Ценова листа. В сила от 18.10.2022 г.

Ценова листа 1
за автомобили Mercedes-Benz CLA Coupé
Мощност

Базови модели

[ кВт / к.с. ]

Работен
обем
[ см3 ]

Серия

CLA 200 d 4MATIC

118.313

110 / 150

1 950

CLA 200

118.387

120 / 163

1 332

CLA 200 4MATIC

118.388

120 / 163

1 332

CLA 250 4MATIC

118.347

165 / 224

1 991

CLA 250 e 4

118.386

118 / 160
75 / 102

1 332
-

Mercedes-AMG
CLA 35 4MATIC

118.351

225 / 306

1 991

Mercedes-AMG
CLA 45 S 4MATIC+

118.354

310 / 421

1 991

Plug-In Hybrid

1
2
3
4

Скоростна
кутия

8G-DCT
автоматична

7G-DCT
автоматична

7G-DCT
автоматична

7G-DCT
автоматична

8G-DCT
автоматична

7G-DCT
автоматична

8G-DCT
автоматична

Разход на гориво,
комбиниран 2
[ л / 100 км ]

Средни емисии
СО2 2
[ грама / км ]

Въртящ момент
[ Нм / обороти ]

Ускорение
0-100 км/ч, [ сек ] /
макс. скорост, [ км/ч ]

Цена в България
с/без ДДС 3,
[ Евро ]

Цена в България
с/без ДДС,
[ Лева ]

5,7-5,0

150-132

320 / 1400-3200

8,5 / 222

43 101,91

84 300,00

35 918,25

70 250,00

6,6-5,9

150-134

250 / 1620-4000

8,5 / 229

40 034,15

78 300,00

33 361,80

65 250,00

7,2-6,3

164-143

250 / 1620-4000

8,7 / 225

42 028,19

82 200,00

35 023,49

68 500,00

7,7-6,8

174-154

350 / 1800-4000

6,3 / 250

45 402,72

88 800,00

37 835,60

74 000,00

7,7-7,0
245-218 Втч/км

188-177
-

230 / 1620-4000

6,8 / 250

46 200,33

90 360,00

38 500,28

75 300,00

8,3-7,8

188-177

400 / 3000-4000

4,9 / 250

54 299,20

106 200,00

45 249,33

88 500,00

8,9-8,5

203-194

500 / 5000-5250

4,0 / 270

65 649,88

128 400,00

54 708,23

107 000,00

Всички цени са препоръчителни. Производителят си запазва правото по всяко време и без предварително уведомление да въвежда промени в цени, цветове, материали, технически спецификации, оборудване и модели. Изображенията имат илюстративен характер.
Допълнителна информация може да получите от Вашия оторизиран Mercedes-Benz дилър.
Стойностите за разхода на гориво и за емисиите на CO2 са установени съгласно предписания измервателен метод. Те представляват "WLTP CO2 стойности" съгласно чл. 2(1) на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 на Комисията. Разходът на гориво е изчислен на базата на тези стойности.
Посочените стойности се отнасят за автомобили с базово оборудване и варират в зависимост от избраните специални изпълнения.
Цената включва транспортни разходи до гр. София и продуктова такса.
Системна мощност 160 кВт / 218 к.с., въртящ момент 450 Нм. Максимален пробег на електромотор с едно зареждане 67-76/60-68 км (AER WLTP, ниска-средна фаза/комбиниран).
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Серийно оборудване (извадка)
ЕКСТЕРИОР
линия Progressive (P59)
радиаторна решетка с диамантена оптика с пинове в черно и лакиран в сребристо единичен
ламел с хромирана вложка
хромирани лайсни под и около страничните стъкла
прагове в цвета на купето
двукомпонентна задна броня с изнесена долна част с дифузорна оптика в черно
ГУМИ И ДЖАНТИ
алуминиеви джанти 18‘‘ (43,2 см), дизайн 10 двойни спици (61R)
инструменти за смяна на гума
TIREFIT комплект за поправяне на спукани гуми вкл. компресор (B51)
ЗАДВИЖВАНЕ И ОКАЧВАНЕ
7G-DCT автоматична скоростна кутия (429; само CLA 200, CLА 250 4MATIC)
8G-DCT автоматична скоростна кутия (426; само, CLA 200 d 4MATIC, CLA 200 4MATIC, CLA 250 e)
темпомат вкл. регулируем ограничител на скоростта (440)
DYNAMIC SELECT с програми за 4 шофиране (ECO, Comfort, Sport и Individual)
променливо сервоуправление
комфортно окачване (485)
СВЕТЛИНИ И ВИДИМОСТ
LED High Performance фарове (632)
LED задни светлини
автоматични фарове
чистачки с комфортна функция и сензор за дъжд
пакет „Светлини и видимост“ (U62)
блок за управление на покрива с 4 светлинни елемента тип скъпоценен камък ~ интериорно осветление и лампи за четене за
предните и задните места ~ козметични огледала за предните места с осветление ~ лампи в предните врати при слизане ~
осветление в зоната на краката за предните и задните места ~ осветление на отделенията за вещи на централната конзола и
поставката за чаши

i-Size закопчалки за детски столчета на задните места
лайсни на праговете с надпис „Mercedes-Benz”
сгъваеми облегалки на задните седалки (40/20/40)
пакет „Комфортни седалки“ (U59)
регулиране във височина на седалката до водача ~ регулиране наклона на долната част на предните седалки ~
регулиране дължината на долната част на седалката на водача ~ специфичен дизайн на седалките

КЛИМАТИЗАЦИЯ
автоматична климатична инсталация THERMATIC с 1 температурна зона (580)
тонирани термоизолационни стъкла
ел. стъкла, 4 бр.
ТЕЛЕМАТИКА
MBUX мултимедийна система с разширена функционалност (355)
LINGUATRONIC гласово управление с активиране с ключова дума „Hey Mercedes“ ~ персонални профили ~
предвиждащи функции (AI) ~ режим „Автомивка“
Bluetooth® свързаност вкл. разговорна уредба с HD Voice, възпроизвеждане на аудио съдържание от
сдвоеното устройство (Bluetooth Audio Streaming)
Достъп до Mercedes me Store и възможност за закупуване на дигитални услуги и специфично оборудване

Bluetooth® свързаност
разговорна уредба с HD Voice, възпроизвеждане на аудио съдържание от сдвоеното устройство
(Bluetooth Audio Streaming) и др.

