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Ценова листа 2 
за автомобили Mercedes-Benz GLA SUV и GLB SUV 
 

GLA SUV 
 

базови модели 
Серия 

Мощност 
 

[ кВт / к.с. ] 

Работен  
обем 
[ см3 ] 

Скоростна  
кутия 

 

Разход на гориво 3 
комбиниран 
[ л / 100 км ] 

Средни емисии  
СО2

 3
 

[ грама / км ] 

Въртящ момент 
 

[ Нм / обороти ] 

Ускорение  
0-100 км/ч [ сек ] / 

макс. скорост [ км/ч ] 

Цена в България  
с/без ДДС 4, 

[ Евро ] 

Цена в България  
с/без ДДС, 

[ Лева ] 

GLA 180 d 247.710 85 / 116 1 950 
8G-DCT 

автоматична 
5,8-5,2 152-138 280 / 1300-2600 10,8 / 190 

46 169,66 
38 474,72 

90 300,00 
75 250,00 

GLA 200 d 247.712 110 / 150 1 950 
8G-DCT 

автоматична 
5,8-5,2 152-138 320 / 1400-3200 8,6 / 208 

47 703,53 
39 752,94 

93 300,00 

77 750,00 

GLA 200 d 4MATIC 247.713 110 / 150 1 950 
8G-DCT 

автоматична 
6,1-5,5 160-144 320 / 1400-3200 8,9 / 205 

49 697,57 
41 414,64 

97 200,00 

81 000,00 

GLA 220 d 4 MATIC 247.715 140 / 190 1 950 
8G-DCT 

автоматична 
6,1-5,5 161-145 400 / 1600-2600 7,3 / 219 

52 458,55 
43 715,46 

102 600,00 

85 500,00 
           

GLA 180 247.784 100+10 / 136+14 1 332 
7G-DCT 

автоматична 
7,3-6,7 165-151 230 / 1660-3000 10,0 / 200 

45 095,94 

37 579,95 

88 200,00 

73 500,00 

GLA 200 247.787 120+10 / 163+14 1 332 
7G-DCT 

автоматична 
7,3-6,6 165-151 270 / 2000-3500 8,9 / 210 

46 629,82 

38 858,18 

91 200,00 

76 000,00 

GLA 220 4MATIC 247.745 140 / 190 1 991 
8G-DCT 

автоматична 
8,1-7,4 184-168 300 / 1800-4000 7,6 / 218 

49 697,57 

41 414,64 

97 200,00 
81 000,00 

GLA 250 4MATIC 247.747 165 / 224 1 991 
8G-DCT 

автоматична 
8,1-7,4 184-169 350 / 2000-4000 6,8 / 240 

53 685,65 

44 738,04 

105 000,00 
87 500,00 

           

GLA 250 e 5 247.785 
120 / 163 

80/109 
1 332 

8G-DCT 
автоматична 

0,5-0,3 31-24 230 / 1620-4000 7,9 / 210 55 833,07 

46 527,56 
109 200,00 

91 000,00 
           

Mercedes-AMG  
GLA 35 4MATIC 

247.751 225 / 306 1 991 
AMG SPEEDSHIFT 

DCT 8G 
8,8-8,2 200-185 400 / 3000-4000 5,2 / 250 

61 815,19 
51 512,66 

120 900,00 

100 750,00 

 
1  Изображенията имат илюстративен характер. 
2  Производителят си запазва правото по всяко време и без предварително уведомление да въвежда промени в цени, цветове, материали, технически спецификации, оборудване и модели. 
3  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. 
4  Цената включва транспортни разходи до гр. София и продуктова такса. 
5  Системна мощност 160 кВт / 218 к.с., въртящ момент 450 Нм. Максимален пробег на електромотор с едно зареждане 60-66/67-74 км (AER WLTP, ниска-средна фаза/комбиниран). 
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Ценова листа 2 
за автомобили Mercedes-Benz GLA SUV и GLB SUV 
 

GLB SUV 
 

базови модели 
Серия 

Мощност 
 

[ кВт / к.с. ] 

Работен 
обем 
[ см3 ] 

Скоростна  
кутия 

 

Разход на гориво 3 
комбиниран 
[ л / 100 км ] 

Средни емисии  
СО2

 3
 

[ грама / км ] 

Въртящ момент 
 

[ Нм / обороти ] 

Ускорение  
0-100 км/ч [ сек ] / 

макс. скорост [ км/ч ] 

Цена в България  
с/без ДДС 4, 

[ Евро ] 

