобила.

Добавена
стойност, която виждате и усещате. От всички гледни точки очарованието
и висококачествената техника на компактната Premium-Limousine се интензивира.

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

Запознайте се с първата A-класа Limousine с Plug-in-Hybrid-технология
Програмата за шофиране „ECO“ Ви помага значително, когато искате да избегнете
CO2 и вредни емисии. В тази настройка отоплението на седалките и климатизацията
работят с намалена мощност и така спестяват ценна енергия. С „Individual“ избирате
предварително съответни 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 в 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-класата.

Mercedes-Benz A 250 e Limousine: 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

Размери

Технически данни
Plug-inA 180

A 200

A 220 4MATIC

A 250

1332

1332

1991

1332

100[136]/5500

120[163]/5500

140[190]/5500-6100

118[160]/5500 | 75/102

8,9

8,1

6,9

6,7

223

216

230

5,7 - 4,9

6,7 - 5,8

6,7 - 5,8

235
7,8 - 6,9

240

5,3 - 4,7

A 200 d

A 200 d 4MATIC

Работен обем на двигателя (см3)

1950

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин)

110 [150] /3400-4400 110 [150]/3400-4400

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек)

8,2

8,4

Максимална скорост (км/ч)

227

Разход на гориво (л/100 км) комбиниран

1950

Разход на електроенергия (Втч/км)

...

...

...

...

...

7,1-6,2
228-197

CO2-емисии4 комбинирани (г/км)

138 - 123

148 -129

152 - 132

152 - 133

177 - 157

160-141

Клас емисии5/Клас ефективност6

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

4

1024

944

518

538

1446

1567
1796

914

2729
4549

1457

1400
Най-доброто за двигателя:
оригинални моторни масла Mercedes-Benz

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

1547
1992
Всички данни са в милиметри. Изобразените стойности са средни. Те са валидни за автомобили с базово оборудване и в ненатоварено състояние.

906

1446

1372

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“.

За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 03.06.2020 е възможно да са възникнали

и специално оборудване, които не принадлежат към серийния обем на доставка. Тази публикация се

промени в продукта. За срока на доставка производителят си запазва правото за промени в конструкцията или

разпространява в цял свят. Сведенията относно законовите, правните и данъчните предписания и въздействия

формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото промените или

са валидни обаче само за Федерална Република Германия към момента на редакционното приключване на тази


отклоненията
са приемливи за купувача, като се вземат предвид интересите на продавача. Само от това, че прода-

публикация. Относно задължителната последна версия, моля, обърнете се към Вашия Mercedes-Benz AG

вачът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания предмет

търговски партньор. www.Mercedes-Benz.bg

на покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и аксесоари
, 27-06-20