електронно интерактивно упътване за експлоатация
USB интерфейс с конектор в отделението за вещи за предните места
тъчпад (446)
Mercedes me connect 1
комуникационен модул (LTE) за услугите Mercedes me connect (362)
Mercedes-Benz аварийно повикване (351)
дистанционни услуги PLUS (33U)
БЕЗОПАСНОСТ И АСИСТИРАЩИ СИСТЕМИ
въздушна възглавница за коленете на водача

ИНТЕРИОР И СЕДАЛКИ
комфортни седалки (7U2)

фронтални въздушни възглавници за шофьора и седящия до шофьора
странични въздушни възглавници за предните места (въздушни възглавници за таза и торса)

тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / плат в черно (311)
таван в плат, сив (58U)
подлакътник за предните места с жабка

въздушни възглавници за страничните стъкла
активен спирачен асистент (258; предупреждение при намалена дистанция и/или опасност от сблъсък а автомобил
или преминаващ пешеходец, ситуационно спирачно подпомагане, автономно спиране при опасност от сблъсък)

1 За ползването на услугите е необходима регистрация в Mercedes me Portal, както и съгласие с Условията за ползване на услуги Mercedes me connect. Допълнително съответният автомобил трябва да бъде свързан с потребителски акаунт.

След изтичане на първоначалния срок на действие услугите могат да бъдат удължени срещу заплащане. Допълнителна информация ще намерите на www.mercedes.me.
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асистент за ограничението на скоростта (504)
активен асистент за лентата за движение (243)

ДРУГО ОБОРУДВАНЕ
KEYLESS-GO Start

асистент срещу страничен вятър
ATTENTION ASSIST (разпознаване на умора или липса на концентрация)
ADAPTIVE BRAKE спирачна система вкл. ABS, ASR, BAS, функция HOLD, асистент при потегляне по
наклон, подготовка на системата за спиране, сухи спирачни дискове, индикация за износване на
накладките
система за следене налягането на гумите (475)
индикация в инструменталното табло на статуса на коланите за задните места

контакт (12V) за предните места
осветление в багажното отделение
двойна поставка за чаши за предните места (310)
резервоар с обем 51 л (само за 4MATIC моделите)

автоматично деактивиране на фронталната въздушна възглавница за пътника до водача (U10)

Допълнително серийно оборудване за Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC (извадка)
ЕКСТЕРИОР

сгъваеми облегалки

линия AMG (950) вкл. CLA 35 специфични елементи:

MANUFAKTUR обезопасителни колани в червено (Y05)
мултифункционален спортен волан в кожа напа, скосен в долната част (L5C)
специфична AMG средна козоола

AMG оптика със специфични AMG брони и AMG надпис ~ AMG предна броня с фликове като
въздухоотвеждащи елементи на външните въздухозаборници ~ челен делите и декоративен елемент
върху ламелите във външните въздухозаборници в сребрист хром ~ AMG ущирения на праговете в цвета
на купето ~ хромирани лайсни под и около страничните стъкла

AMG спойлер на капака на багажника
надписи „TURBO 4MATIC“ на предните калници
ауспухова система с два кръгли ауспухови накрайници с диаметър 90 мм в ляво и дясно
ЗАДВИЖВАНЕ И ОКАЧВАНЕ
ESP® с 3 степени
AMG окачване (486) със AMG специфични оси и спортни настройки на пружините и демпферите
алуминиеви джанти AMG 18‘‘ (45,7 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно (RQT)
AMG SPEEDSHIFT DCT 7G скоростна кутия
AMG Performance 4MATIC
AMG променливо сервоуправление
AMG DYNAMIC SELECT програми за шофиране вкл. функция RACE START
AMG спортни педали от полирана благородна стомана с гумени бутони

таван в плат, черен (51U)
плюшени стелки в черно с надпис „AMG“ и кант от кожа с оптика набук
AMG лайсни на праговете от полирана благородна стомана, предните с надпис „AMG“
ТЕЛЕМАТИКА
MBUX мултимедийна система вкл. инструментално табло с AMG специфични показания, вкл.
супер спортен режим на представяне с централно разположен оборотомер, AMG меню със
допълнителна информация като актуална предавка, Warm-Up меню (вкл. темпертура на
мотора и на маслото в скоростната кутия), Set-Up меню (вкл. AMG DYNAMIC SELECT
настройки), както и G-Meter, Race-Timer и текуши параметри на двигателя
Media-Display с AMG специфични показания
AMG начален екран, визуализиране на AMG програмата за шофиране и др.

ДРУГО ОБОРУДВАНЕ
AMG електронен ключ в черно с надпис AMG
джобове на гърбовете на предните седалки

ИНТЕРИОР
тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / микрофазер MICROCUT в черно с двоен
червен шев (651)
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Допълнително серийно оборудване за Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ (извадка)
ЕКСТЕРИОР
AMG-специфична радиаторна решетка в бляскав хром с надпис "AMG"
CLA 45 специфична предна броня

ИНТЕРИОР
спортни седалки (7U3)
тапицерия синтетична кожа ARTICO / микрофазер MICROCUT в черно с жълт шев (671)

спортен преден капак
предни калници с надпис "TURBO 4MATIC+"
хромирана лайсна около страничните стъкла

AMG спортен волан в кожа напа / микрофазер MICROCUT (L6K) с жълт шев и жълт маркер на
12 часа и надпис AMG (L6K)
специфична AMG спортна средна конзола с издигната предна част – с интегрирани бутони за
ръчен режим на скоростната кутия, 3-степенна ESP® система и опционалното окачване AMG
RIDE CONTROL
MBUX мултимедийна система с инструментално табло и специфична AMG визуализация