Цена в България  
с/без ДДС, 

[ Лева ] 

GLB 180 d 247.610 85 / 116 1 950 
8G-DCT 

автоматична 
6,0-5,4 159-143 280 / 1300-2600 11,3 / 188 

48 010,31 
40 008,59 

93 900,00 
78 250,00 

GLB 200 d 247.612 110 / 150 1 950 
8G-DCT 

автоматична 
6,0-5,5 158-143 320 / 1400-3200 9,0 / 204 

49 390,80 

41 159,00 

96 600,00 

80 500,00 

GLB 200 d 4MATIC 247.613 110 / 150 1 950 
8G-DCT 

автоматична 
6,3-5,7 166-148 320 / 1400-3200 9,3 / 201 

51 384,83 

42 820,69 

100 500,00 

83 750,00 

GLB 220 d 4 MATIC 247.615 140 / 190 1 950 
8G-DCT 

автоматична 
6,4-5,7 168-150 400 / 1600-2600 7,6 / 217 

54 299,20 

45 249,33 

106 200,00 

88 500,00 
           

GLB 180 247.684 100 / 136 1 332 
7G-DCT 

автоматична 
7,7-6,9 175-156 200 / 1460-4000 9,9 / 197 

46 783,21 

38 986,01 

91 500,00 

76 250,00 

GLB 200 247.687 120 / 163 1 332 
7G-DCT 

автоматична 
7,7-6,9 175-156 250 / 1620-4000 9,1 / 207 

48 317,08 

40 264,23 

94 500,00 

78 750,00 

GLB 220 4MATIC 247.645 120 / 163 1 332 
8G-DCT 

автоматична 
8,4-7,4 190-169 250 / 1620-4000 9,7 / 202 

51 538,22 

42 948,52 

100 800,00 

84 000,00 

GLB 250 4MATIC 247.647 165 / 224 1 991 
8G-DCT 

автоматична 

8,7-7,8 197-177 350 / 1800-4000 6,9 / 236 
55 372,91 

46 144,09 

108 300,00 

90 250,00 
           

Mercedes-AMG 
GLB 35 4MATIC 

247.651 225 / 306 1 991 
AMG SPEEDSHIFT 

DCT 8G 
9,1-8,5 208-194 400 / 3000-4000 5,2 / 250 

63 349,06 

52 790,88 

123 900,00 

103 250,00 

 

 
1  Изображенията имат илюстративен характер. 
2  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. Допълнителна информация може да получите от Вашия оторизиран Mercedes-Benz дилър. 
3  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. 
4  Цената включва транспортни разходи до гр. София и продуктова такса. 
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Нива на оборудване за GLA и GLB

  



 
• Линия Progressive 

• LED High Performance фарове 

• Адаптивен асистент за дълги светлини 

• Пакет "Паркиране" с камера за заден ход 

• Пакет "Огледала"  

• 4-посочна лумбална опора,  
предни седалки 

• MBUX Навигация Premium  

• Ел. отопление на предните седалки и др. 
 
 
 
 



 

+ 

• Дигитално инструментално табло с 
диагонал 10,25'' (26,03 см) и др. 

• Амбиентно осветление с 64 цвята 

• KEYLESS GO 

• Безжично зареждане за мобилни  
устройства и др. 

 
 
 
 

• Асистент за мъртва зона 

• MBUX наложена реалност за навигация 

• Озвучителна система ADVANCED 

• THERMOTRONIC автоматична климатична 
инсталация 

• Светещи лайсни на праговете със 
сменяема вложка и др. 

 

 
 
 
 



 

 

+ 

+ 



• MULTIBEAM LED фарове 

• Пакет Паркиране с камера 360° 

• Панорамен електрически люк  

• Head-up дисплей 

• MBUX Интериорен асистент 

• Електрически регулируеми предни 
седалки с памет и др.  

