
CLA Coupé



Всичко, което те прави  
много специален

 
 

Съвсем нов в града и готов да направи запомнящо се впечатление. 
Дизайнът е изпълнен с гланц. Пърформансът ускорява твоя живот. 
Интерфейсът говори твоя език. Това е твоето CLA Coupé.



Прогресивна динамика от предния капак до задната част.  
Наклонената предна част гледа настъпателно напред. Врати  
без рамка подчертават безграничния характер на Coupé. Със  
своите мускулести рамене и широка задна част той привлича  
всички погледи към себе си. 

Необикновено самоуверен



Добре дошли в MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Сега можеш да 
комуникираш с CLA Coupé, като с приятел. Това функционира с естест-
вен език, докосване или интуитивни жестове и дори в Augmented Reality. 
Благодарение на изкуствен интелект системата може да научи нещо от 
теб, да те посъветва и да запомни твоите предпочитания.

Приятно ми е да се запознаем



 
По отношение на безопасността CLA 
изведнъж става напълно рационален

 
Готов ли си да се 
почувстваш у дома си?

Всички заедно и всички за теб. Пакетите Пътни асистенти обединяват 
асистиращите системи със системите за безопасност. По този начин 
своевременно могат да бъдат разпознати опасности, да бъдат показани
предупреждения и в авариен случай да бъдат предприети спирачни 
маневри. 

Дисплеите на Mercedes-Benz CLA Coupé са със статус на 
благосъстояние. Всичкo може да бъде подредено според 
собствените правила на изкуството. Приятният Wrap-around 
дизайн с амбиентно осветление осигурява плавен преход. 
Отопляемият волан и модерният Widescreen-Cockpit с тъчск-
рийн предлагат лукс, който можеш да докоснеш.



Спортът се подчинява  
на правила. Твоите

 
А ти само с едно натискане на бутона изираш Setup. При желание дори 
амортисьорите могат да се настройват. Освен това динамичните линии на  
Coupé не само изглеждат зашеметяващи, но и предоставят на вятъра  
съвсем малка контактна повърхност. Това понижава разхода, както и нивото  
на шума и повишава стабилността при движение.



Пакети ENERGIZING Head-up дисплей

Напълно цифров  
широкоекранен кокпит Пакет Свързване смартфон

Да слезеш след шофиране в по-добра форма и по-работоспособен, 
отколко когато си се качил? Това не е магия, а резултатът от усъ-
вършенстваните пакети ENERGIZING. В зависимост от избраното 
оборудване различни системи за комфорт се свързват с точно  
определени програми. Например настройката на светлината, музи-
ката и опционалните масажни седалки. Водачът може да избира 
удобно различните програми чрез управление с докосване.

Цялото внимание остава насочено към пътя и актуалната пътна обс-
тановка, тъй като Head-up дисплеят прожектира важни информации 
пред предното стъкло. Очите на водача се уморяват по-малко, защото
не трябва да сменят постоянно между близко и далечно разстояние.

Така нареченият широкоекранен кокпит се състои от два HD-дисплея
зад непрекъсната стъклена повърхност. Десният мултимедиен дис-
плей е тъчскрийн, който показва всички инфотейнмънт съдържания 
и настройки на автомобила. Отляво се намира класическият ком-
биинструмент. При което: Класическо тук е само името. Благодаре-
ние на различните стилове за индикация всичко се конфигурира 
напълно индивидуално.

Пакетът свързва Вашия смартфон с елементите за управление  
и индикация на Вашия автомобил. Така използвате Вашите смарт-
фон-съдържания през Apple® CarPlay® или Android Auto® безо-
пасно и комфортно и по време на шофирането. Допълнително Винаги
държите под око Вашия автомобил и можете да извикате инфор-
мация за автомобила, съвсем удобно от дома или навън.



Амбиентно осветление MULTIBEAM LEDBurmester® съраунд озвучителна система Колела до 19 цола
Позволява организиране на интериора изцяло според личните предпочитания  
или моментното настроение. 64-те цвята на амбиентното осветление създават  
очарователни цветови схеми, например в осветените вентилационни дюзи, вратите  
или арматурното табло.