AMG уширения на праговете
AMG специфична задна броня с дифузорна оптика с четири вертикални ребра
AMG изпускателна система с два двойни кръгли ауспухови накрайника с надпис AMG,
всеки с диаметър 90 мм и оребрение от вътрешната страна
AMG спойлер задната врата
"S"-лого на задния капак
ЗАДВИЖВАНЕ И ОКАЧВАНЕ
алуминиеви джанти AMG 19’’ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици (RTG), лакирани в танталит сиво и полирани
AMG окачване (486) вкл. AMG-специфични оси и спортни настройки на пружините и демпферите
AMG SPEEDSHIFT DCT 8G (426)
AMG Performance 4MATIC+ с AMG TORQUE CONTROL
AMG променливо сервоуправление с управление
AMG TRACK PACE (256) в комбинация с навигация от твърд диск (365, опция)
AMG DYNAMIC SELECT (B59) програми за шофиране вкл. режими Slippery, Comfort, Sport, Sport+,
Individual и RACE вкл. режим Drift и функция RACE START
ESP® с 3 степени
AMG изпускателна система, с управление на клапите в зависимост от избраната програма за шофиране
спирачни апарати, лакирани в червено (U70) с черен AMG надпис
AMG спирачна система с лакирани в червено спирачни апарати и черен надпис AMG отпред (U70),
дискове 350 x 36 мм отпред и 330 x 22 мм отзад
пакет „AMG Driver“ вкл. повишаване на електронно ограничената максимална скорост до 270 км/ч

AMG меню с допълнителна спортна информация: индикатор на предавката (вкл. жълт
символ"M" при ръчен режим), Warm-Up меню (вкл. температура на маслото в двигателя и
температура на маслото в скоростната кутия), меню за настройки (вкл. AMG DYNAMIC SELECT
настройки), G-метър, Race Timer и данни от двигателя
мултимедиен дисплей със специфично AMG съдържание: AMG лого при стартиране,
визуализиране на AMG режимите на шофиране, данни за автомобила и двигателя
AMG лайсни на праговете на предните врати от полирана благородна стомана с надпис "AMG"
AMG спортни педали от благородна стомана с гумени бутони
AMG плюшени стелки
амбиентно осветление (877)
ДРУГО ОБОРУДВАНЕ
джобове на гърбовете на предните седалки
мрежа в краката на пътника отпред
таван в плат, черен (51U)
скоростомер със скала до 300 км/ч
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Специални изпълнения
Универсален лак
Универсален лак
Цвят металик

(кодове: 696 нощно черен)
(кодове: 149 полярно бял | 914 слънчево жълт)
(кодове: 144 дигитално бял | 191 космос черен
– в комбинация с PEO за Mercedes-AMG моделите
(кодове: 667 деним син | 775 иридий сребрист | 787 планинско сив | 817 розово златист)

Цвят металик
Цвят MANUFAKTUR металик (кодове: 993 Патагония червен)
Цвят MANUFAKTUR magno
(кодове: 662 планинско сив; само с 524)

5

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

0,00
281,21
769,07
0,00
769,07
973,58
2 253,94

0,00
550,00
1 504,17
0,00
1 504,17
1 904,17
4 408,33

0,00
660,00
1 805,00
0,00
1 805,00
2 285,00
5 290,00

149,13

291,67

350,00

251,39
149,13
0,00
0,00

491,67
291,67
0,00
0,00

590,00
350,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

102,26
0,00
102,26

200,00
0,00
200,00

240,00
0,00
240,00

--,---

--,---

--,---

--,--306,78

--,--600,00

--,--720,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Тапицерии
10_ Тапицерия синтетична кожа ARTICO
код:

101 черно /само с 7U2+P59/
111 черно /само с 7U3+P59/
158 салвия сиво / черно/само с 7U3+P59/

10_ Тапицерия синтетична кожа ARTICO
код:

105 макиато бежово / черно /само с 7U2+P59/

158 Тапицерия синтетична кожа ARTICO, салвия сиво / черно
- в комбинация с 950
211 Тапицерия естествена кожа, черно (само с 7U3)
25_ Тапицерия естествена кожа, двуцветна /само с 950+P39/
код:

257 класическо червено / черно

25_ Тапицерия естествена кожа, двуцветна
код:

258 титан сива перла / черно /само с 950+P39/
259 титан сива перла / черно /само за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+/
311 Тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / плат, черно /само с 7U2+P59; серия/
318 Тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / плат, салвия сиво / черно /само с 7U2+P59/
6__ Тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / микрофазер MICROCUT /само с 7U3/
код:
651 черно /само с 950, серия/
671 черно с жълта ивица /само за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+, серия/

Седалки
7U2 Комфортни предни седалки /серия/
7U3 Спортни предни седалки /в комбинация с 950 – серия; за Mercedes-AMG моделите – серия/

Тавани
51U Таван в плат, черен /за Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC – серия/
58U Таван в плат, кристално сив /не с тапицерии 105/

Декоративни елементи
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Специални изпълнения
H15 Декоративни елементи от липа в черно с открити пори
- в комбинация с P39
H23 Декоративни елементи от орех в кафяво с открити пори /само с 211; (P34+U26)/
H44 Декоративни елементи от алуминий с надлъжен шлиф, светъл
- в комбинация с P34+950, P39 или тапицерия 158
H45 Декоративни елементи от алуминий с линеен шлиф, светъл
- в комбинация с P39 или тапицерия 158
H55 Декоративни елементи с оптика карбон, тъмна /само с P59/
H59 Декоративни елементи с оптика карбон /само с P59, серия/не за Mercedes-AMG моделите/
H95 Декоративни елементи от алуминий AMG Design в черно / сребристо /само за Mercedes-AMG моделите/

6

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

266,30
112,91
266,30
178,95
0,00
178,95
0,00
0,00
--,--178,95

520,83
220,83
520,83
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
--,--350,00

625,00
265,00
625,00
420,00
0,00
420,00
0,00
0,00
--,--420,00

--,----,----,--236,47
--,----,--164,04

--,----,----,--462,50
--,----,--320,83

--,----,----,--555,00
--,----,--385,00

--,---

--,---

--,---

Волани
L3B Мултифункционален спортен волан в кожа напа /само с 443+U12; не за Mercedes-AMG моделите/
L5C Мултифункционален спортен волан в кожа напа, скосен в долната част /наличко като част от 950; не за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+/
L3E Мултифункционален спортен волан в кожа /само с P59, серия/
L5I Мултифункционален спортен волан в кожа напа/микрофазер MICROCUT /не за Mercedes-AMG моделите/
428 Планки за превключване на предавките от волана /само с L3B/L3E/
431 Планки за превключване на предавките от волана, галванизирани /само с L5C/L5I; за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ – серия/
443 Ел. отопляем мултифункционален волан /само с L3B+U12/