 
 

 
 
 



 

 

 

+ 

+ 

+ 
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 Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

Външен цвят    

Универсален лак  (код: 696 нощно черен) 0,00 0,00 0,00 

Универсален лак  (код: 149 полярно бял) 281,21 550,00 660,00 

Цвят металик (код: 144 дигитално бял | 191 космос черен | 775 иридий сребрист | 787 планинско сив  | 817 розово златист | 970 спектралносин металик) 769,07 1 504,17 1 805,00 
MANUFAKTUR металик (код: 993 Патагония червен) 973,58 1 904,17 2 285,00 

MANUFAKTUR magno (код: 662 планинско сив) /само за GLA/ 2 253,94 4 408,33 5 290,00 
    

Тапицерия    
1__ Тапицерия синтетична кожа ARTICO /само с 7U2; не за Mercedes-AMG моделите/  

кодове:   101 черно (само с 7U2) 149,13 291,67 350,00 

10_ Тапицерия синтетична кожа ARTICO /само с 7U2; не за Mercedes-AMG моделите/ 
кодове:   105 макиато бежово / черно 251,39 491,67 590,00 

158 Тапицерия синтетична кожа ARTICO салвия сив / черно /в комбинация с 950 – серия/ 149,13 291,67 350,00 

2__ Тапицерия естествена кожа /само с P34+(873/401)/  
кодове:   211 черно (само с P59/950) --,--- --,--- --,--- 

2__ Тапицерия естествена кожа /само с P34+(873/401); не за Mercedes-AMG моделите/ 
кодове:   214 релефна кожа/гладка кожа, кафяво / черно (само с 950+7U4) 102,26 200,00 240,00 

2__ Тапицерия естествена кожа, двуцветна /само с P39+950+7U4+(873/401)/  
кодове:   277 червен пипер / черно 102,26 200,00 240,00 

311 Тапицерия синтетична кожа ARTICO / плат Bertrix, черно /не за Mercedes-AMG моделите/ --,--- --,--- --,--- 

318 Тапицерия синтетична кожа ARTICO / плат Bertrix, салвия сиво / черно /не за Mercedes-AMG моделите/ 102,26 200,00 240,00 

6__ Тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / микрофазер MICROCUT /само с 7U4/ 
код:   651 черно (само с 950, серия; за Mercedes-AMG GLA/GLB 35 4MATIC – серия) --,--- --,--- --,--- 

654 Тапицелия синтетична кожа ARTICO / микрофазер MICROCUT, Бахия кафяво / черно 102,26 200,00 240,00 
    

Седалки    

7U2 Комфортни седалки /само с тапицерия 101/104/105/335/379/384; само с U59+286; не за Mercedes-AMG моделите/ --,--- --,--- --,--- 

7U4 Спортни седалки /само с тапицерия 159/211/214/224/651/701; само с U59+286; за Mercedes-AMG моделите – серия/ 

   - в комбинация с 950/P34 

306,78 

0,00 

600,00 

0,00 

720,00 
0,00 

    

Тавани    

51U Таван в плат, черен 0,00 0,00 0,00 

55U Таван в плат, бежов /само с тапицерия 105, серия/не за Mercedes-AMG GLA моделите/ 0,00 0,00 0,00 
58U Таван в плат, кристално сив /не с тапицерия 105/224/379/701/ 0,00 0,00 0,00 

 
 
    

Декоративни елементи    

03H Декоративни елементи от липа в кафяво с открити пори 266,30 520,83 625,00 

55H Декоративни елеменни със звезден мотив /серия; не за Mercedes-AMG моделите/ --,--- --,--- --,--- 
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 Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

56H Декоративни елеменни със звезден мотив 0,00 0,00 0,00 

H15 Декоративни елементи от липа в черно с открити пори 266,30 520,83 625,00 
H44 Декоративни елементи от алуминий с надлъжен шлиф /само за GLA/ 178,95 350,00 420,00 

H62 Декоративни елементи с карбонова структура /само с 950, серия; за Mercedes-AMG моделите – серия/ --,--- --,--- --,--- 

331 Декоративен елемент с фонов подсвет 102,26 200,00 240,00 
    

Скоростна кутия    

426 Автоматична скоростна кутия 8G-DCT /не за GLA 200, GLB 180, GLB 200; за останалите – серия/ --,--- --,--- --,--- 

429 Автоматична скоростна кутия 7G-DCT /само за GLA 200, GLA 180, GLB 200; серия/ --,--- --,--- --,--- 
    

Волани    

L3E Мултифункционален спортен волан в кожа /само с 428, серия; не с 443/950; не за Mercedes-AMG GLA моделите/ --,--- --,--- --,--- 

428 Планки за превключване на предавките от волана /само с L3E, серия; не за Mercedes-AMG GLA моделите/ --,--- --,--- --,--- 

431 Планки за превключване на предавките от волана, галванизирани /само с L5C, серия; не за Mercedes-AMG GLA моделите/ --,--- --,--- --,--- 

443 Ел. отопляем волан  164,04 320,83 385,00 
    

MBUX (Mercedes-Benz User Experience)    