За Вашата перфектна видимост: Адаптивните фарове MULTIBEAM LED реагират на 
пътната ситуация с отделно управляеми светодиоди. Частичните дълги светлини щадят
другите участници в пътното движение, без да ги заслепяват. Светлините помощ при 
завиване и светлините в завои осветяват оптимално полето на видимост и позволяват 
по-бързо разпознаване на опасности.

Мощните високоговорители доставят първокласно стереоозвучаване. Това може  
да бъде оптимизирано целенасочено за предните и задните места, а акустичното  
изживяване да бъде по-интензивно. Качество, което може да бъде видяно и благо-
дарение на висококачествените Burmester-надписи.

Готови да завладеят пътищата: Опционално предлаганите 48,26 см (19") колела не 
само изглеждат невероятно добре, но и осигуряват по-стабилно, по-спортно усещане 
по време на шофирането.



Серийно оборудване Пакет NightЛиния AMG
Вече получавате много CLA без една-единствена отметка в списъка с опции.  
Автомобилът е истински щедър при серийното си оборудване. Спортният външен вид  
е гарантиран от диамантената решетка, ledдневните светлини и алуминиевите  
джанти. Активният спирачен асистент гарантира висок стандарт за безопасност.

Пакет Night задава допълнителни оптични точки на привличане. С естетичните  
акценти Вашият автомобил засилва своя спортен характер и индивидуалност. За целта
многобройни елементи са изпълнени в черно или в черно гланц.

 
С линия AMG давате ясно послание за пърформанс както отвън, така и отвътре. 
Преди всичко, AMG Styling със специални предна и задна престилки поставя авто-
мобила оптично близо до AMG моделите. Технологията с по-ниско разположена, 
спортно настроена ходова част и директното кормилно управление форсират удо-
волствието от шофирането.

Линия на оборудване Progressive
Линията на оборудване Progressive съществено повишава стойността на Вашия  
автомобил. Добавена стойност, която виждате и усещате. Очарованието и високока-
чествената технология на спортното Coupé се засилват от всички гледни точки.  
Освен това линията отваря допълнителни атрактивни комбинации вътре и навън –  
например с пакет кожа и пакет Night.



Ходова част с адаптивно променливо демпфериране DYNAMIC SELECT

 

Демпферирането се напасва по желание с настройките на ходовата част напълно и цялостно към твоя 
стил на шофиране и към пътищата и може активно да подпомага пътната динамика на CLA.

Компонентите, оптимизирани като тегло и шум са конструирани така че да свързват маневрено пътно 
поведение, пътната безопасност и комфорта по най-добрия начен.

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



Instant Lift-Off

 

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



Технически данни Размери

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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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 „WLTP-CO2-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 CO2емисии, като е взета предвид масата на автомобила. Допълнителни технически данни ще намерите на www.Mercedes-Benz.bg

Дизелови двигатели Бензинови двигатели

CLA 220 d 4MATIC CLA 200 CLA 220 4MATIC CLA 250 4MATIC Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC

Работен обем на двигателя (см3) 1950 1332 1991 1991 1991

Номинална мощност1 (kW [к.с.] при об/мин) 140 [190]/3800 120 [163]/5500 140 [190]/5500-6100 165 [224]/5500 225 [306]/5800

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек) 7,0 8,5 7,0 6,3 4,9

Максимална скорост (км/ч) 238 229 237 250 250

Разход на гориво4 (л/100 км)
комбиниран 4,9-4,5 6,8-6,0 7,7-7,0 7,7-7,0 8,1-7,6

CO2-емисии4 комбинирани (г/км) 130-119 155-137 175-158 165-224 183-172

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

Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+

EURO 6D -ISC-FCM

1991

310 [421]/6750

4,0

270

8,5-8,2

194-186



, 27-06.20

 

За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 12.05.2020 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 прода-
вачът или производителят е използвал знак или цифра за обозначение на поръчката или на поръчания предмет 
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“.