Пакети и линии на оборудване
PWS Пакет „ADVANCED” /серия; не за Mercedes-AMG моделите/
P59 Линия Progressive
P44 Пакет Паркиране с камера за заден ход
активен асистент за паркиране вкл. PARKTRONIC ~ камера за движение на заден ход

632
859
873
20U

Фарове LED High Performance (всички светлинни функции са изпълнени в LED)
Мултимедиен дисплей с диагонал 10,25‘‘ (26,04 см) и Touch-функционалност
Ел. отопление на предните седалки
Подготовка за цифрово предаване на ключа
PWT Пакет „ADVANCED Plus” /включва оборудването на пакет PWS; не за Mercedes-AMG моделите/
P49 Пакет „Огледала“
централно огледало с автоматично затъмняване при заслепяване (252) ~ ел. сгъваеми външни огледала (500)

400 Подлакътник за задните места
458 Дигитално инструментално табло с диагонал на екрана 10,25‘‘ (26,04 см)
877 Амбиентно осветление
възможност за избор измежду 64 различни цвята вкл. 8 цветови теми с два цвята ~ осветени дръжки на вратите за предните и задните места ~ осветени дюзи за въздух
вкл. цветова илюминация при промяна на температурата на климатичната инсталация и др.

897 Безжично зареждане за мобилни устройства
повърхност за безжично зареждане в отделението за вещи на централната конзола за Qi-съвместими смартфони ~ бързо свързване на мобилни телефон към
мултимедийната система посредством NFC идентификация

1 331,49

2 604,17 3 125,00

www.mercedes-benz.bg
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Специални изпълнения

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

--,---

--,---

--,---

PWT Пакет „ADVANCED Plus” /само за Mercedes-AMG моделите, серия/
950
U88
L6J
P44

Линия AMG
AMG бутони на волана
AMG Performance волан в кожа напа с перфорация в зоната на захват
Пакет Паркиране с камера за заден ход

632
859
20U
P49

Фарове LED High Performance (всички светлинни функции са изпълнени в LED)
Мултимедиен дисплей с диагонал 10,25‘‘ (26,04 см) и Touch-функционалност
Подготовка за цифрово предаване на ключа
Пакет „Огледала“

активен асистент за паркиране вкл. PARKTRONIC ~ камера за движение на заден ход

централно огледало с автоматично затъмняване при заслепяване (252) ~ ел. сгъваеми външни огледала (500)

458 Дигитално инструментално табло с диагонал на екрана 10,25‘‘ (26,04 см)
877 Амбиентно осветление
възможност за избор измежду 64 различни цвята вкл. 8 цветови теми с два цвята ~ осветени дръжки на вратите за предните и задните места ~ осветени дюзи за въздух
вкл. цветова илюминация при промяна на температурата на климатичната инсталация и др.

897 Безжично зареждане за мобилни устройства
повърхност за безжично зареждане в отделението за вещи на централната конзола за Qi-съвместими смартфони ~ бързо свързване на мобилни телефон към
мултимедийната система посредством NFC идентификация

PWU Пакет „Premium” /включва оборудването на пакети PWS+PWT/
PBF Пакет „Навигация & свързаност”
MB навигация с интегриран твърд диск (365) ~ подготовка за навигационни услуги (01U)
853 Озвучителна система Advanced с мощност 225 W
889 KEYLESS-GO система за комфортна идентификация и достъп (отключване и заключване на автомобила, запалване и спиране на двигателя)
U19 MBUX наложена реалност за навигация
U45 Светещи лайсни на праговете със сменяема вложка
581 THERMOTRONIC автоматична климатична инсталация

- за Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC
- за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+

3 195,57
1 864,08
1 915,21

6 250,00 7 500,00
3 645,83 4 375,00
3 745,83 4 495,00

www.mercedes-benz.bg
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Специални изпълнения

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

PWV Пакет „Premium Plus” / включва оборудването на пакети PWS+PWT+PWU/
586
642
628
463

Външно осветление с проекция логото на марката
MULTIBEAM LED фарове 
Адаптивен асистент за дълги светлини PLUS
Head-up-Display
визуализиране на важна за водача информация на челното стъкло1 (указания от навигационната система с графика и текст, актуална скорост, автопилот или ограничител на
скоростта, предупреждения, входящи обаждания, съобщения от асистиращите системи (лента за движение, мъртва зона, кормилен асистент, асистент за пътните знаци), индикация
при намесата на ESP® и др.) ~ възможност за индивидуална настройка на съдържанието, височината на картината и яркостта

77B MBUX Интериорен асистент
P47 Пакет Паркиране с камера 360°
активен асистент за паркиране вкл. PARKTRONIC ~ камера 360° (501)

275 Електрически регулируема седалка на водача с памет
242 Електрически регулируема предна дясна седалка с памет
U22 4-посочни лумбални опори за предните седалки

- за Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC
- за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+

5 705,17 11 158,33 13 390,00
4 384,33 8 575,00 10 290,00
4 435,46 8 675,00 10 410,00

PAY Пакет „Асистиращи системи” /само с P49/
активен асистент за дистанция DISTRONIC вкл. активен асистент за ограниченията на скоростта (546), увеличен интервал за автоматично потегляне след спиране при
Stop&Go трафик на автомагистрала, адаптиране на скоростта в зависимост от трасето при активно водене към зададена цел и функция при достигане края на
задръстване ~ активен кормилен асистент (266) вкл. активен асистент за автономно аварийно спиране с SOS функция, функция за формиране на тунел за автомобил със
специален режим ~ активен спирачен асистент с функция за кръстовище ~ кормилен асистент при избягваща маневра ~ активен асистент за лентата за движение ~ активен
асистент за мъртва зона с функция за предупреждение при излизане и приближаващ трафик (функцията е активна до 3 минути след изкл‘ючване на двигателя) (273) ~
разпознаване на пешеходци в зоната на пешеходни пътеки