PBG MBUX Навигация Premium /серия/ 
MB навигация с интегриран твърд диск (365) ~ подготовка за Навигационни услуги (01U) 0,00 0,00 0,00 

14U Пакет „Смартфон интеграция“ 

 вкл. Apple CarPlay™ (16U) ~ Android Auto (17U) 306,78 600,00 720,00 
33U Дистанционни услуги PLUS /серия/ --,--- --,--- --,--- 

513 Асистент за разпознаване на пътни знаци 302,51 591,67 710,00 

537 Цифров радио-тунер (DAB) /серия/ 
поддържани стандарти: DAB, DMB, DAB+ --,--- --,--- --,--- 

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.  
 - в комбинация с PDC/PDD 

926,72 

609,29 

1 812,50 

1 191,67 

2 175,00 
1 430,00 

897 Безжично зареждане за мобилни устройства /само с PDB/PDC/PDD/ 
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 0,00 0,00 0,00 

U19 MBUX наложена реалност за навигация /само с PDC/PDD/ 0,00 0,00 0,00 
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 Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

Линии на оборудване    

P59 Линия Progressive /серия; не за Mercedes-AMG моделите/ 
 екстериор: радиаторна решетка с един ламел (GLA) / два единични ламела (GLB), лакирани в сребристо с SUV оптика и хромирана вложка ~ оптична декоративна 

защита под предната и задната брони в хром гланц ~ Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 двойни спици (01R) ~ хромирана лайсна под и около страничните 
стъкла ~ видими ауспухови накрайници (нефункционални) ~ надлъжни релси на покрива от полиран алуминий (725) 
интериор: комфортни седалки (7U2) вкл. пакет „Комфортни седалки“ (U59) ~ мрежи на гърбовете на предните седалки ~ Тапицерия синтетична кожа ARTICO / плат 
Bertrix, черно (311) ~ дюзи за въздух в черно с хромиран външен пръстен ~ мултифункционален спортен волан в кожа (L3E), с черен шев и хромирана бленда от две 
части ~ таван в плат, черен (51U) ~ двойна поставка за чаши (310) ~ ключ с хромирана декоративна рамка --,--- --,--- --,--- 

950 Линия AMG 
 екстериор: AMG оптика вкл. AMG предна броня с хромиран челен делител и AMG задна броня с дифузорна оптика, хромиран декоративен елемент и два видими ауспухови 

накрайника ~ радиаторна решетка с диамантена оптика с хромирани пинове и единичен ламел с хромирана вложка ~ странична престилка (Claddings) в черно с хромирана 
вложка ~ алуминиеви джанти AMG 19’’ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици (RTF), лакирани в титан сиво и полирани ~ комфортно окачване с понижен пътен просвет (677, само 
GLA) ~ хромирани лайсни под и около страничните стъкла ~ надлъжни релси на покрива от полиран алуминий (725) 

 интериор: спортни седалки (7U4) с регулируеми подглавници вкл. пакет „Комфортни седалки“ (U59) ~ мрежи на гърбовете на предните седалки ~ тапицерия синтетична кожа 
ARTICO / микрофазер MICROCUT в черно с червен двоен шев, средни панели / подлакътници в микрофазер MICROCUT черно с червен двоен шев (651) ~ дръжка на таблото за 
пътника в сребрист хром, полиран (само GLB) ~ дръжки на вратите от сребрист хром, полирани ~ мултифункционален спортен волан в кожа напа (L5C) (3-спицов дизайн, 
скосен в долната част, перфорация в зоната на захват , видим шев в червено или черно според избрания цвят на тапицерията, хромирана бленда от три части) ~ дюзи за 
въздух в черно с хромиран външен пръстен ~ AMG спортни педали от полирана благородна стомана с гумени бутони ~ велурени стелки в черно, предните с надпис AMG ~ 
таван в плат, черен (51U) ~ двойна поставка за чаши (310) ~ ключ с хромирана декоративна рамка 1 740,52 3 404,17 4 085,00 

    