1 638,27

3 204,17 3 845,00

460,16
40,48
1 423,10
1 178,10
0,00
1 178,10
0,00

900,00
79,17
2 783,33
2 304,17
0,00
2 304,17
0,00

P17 Пакет „KEYLESS-GO комфорт”
KEYLESS GO система за комфортна идентификация и достъп (отключване и заключване на автомобила, запалване и спиране на двигателя) вкл. дръжки на вратите
с хромирана вложка и осветяване ~ HANDS-FREE ACCESS комфортно отваряне на багажника с движение на крака под задната броня (871)
- в комбинация с PWU/PWV
P34 Пакет „Кожа“ /само с тапицерия 211; само с 873/

- в комбинация с 950 и за Mercedes-AMG моделите
– в комбинация с PBZ
P39 Пакет „Кожа AMG“ /само с тапицерия 257/258/259; само с 950+(L5C/L5I); не с P34/
– в комбинация с PBZ
P54 Пакет „GUARD 360°” за защита на автомобила
алармена инсталация със защита против изтегляне (551) ~ обемни датчици (882) ~ подготовка за известяване за потенциална паркинг-щета през Mercedes me App ~
GUARD 360° стикери на предните странични стъкла
P55 Пакет „Нощ” /не за Mercedes-AMG моделите/само с 840/
екстериор: кожуси на външните огледала, лакирани в черно ~ радиаторна решетка с ламел в черно гланц ~ задна броня с декоративен елемент и дифузорна
вложка в черно в черно гланц ~ лайсни под и около страничните стъкла в черно гланц ~ подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла
в комбинация с линия „Progressive” (P59):
алуминиеви джанти 18‘‘ (45,7 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно (R96)
в комбинация с линия „AMG” (950):
алуминиеви джанти AMG 18‘‘ (45,7 см), дизайн 5 спици, лакирани в черно (RQT) ~ челен делител с вложка в черно гланц
1

1 080,00
95,00
3 340,00
2 765,00
0,00
2 765,00
0,00

451,64

883,33 1 060,00

460,16

900,00 1 080,00

Обхватът на показваната информация зависи от наличното в автомобила оборудване
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Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

--,---

--,---

--,---

P59 Линия “Progressive” /серия/не за Mercedes-AMG моделите/
екстериор: предна броня с хромиран декоративен елемент ~ задна броня с видими ауспухови накрайници и хромиран декоративен елемент ~ алуминиеви джанти
18’’ (45,7 см), дизайн 10 двойни спици, лакирани в черно гланц и полиран
интериор: комфортни седалки (7U2) ~ тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / плат в черно (311) ~ мултифункционален волан в кожа с черен шев и бленда
в сребрист хром (L3E) ~ таван в плат, черен (51U) ~ мрежи на гърбовете на предните седалки (286) ~ сгъваеми облегалки на задните седалки, разделени в отношение
40/20/40 ~декоративни елементи с оптика карбон, светла (H59) ~ електронен ключ с хромирана декоративна рамка

P82 Пакет „GUARD 360° Plus” за защита на автомобила
алармена инсталация със защита против изтегляне (551) ~ обемни датчици (882) ~ подготовка за Уведомление при щета на паркинг или кражба (Mercedes me) ~
дистанционно деактивиране на електронния ключ (Mercedes me) 1 ~ GUARD 360° стикери на предните странични стъкла
950 Линия „AMG” /за Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC – серия/
екстериор: AMG оптика (AMG предна броня с хромиран челен делител, AMG уширения на праговете в цвета на купето, AMG задна броня с хромиран
декоративен елемент и видими ауспухови накрайници) ~ радиаторна решетка с диамантена оптика с хромирани пинове ~ алуминиеви джанти AMG 18’’ (45,7
см), дизайн 5 двойни спици, аеродинамично оптимизирани, лакирани в тремолит сиво (RQS) ~ хромирана лайсна около страничните стъкла ~ комфортно
окачване с понижен пътен просвет (677) ~ директно управление (213) ~ електронен ключ с хромирана декоративна рамка
интериор: спортни седалки (7U3) ~ тапицерия комбинация синтетична кожа ATRICO / микрофазер MICROCUT в черно с червен двоен шев (651) и AMG
декоративен елемент MICROCUT ~ AMG спортни педали от полирана благородна стомана с гумени бутони ~ плюшени стелки в черно с надпис AMG (U26) ~ таван
в плат, черен (51U) ~ мултифункционален спортен волан в кожа напа с перфорация в зоната на захват с видим шев в червено или черно и сребриста бленда,
скосен в долната част (L5C) ~ сгъваеми облегалки на задните седалки, разделени в отношение 40/20/40 (287) ~ дръжки на вратите, галванизирани в сребристо ~ мрежа
на тунела в краката на пътника отпред

656,16

1 283,33 1 540,00

1 550,92

3 033,33 3 640,00

666,81

1 304,17 1 565,00

MBUX (Mercedes-Benz User Experience)
PBF Пакет „Подготовка за Navigation & Connectivity” /в комбинация с PWU/PWV – серия/
MB навигация с интегриран твърд диск (365) ~ подготовка за Навигационни услуги (01U)

14U Пакет „Смартфон интеграция“
вкл. Apple CarPlay™ (16U) ~ Android Auto (17U)

306,78

600,00

720,00

33U Дистанционни услуги PLUS /серия/
дистанционно изтегляне статуса на автомобила (показва пробег, налягане на гумите, ниво на течността за чистачките и др.) ~ програмиране на независимото стационарно
отопление/вентилация (само с код 228) ~ дистанционно отключване и заключване на вратите и следене на състоянието ~ дистанционно отваряне/затваряне на прозорците и люка
(само с 413) вкл. положение вентилация ~ персонализация (запазване на настройки като предпочитани радиостанции, цели в навигацията и др. в профила на водача и възможност
за тяхното прехвърляне в друг автомобил със същото поколение мултимедийна система) ~ откриване на паркиран автомобил и пешеходен маршрут до него (в радиус от 1,5 км) ~
локализиране на автомобил (показва географските координати на автомобила; функцията може да бъде деактивирана от мултимедийната система) ~ географско ограничаване
(изпраща push-notificaiton при пресичане на ръчно дефинирана географска зона) ~ зашита на портфейла (информира посредством push-notificaiton включване или изключване на
запалването и придвижване на автомобила извън дефиниран радиус от 1, 2,5 или 5 км) ~ откриване на паркиран автомобил (активиране на мигачите на автомобила за по-лесно
откриване на паркинг) ~ лимит на скоростта (уведомява при превишаване на предварително зададен лимит на скоростта) ~ Send2Car (изпраща координати и целева дестинация до
навигационната система) ~ мениджмънт при произшествие или авария (осъществява връзка с център за обслужване на клиенти за оказване на помощ в съответствие с възникналата
ситуация) ~ управление на техническото обслужване (проактивно изпращане на данни за необходимите сервизни операции до избран Mercedes-Benz обслужващ сервиз с цел
последващо координиране и запазване на час за обслужване) ~ отдалечена автомобила диагностика (позволява по-добра поддръжка в сервиза, като дава възможност на избрания
от клиента Mercedes-Benz обслужващ сервиз да изтегля краткия диагностичен тест преди предстоящо влизане на автомобила в сервиза) ~ актуализация на софтуер (възможност за
актуализиране на софтуера на електронни блокове, без необходимостта от посещение в сервиз)

365 Навигация на твърд диск /в комбинация с PWU/PWV/PBF – серия/
513 Асистент за пътните знаци /само с 365/
1

--,--562,42
302,51

--,----,--1 100,00 1 320,00
591,67
710,00

срок на валидност на Mercedes me услугите: 36 месеца; срокът може да бъде удължен през портала Mercedes me (http://www.mercedes.me)
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Специални изпълнения

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

810 Озвучителна система Burmester® Surround-Sound
максимална мощност 590 W ~ външен усилвател от Class-D вкл. DSP, оптимизация на звука ~ надписи Burmester ~ два Surround говорителя на C-колоната, съотв.
зад подглавниците за задните места ~ по един премиум говорител за високи честоти в предните врати (при триъгълника на огледалата) и в задните врати ~ по
един премиум говорител за ниски и средни честоти в предните врати и в задните врати и др.
PAD Пакет „Техника“ /само в комбинация с 213+642/628/PAY/не за Mercedes-AMG моделите/
спирачна система с по-големи, перфорирани дискове на предната ос (U29) ~ oкачване с адаптивни регулируеми демпфери (459) ~ фарове MULTIBEAM LED (642) ~
KEYLESS-GO (889)

- в комбинация с PWT
- в комбинация с PWU
- в комбинация с PWV
228 Независимо стационарно отопление /не за CLA 250 e и Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+/
234 Асистент за мъртвата зона /не с PAY/
вкл. предупреждение при слизане при паркиран автомобил (Exit Warning)

239 Активен асистент за дистанция DISTRONIC
242 Ел. регулируема предна дясна седалка с памет /само с 275; в комбинация с PBY/PBZ/PWV – серия/
275 Пакет „Мемори” /само с U22+U59; в комбинация с PBY/PBZ/PWV – серия/
ел. регулируема седалка на водача (по дължина, височина, ъгъл на облегалката, наклон на долната част, височина), външните огледала и настройките на
Head Up дисплея (в комбинация с 463) с памет за трима различни водачи

293 Въздушни възглавници на нивото на вратите за задните места
413 Панорамен електрически люк
459 Окачване с адаптивни регулируеми демпфери /в комбинация с PAD – серия; не за CLA 250 e/
- в комбинация с 950
459 Окачване AMG RIDE CONTROL /само за Mercedes-AMG моделите/
485 Комфортно окачване /не с 950; серия/
524 Защитно опаковане /само с външен цвят magno/
550 Теглич вкл. ESP® с функция за стабилизация на прикачен товар /не с B26/
581 Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC /в комбинация с PWU/PWV – серия/
2 индивидуални температурни зони (за водача и пътника) ~ автоматично регулиране на температурата, силата на обдухване и разпределение на въздушния
поток ~ сензори за външна температура, за температурата в купето, за изпотяване ~ датчик за качеството на влизащия в купето въздух в автоматично активиране на
режим рециркулация ~ дюзи за обдухване за задните места ~ режим остатъчна топлина и др.
608 Адаптивен асистент за дълги светлини /не с 642/
642 Фарове MULTIBEAM LED /в комбинация с PWV/PAD – серия/
LED Intelligent Light System (642): къси светлини, дълги светлини, мигачи, дневни светлини, позиционни светлини и допълнително странично осветяване при
завиване в LED изпълнение; динамично разпределение на светлинния поток с 18 индивидуално управлявани високоефективни светодиодни елемента вкл.
1
режими градско шофиране, извънградско шофиране, магистрала, допълнително осветяване при завиване вкл. функция осветяване на кръстовища , задни
2
светлини изцяло в LED изпълнение ~ асистент за автоматични адаптивни дълги светлини PLUS (628)

743,51

1 454,17 1 745,00

2 345,55
2 089,91
1 751,17

4 587,50 5 505,00
4 087,50 4 905,00
3 425,00 4 110,00

1 126,97

2 204,17 2 645,00

460,16
615,68
291,86

900,00 1 080,00
1 204,17 1 445,00
570,83
685,00

353,64
383,47
1 050,28
1 014,06
634,86
1 014,06
--,--164,04
820,20

691,67
750,00
2 054,17
1 983,33
1 241,67
1983,33
--,--320,83
1 604,17

830,00
900,00
2 465,00
2 380,00
1 490,00
2 380,00
--,--385,00
1 925,00

521,94
185,34

1 020,83 1 225,00
362,50
435,00

430,34

841,67 1 010,00

1 в комбинация с Навигация от твърд диск (365); активира се до 70 метра преди навлизане в кръгово движение и до 40 метра преди кръстовище
2