Нива на оборудване и пакети    

PDA Пакет „ADVANCED” /серия; не за Mercedes-AMG моделите/ 
P59 Линия Progressive 

екстериор: радиаторна решетка с един ламел (GLA) / два единични ламела (GLB), лакирани в сребристо с SUV оптика и хромирана вложка ~ оптична декоративна защита 
под предната и задната брони в хром гланц ~ Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 двойни спици (01R) ~ хромирана лайсна под и около страничните стъкла ~ видими 
ауспухови накрайници (нефункционални) ~ надлъжни релси на покрива от полиран алуминий (725) 
интериор: комфортни седалки (7U2) вкл. пакет „Комфортни седалки“ (U59) ~ мрежи на гърбовете на предните седалки ~ Тапицерия синтетична кожа ARTICO / плат Bertrix, 
черно (311) ~ дюзи за въздух в черно с хромиран външен пръстен ~ мултифункционален спортен волан в кожа (L3E), с черен шев и хромирана бленда от две части ~ таван в 
плат, черен (51U) ~ двойна поставка за чаши (310) ~ ключ с хромирана декоративна рамка 

 P44  Пакет Паркиране с камера за заден ход 
  активен асистент за паркиране вкл. PARKTRONIC ~ камера за движение на заден ход 

 P49 Пакет „Огледала“  
  централно огледало с автоматично затъмняване при заслепяване (252) ~ ел. сгъваеми външни огледала (500) 

 632 Фарове LED High Performance (всички светлинни функции са изпълнени в LED) 
 859 Мултимедиен дисплей с диагонал 10,25‘‘ (26,04 см) и Touch-функционалност 
 890 Автоматичен капак на багажника 
 20U Подготовка за прехвърляне на цифровия ключ 
 U22 4-посочни лумбални опори за предните седалки --,--- --,--- --,--- 
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 Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

PDB Пакет „ADVANCED Plus” /включва оборудването на пакет PDA; не за Mercedes-AMG моделите/ 
 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. 

 P17  Пакет "KEYLESS-GO комфорт"  
   KEYLESS-GO система за комфортна идентификация и достъп (отключване и заключване на автомобила, запалване и спиране на двигателя) ~ HANDS-FREE ACCESS ~ 

  Автоматичен капак на багажника (отваряне/затваряне) 

 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 1 188,75 2 325,00 2 790,00 

PDB Пакет „ADVANCED Plus” /само за Mercedes-AMG моделите, серия/ 
U88 AMG бутони на волана 
L6J AMG Performance волан в кожа напа с перфорация в зоната на захват 
P44  Пакет Паркиране с камера за заден ход 
  активен асистент за паркиране вкл. PARKTRONIC ~ камера за движение на заден ход 

 632 Фарове LED High Performance (всички светлинни функции са изпълнени в LED) 
 859 Мултимедиен дисплей с диагонал 10,25‘‘ (26,04 см) и Touch-функционалност 
 P49 Пакет „Огледала“  

  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. --,--- --,--- --,--- 

PDC Пакет „Premium” /включва оборудването на пакети PDA+PDB/ 

 234  Асистент за мъртвата зона (вкл. предупреждение при излизане при паркиран автомобил, Exit Warning) 
 581 THERMOTRONIC автоматична климатична инсталация 

 853 Озвучителна система Advanced с мощност 225 W  
U19  MBUX наложена реалност за навигация 

 U45 Светещи лайсни на праговете със сменяема вложка 

   - за Mercedes-AMG моделите 

2 782,28 

1 593,53 

5 441,67 

3 116,67 

6 530,00 
3 740,00 
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 Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

PDD Пакет „Premium Plus” / включва оборудването на пакети PDA+PDB+PDC/ 
 275  Ел. регулируема седалка на водача с памет,  
 242  Ел. регулируема предна дясна седалка с памет 
 413  Панорамен електрически люк 
 586    Външно осветление с проекция логото на марката 

642 MULTIBEAM LED фарове  
 628 Адаптивен асистент за дълги светлини PLUS 
 463 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° 
   - за Mercedes-AMG моделите 

6 203,67 

5 014,92 

12 133,33 

9 808,33 

14 560,00 
11 770,00 

430 OFFROAD технически пакет /само за 4MATIC, серия/ 

допълнителна програма за шофиране “Offroad” ~ офроуд осветяване при скорост до 50 км/ч (само при поръчан код 642) ~ система за регулиране на 
скоростта при спускане (DSR, от 2 до 18 км/ч) вкл. показване на заложената скорост на инструменталния дисплей или в индикацията на Head-up дисплея --,--- --,--- --,--- 

P17 Пакет "KEYLESS-GO комфорт" /в комбинация с PDC/PDD – серия/ 
 KEYLESS-GO система за комфортна идентификация и достъп (отключване и заключване на автомобила, запалване и спиране на двигателя) (889) ~ HANDS-FREE ACCESS (871) ~ 