включително функция “Перманентни дълги светлини без заслепяване”

www.mercedes-benz.bg
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Специални изпълнения
677 Комфортно окачване с понижен пътен просвет /не за CLA 250 e и Mercedes-AMG моделите/
- в комбинация с 950
682 Пожарогасител, монтиран на седалката на водача
70B Сигнална жилетка за водача
73B Отделение на средната конзола с ролетна щора
840 Подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла /в комбинация с P55/P60 – серия/
875 Отопление на дюзите и миещата течност /вкл. отопление на тръбопроводите и резервоар в обем 5 литра /не за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+/
889 KEYLESS-GO /в комбинация с PAD/P17/PWU/PWV – серия/
система за комфортна идентификация и достъп (отключване и заключване на автомобила, запалване и спиране на двигателя) ~ дръжки на вратите с хромирана
вложка и осветяване ~ комфортно отваряне и затваряне на прозорците и люка

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

379,21
0,00
112,91

741,67
0,00
220,83

890,00
0,00
265,00

0,00

0,00

36,21
306,78
117,17

70,83
600,00
229,17

0,00
85,00
720,00
275,00

409,03

800,00

960,00

153,39
0,00
215,17
255,55
0,00

300,00
0,00
420,83
500,00
0,00

360,00
0,00
505,00
600,00
0,00

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

942 Пакет „Товарно отделение“
постелка с 2 лица за товарното отделение ~ контакт 12 V ~ мрежа в ляво и дясно в багажното отделение ~ Cargo-позиция на облегалките на задните седалки

U12 Велурени стелки /не с 950; не за Mercedes-AMG моделите/
U22 Електрически лумбални опори за предните седалки, 4-посочни /само с U59/в комбинация с PWV – серия/
U28 Спортна спирачна система /не за Mercedes-AMG моделите/
U59 Пакет "Комфортни седалки" /серия за Mercedes-AMG моделите/

Специални изпълнения /само за CLA 250 e/
80B Интегриран AC заряден модул с мощност 3,7 кВт /серия/
76B Интегриран AC заряден модул с мощност 7,4 кВт
83B Интегриран DC заряден модул с мощност 24 кВт /само с 76B/
9B2 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 5 метра, прав (до 11 кВт, Type 2, 3 фази, 16 A)
9B3 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 8 метра, прав (до 11 кВт, Type 2, 3 фази, 16 A)
9B6 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 5 метра, прав (до 22 кВт, Type 2, 3 фази, 32 A)
9B7 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 8 метра, прав (до 22 кВт, Type 2, 3 фази, 32 A)
B30 Кабел за зареждане за домашен контакт, 5 м, плосък (до 2,3 кВт (230 V / 10 A), контакт от тип E/F CEE 7/7) /серия/
B80 Кабел за зареждане за домашен контакт, 8 м, плосък (до 2,3 кВт (230 V, 1 фаза, 10 A), контакт от тип E/F CEE 7/7)
B32 Кабел за зареждане за индустриален контакт, 5 м, плосък (до 3,6 кВт; 230 V, 1 фаза, 16 A; контакт от тип IEC60309 CEE 16/3)
B82 Кабел за зареждане за индустриален контакт, 8 м, плосък (до 3,6 кВт; 230 V, 1 фаза, 16 A; контакт от тип IEC60309 CEE 16/3)

Сервиз и услуги

--,--306,78
511,29
244,99
276,95
244,99
276,95
--,--72,43
244,99
276,95

--,----,--600,00
720,00
1 000,00 1 200,00
479,17
575,00
541,67
650,00
479,17
575,00
541,67
650,00
--,----,--141,67
170,00
479,17
575,00
541,67
650,00

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

Удължена гаранция StarService 2+2 години / 200 000 км
Удължената гаранция StarService Ви осигурява спокойствие на пътя и двойно повече безгрижни дни с Вашия автомобил. Тя Ви дава сигурност напред във времето и
гарантира безупречната работа на Вашия Mercedes-Benz. StarService означава пълна гаранция през първите 2+2 години или 200 000 км., което събитие настъпи първо.

- за Mercedes-AMG моделите

366,43
971,45

860,00
716,67
1 900,00 2 280,00
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AMG Performance Studio /само за Mercedes-AMG моделите/

Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

250 Пакет „AMG Driver“ /само за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ – серия/
повишаване на електронно ограничената максимална скорост на 270 км/ч

256 AMG TRACK PACE /само с 365+549; за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ – серия/
339 Управляем звук на мотора /само за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+/
776 Уширения на калниците за AMG джанти /серия/
B26 Пакет „AMG аеродинамика“ /само с P60; в комбинация с PAA/PEO – серия; не с 550/
предна броня с по-голям челен делител и фликове в страничните въздухозаборници в черно гланц ~ по-голям AMG спойлер на задния капак ~
въздухоотвеждащи елементи около оптичните отвори за въздух в задната броня в черно гланц ~ дифузор под задната броня в черно гланц

PAA Пакет „AMG аеродинамика Plus”
PAZ Пакет „AMG нощ II” /само с P60; в комбинация с PEO – серия/
AMG специфична радиаторна решетка (5U6) ~ типов надпис на багажника и калници в черно гланц (7U8)

PBY Пакет „AMG Performance Advanced седалки“
- в комбинация с PWV

PBZ Пакет „AMG Performance High-End седалки“ /в комбинация с PEO – серия/
- в комбинация с PWV

--,--255,65
460,16
--,---

--,----,--500,00
600,00
900,00 1 080,00
--,----,---

1 382,62
2 356,20

2 704,17 3 245,00
4 608,33 5 530,00

409,03
3 380,92
2 662,98
4 559,02
3 841,08

800,00
960,00
6 612,50 7 935,00
5 208,33 6 250,00
8 916,67 10 700,00
7 512,50 9 015,00

769,07

1 504,17 1 805,00

562,42
102,26
102,26
--,--820,20
615,68
--,----,---

1 100,00 1 320,00
200,00
240,00
200,00
240,00
--,----,--1 604,17 1 925,00
1 204,17 1 445,00
--.----,----.----,---