Автоматичен капак на багажника (отваряне/затваряне) (890) 368,55 720,83 865,00 

P34 Пакет "Кожа" /не за Mercedes-AMG моделите/ 1 732,00 3 387,50 4 065,00 
P39 Пакет "AMG кожа" /само с код 950+(401/873) или за Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC; в комбинация с PBZ за Mercedes-AMG GLA моделите – серия/ 1 024,71 2 004,17 2 405,00 

P54 Пакет "URBAN GUARD" за защита на автомобила 
алармена инсталация със защита против изтегляне (551) ~ обемни датчици (882) ~ подготовка за разпознаване на колизия (Mercedes me) 451,64 883,33 1 060,00 

P55 Пакет „Нощ” /не за Mercedes-AMG моделите/ 

панели на вратите в черно с вложки с оптика степенки в черно гланц ~ кожуси на външните огледала, лакирани в черно ~ лайсни около страничните стъкла в 
черно гланц ~ надлъжни релси на покрива в черно ~ подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла (840) 

 в комбинация с линия Progressive (P59): декоративна защита в предната и задната брони в черно гланц 
 в комбинация с линия AMG (950): алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в черно гланц и полирани (RTG) ~ декоративна 

защита в предната и задната брони в черно гланц ~ радиаторна решетка с диамантена оптика и хромирани пинове, единичен ламел, лакиран в черно с 
хромирана вложка ~ AMG предна броня с челен делител в черно гланц ~ AMG задна броня с декоративен елементи в черно гланц 460,16 900,00 1 080,00 

P82 Пакет "URBAN GUARD 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) локализиране на откраднат автомобил (Mercedes me) 2 ~ URBAN GUARD стикери на предните странични стъкла 656,16 1 283,33 1 540,00 

PAD Пакет „Техника“ /само в комбинация с (426/429)+U55/не за GLА 250 е, не за Mercedes-AMG моделите/ 
спирачна система с по-големи, перфорирани дискове на предната ос (U29) ~ окачване с адаптивни регулируеми демпфери (459) ~ фарове MULTIBEAM LED (642) ~  KEYLESS-GO (889) 

  - в комбинация с PDB/PDC 
  - в комбинация с PDD 

2 028,13 

1 619,09 

1 320,84 

3 966,67 

3 166,67 

2 583,33 

4 760,00 
3 800,00 
3 100,00 

 
1 Обхватът на показваната информация зависи от наличното в автомобила оборудване 
2 Допълнителна информация за активирането, обхвата и срока на валидност на услугите ще намерите в портала Mercedes me (http://www.mercedes.me). 
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 Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

PAV Пакет "Зима" 511,29 1 000,00 1 200,00 

23P Пакет "Асистиращи системи"    
U59 Пакет "Комфортни седалки" /само с 7U2/7U4, серия/ 

регулиране във височина на седалката до водача ~ регулиране наклона на долната част на предните седалки ~ регулиране дължината на долната част на предните седалки (+60 мм) ~ 
специфичен дизайн на седалките 0,00 0,00 0,00 

U62 Пакет "Светлини и видимост" /серия/ 

блок за управление на покрива с 4 светлинни елемента тип скъпоценен камък ~ интериорно осветление и лампи за четене за предните и задните места ~ 
осветен тъчпад (само с 446) ~ 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 --,--- --,--- --,--- 

    

207 Активен асистент за дистанция DISTRONIC 409,03 800,00 960,00 

213 Директно управление /не за GLA 250 e/ --,--- --,--- --,--- 
228 Независимо стационарно отопление/вентилация /не за GLA 250 e/ 1 126,97 2 204,17 2 645,00 

234 Асистент за мъртвата зона /в комбинация с PDC/PDD – серия/ 

вкл. предупреждение при излизане при паркиран автомобил (Exit Warning) 460,16 900,00 1 080,00 

242 Ел. регулируема предна дясна седалка с памет /само с 275/409; не с 7U1; в комбинация с PDD – серия; за Mercedes-AMG GLA моделите с PBY/PBZ - серия/ 291,86 570,83 685,00 
260 Без типов надпис на капака на багажника /не за GLA 250 e/ 0,00 0,00 0,00 

275 Ел. регулируема седалка на водача с памет /само с 7U2/7U4; в комбинация с PDD – серия; за Mercedes-AMG GLA моделите с PBY/PBZ - серия/ 353,64 691,67 830,00 

293 Странични въздушни възглавници за задните места (в зоната на вратите) /само с 7U2/7U4/ 383,47 750,00 900,00 

299 Система за превантивна безопасност PRE-SAFE® /в комбинация с 23P – серия/ 338,73 662,50 795,00 

400 Подлакътник за задните места /за GLA само с 567; за GLB – серия/ --,--- --,--- --,--- 
413 Панорамен електрически люк в изпълнение от стъкло /в комбинация с PDD – серия/ 1 229,23 2 404,17 2 885,00 

457 Регулируемо окачване /само за GLB; в комбинация с PAD – серия; не с 485/ 1 014,06 1 983,33 2 380,00 

459 Окачване с адаптивни регулируеми амортисьори и понижен пътен просвет /само за GLA; не за GLA 250 e/ 1 014,06 1 983,33 2 380,00 

485 Комфортно окачване /серия; не с 213; не за Mercedes-AMG моделите/ --,--- --,--- --,--- 

524 Защита по време на транспорт /само с външен цвят magno/ 164,04 320,83 385,00 
550 Теглич вкл. ESP® функция за стабилизация на прикачен товар 820,20 1 604,17 1 925,00 

567 Регулируеми по дължина задните седалки  
/за GLA вкл. регулиране наклона на облегалките на задните седалки в 7 позиции; само с код 7U2/7U4; не с 847/ 368,56 720,83 865,00 

581 Автоматична климатична инсталация THERMOTRONIC /в комбинация с PDC/PDD – 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. 521,94 1 020,83 1 225,00 

608 Автоматични адаптивни дълги светлини /серия; само с код 642/ --,--- --,--- --,--- 

677 Комфортно окачване с понижен пътен просвет /само за GLA; не за GLA 250 e и Mercedes-AMG GLA моделите; в комбинация с 950 – серия/ 379,21 741,67 890,00 

682 Пожарогасител, монтиран на седалката на водача 112,91 220,83 265,00 
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 Специални изпълнения 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

642 Фарове MULTIBEAM LED /в комбинация с PAD/PDD – 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. режими градско шофиране, извънградско шофиране, 

магистрала, допълнително осветяване при завиване вкл. функция осветяване на кръстовища1, задни светлини изцяло в LED изпълнение ~ асистент за автоматични адаптивни дълги светлини 
PLUS (628) 296,12 579,17 695,00 

70B Сигнална жилетка за водача /не с 71B/ --,--- --,--- --,--- 

720 Надлъжни релси на покрива в черно /само с P55/P60/ --,--- --,--- --,--- 
725 Надлъжни релси на покрива от полиран алуминий /не с P55/P60/ --,--- --,--- --,--- 

73B Отделение за вещи на централната конзола с щора --,--- --,--- --,--- 

840 Подсилено затъмнени тонирани задни стъкла /в комбинация с P55/P60 – серия; не с U50/ 306,78 600,00 720,00 

847 Трета редица седалки за двама души /само за GLB; за GLB 200/220 d 4MATIC само с 52R/R38/27R/29R/RTF/RTG/RVV/RVW; не с 567; не с тапицерия 214/301/379/ 1 218,58 2 383,33 2 860,00 

873 Ел. отопление на предните седалки /не с 401/ --,--- --,--- --,--- 

875 Отопление на дюзите и миещата течност /вкл. отопление на тръбопроводите и резервоар в обем 5 литра/ /само с PAV/ 0,00 0,00 0,00 

942 Пакет "Товарно отделение" 
постелка с 2 лица за товарното отделение ~ контакт 12 V ~ мрежа в ляво и дясно в товарното отделение (мрежата в ляво отпада при поръчан код 847) ~ отворено отделение за 
вещи под мрежата в ляво ~ притягащ ластичен колан в ляво и дясно  153,39 300,00 360,00 

B59 Програми за шофиране DYNAMIC SELECT /серия/ 
DYNAMIC SELECT бутон на централната конзола за избор измежду 4 различни програми за шофиране: „ECO“, „Comfort“, „Sport“ и „Individual“ ~ програмите оказват влияние върху управлението 
на двигателя, скоростната кутия, сервоподпомагнето, функцията ECO Start-Stop, климатизацията, окачването (само в комбинация с 457/459) 
в комбинация с код 430: допълнителна програма “Offroad“, която променя разгръщането на мощността и настройките на ABS за лек пресечен терен  --,--- --,--- --,--- 

U28 Спортна спирачна система /само с 950; не за GLA 250 e и Mercedes-AMG моделите/ 

перфорирани спирачни дискове ~ спирачни апарати с надпис “Mercedes-Benz” 0,00 0,00 0,00 