P60 Пакет „AMG нощ, екстериор“ /в комбинация с PEO – серия/
челен делител и декоративни елементи в ламелите и при страничните въздухозаборници в черно гланц ~ AMG уширения на праговете в черно гланц ~ декоративни лайсни под и около
страничните стъкла в черно гланц ~ кожуси на външните огледала в черно гланц ~ ауспухови накрайници, хромирани в черно ~ подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла (840)
900 Пакет „AMG Silver Chrome“, екстериор /не с B26/P60; само за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+/
челен делител в сребрист хром ~ вложки в уширенията на праговете в сребрист хром
L6K AMG Performance волан в кожа напа / микрофазер MICROCUT /за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ – серия/
L6G AMG Performance волан в микрофазер MICROCUT в черно /само с U88; в комбинация с PEO – серия/
RQT Алуминиеви джанти AMG 18’’ (45,7 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно и полирани, гуми 235/40 R18 /само за Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC, серия/
RTI Алуминиеви джанти AMG 19’’ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в гланц черно и полирани, гуми 235/35 R19 /само за Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC/
RVH Алуминиеви джанти AMG 19’’ (48,3 см), многоспицов дизайн, лакирани в черно гланц и полирани, гуми 235/35 R19 /само за Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC/
RQT Алуминиеви джанти AMG 18'' (45,7 см), дизайн 5 двойни спици /само за Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC – серия/

RRH Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), многоспицов дизайн /само за Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC – серия/налично само като част от PEO/
RSX Алуминиеви джанти AMG 19’’ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно мат с полиран външен борд, гуми 245/35 R19 /само за MercedesAMG CLA 45 S 4MATIC+/
RSZ Алуминиеви джанти AMG 19’’ (48,3 см), дизайн кръстосани спици, ковани, лакирани в черно мат с полиран външен борд, гуми 245/35 R19 /само за
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+/
RTG Алуминиеви джанти AMG 19’’ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в титан сиво, гуми 245/35 R19 /само за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ – серия/
RTH Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), ковани, дизайн кръстосана спица /само за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ с PEO, серия/
RUS Алуминиеви джанти AMG 18'' (45,7 см), дизайн 10 спици /само за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+/
RVL Алуминиеви джанти AMG 19’’ (48,3 см), многоспицов дизайн, лакирани в черно мат и полирани, гуми 235/35 R19 /само за Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC/
U17 Без MANUFAKTUR червени обезопасителни колани (стават черни)
U70 Лакирани в червено спирачни апарати / само в комбинация с P71; за Mercedes-AMG CLА 45 S 4MATIC+ – серия/
U94 Фиксирано крило на задния капак
Y05 MANUFAKTUR обезопасителни колани в червено /само с 651, серия/

357,90
1 791,65
--,--0,00
0,00
973,58
0,00
328,08
--,----,---

700,00

840,00

3 504,17 4 205,00
--,----,--0,00
0,00
0,00
0,00
1 904,17 2 285,00
0,00
0,00
641,67
770,00
--.----,----,----,--www.mercedes-benz.bg
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Гуми и джанти
61R Алуминиеви джанти 18’’ (45,7 см), дизайн 10 спици, лакирани в черно гланц и полирани, гуми 225/45 R18 /в комбинация с P55+P59 – серия/
645 Зимни гуми вместо летни, 4 бр. /само с R89/RVG/RQT/
04R Алуминиеви джанти 18’’ (45,7 см), многоспицов дизайн, лакирани във ванадий сребристо и полирани, гуми 225/45 R18 /не с 950/
R43 Алуминиеви джанти 17’’ (43,2 см), дизайн 10 спици, лакирани във ванадий сребристо, гуми 205/55 R17
R66 MOExtended гуми, които могат да се карат при спукване в авариен режим /не с 645/
R67 Алуминиеви джанти 18’’ (45,7 см) дизайн 5 спици /не за Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+/
R89 Алуминиеви джанти 16’’ (40,6см) дизайн 10 спици, гуми 205/60 R16 / не с 950; само за CLA 200 и CLA 200 4MATIC/
RQS Алуминиеви джанти AMG 18’’ (45,7 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в тремолит сиво и полирани, гуми 225/45 R18 /в комбинация с 950 – серия/
RQT Алуминиеви джанти AMG 18’’ (45,7 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно и полирани, гуми 225/45 R18 / (950+P55) – серия/P59/(P55+P59)/
- в комбинация с 950
RVG Алуминиеви джанти AMG 19’’ (48,3 см), многоспицов дизайн, лакирани в титан сиво и полирани, гуми 225/40 R19
- в комбинация с 950, 950+P55
RVK Алуминиеви джанти AMG 19’’ (48,3 см), многоспицов дизайн, лакирани в черно и с полиран борд, гуми 225/40 R19/в комбинация с P59/(P55+P59)/
- в комбинация с 950, 950+P55
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Евро

Лева

Лева

без ДДС

без ДДС

с ДДС

--,--153,39
0,00
0,00
225,82
0,00
0,00
--,--460,16
204,52
717,94
615,68
1 075,84
973,58

--,--300,00
0,00
0,00
441,67
0,00
0,00
--,--900,00
400,00
1 404,17
1 204,17
2 104,17
1 904,17

--,--360,00
0,00
0,00
530,00
0,00
0,00
--,--1 080,00
600,00
1 685,00
1 445,00
2 525,00
2 285,00
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Гуми и джанти

Код: 61R | 18’’
Серия: P59

Код: RQS | 18’’
Серия: 950

Код: R96 | AMG 18’’
Серия: P55+P59

Код: RQT | 18’’
Серия: P55+950

Код: R43 | 17’’

Код: 04R | 18’’

Код: RVG | AMG 19’’

Код: RVK | AMG 19’’

Код: RVL | AMG 19’’

Гуми и джанти /само за Mercedes-AMG моделите/

Код: RQT | AMG 18’’
Серия: CLA 35 4MATIC

Код: RTI | AMG 19’’

Код: RVH | AMG 19’’

Код: RTG | AMG 19’’
Серия: CLА 45 S 4MATIC+

Код: RSX | AMG 19’’

Код: RSZ | AMG 19’’

Всички цени са препоръчителни. Тази ценова листа важи от 18.10.2022 г. до промяната ѝ.

#803+053
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❑
❑
❑

❑

❑
❑
❑

GLK-класа, пакет “Оптимум” | Ценова листа