U37 Фарове за мъгла /не с 950; не за Mercedes-AMG моделите/ 189,60 370,83 445,00 
U40 Разделителна мрежа, демонтируема (за обезопасяване на купето и отделянето му от багажното отделение) 153,39 300,00 360,00 
 
 

Специални изпълнения /само за GLA 250 e/ 
 

   

82B Интегриран AC заряден модул с мощност 11 кВт /серия/ --,--- --,--- --,--- 

83B Интегриран DC заряден модул с мощност 22 кВт 511,29 1 000,00 1 200,00 

9B2 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 5 метра, прав (до 11 кВт, Type 2, 3 фази, 16 A) 244,99 479,17 575,00 

9B3 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 8 метра, прав (до 11 кВт, Type 2, 3 фази, 16 A) 276,95 541,67 650,00 

9B6 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 5 метра, прав (до 22 кВт, Type 2, 3 фази, 32 A) 244,99 479,17 575,00 
9B7 Кабел за зареждане за Wallbox и обществена зарядна станция, 8 метра, прав (до 22 кВт, Type 2, 3 фази, 32 A) 276,95 541,67 650,00 

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) 72,43 141,67 170,00 

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) 244,99 479,17 575,00 

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) 276,95 541,67 650,00 
 

 
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 
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AMG Performance Studio /само за Mercedes-AMG моделите/ 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

256 AMG TRACK PACE 255,65 500,00 600,00 

459 AMG RIDE CONTROL адаптивно окачване с режими Comfort, Sport или Sport+  --,--- --,--- --,--- 
555 AMG Performance седалки /само с (PBX/PBY/PBZ); за Mercedes-AMG GLA моделите/ --,--- --,--- --,--- 

6U6 AMG капачка на резервоара 134,21 262,50 315,00 

7U8 Моделен надпис на задния капак и калниците в черно гланц /само с PAZ/ 0,00 0,00 0,00 

B26 AMG аеродинамичен пакет /не за GLB/ 1 689,39 3 304,17 3 965,00 

B59 AMG DYNAMIC SELECT програми за шофиране /серия/ --,--- --,--- --,--- 
L6J AMG Performance волан в кожа напа 0,00 0,00 0,00 

L6K AMG Performance волан в кожа напа / микрофазер MICROCUT 502,77 983,33 1 180,00 

401 Климатизирани предни седалки /само за Mercedes-AMG GLA моделите; в комбинация с PBZ/  615,68 1 204,17 1 445,00 

P60 Пакет „AMG нощ, екстериор“ 
 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 ~ 
надлъжни релси на покрива в черно (720) ~ подсилено затъмнени задно и странични задни стъкла (840) 769,07 1 504,17 1 805,00 

PAZ Пакет „AMG нощ II, екстериор“ /само в комбинация с P60/ 

AMG специфична радиаторна решетка, затъмнена (5U6) ~ Моделен надпис на задния капак и калниците в черно гланц (7U8) 409,03 800,00 960,00 

PBY Пакет “AMG Performance Advanced седалки“ /не за Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC; само с PDD/ 
AMG Performance седалки (555) ~ пакет "Мултиконтурни предни седалки" (409) ~ eл. отопление на предните седалки (873) ~ ел. регулируеми предни седалки с 
памет (275+242) ~ тапицерия комбинация синтетична кожа ARTICO / микрофазер MICROCUT (6_1) 3 380,92 6 612,50 7 935,00 

PBZ Пакет “AMG Performance High-End седалки“ /не за Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC; само с PDD/ 
AMG Performance седалки (555) ~ пакет "Мултиконтурни предни седалки" (409) ~ eл. отопление на предните седалки (873) ~ ел. регулируеми предни седалки с 
памет (275+242) ~ тапицерия ест. кожа (2__) 4 559,02 8 916,67 10 700,00 

U70 Спирачни апарати лакирани в червено 328,08 641,67 770,00 

RTH Алуминиеви джанти AMG 19’’ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици, лакирани в титан сиво и полирани, гуми 235/50 R19 
/не с R66; само за Mercedes-AMG GLA/GLB 35 4MATIC, серия/ --,--- --,--- --,--- 

RTW Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), дизайн 5 двойни спици 1 024,72 2 004,17 2 405,00 
RTX Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), дизайн 5 двойни спици 1 024,72 2 004,17 2 405,00 

RVL Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 10 спици 562,42 1 100,00 1 320,00 

RVZ Алуминиеви джанти AMG 19’’ (48,3 см), дизайн 10 спици, лакирани в черно мат с полиран външен борд, гуми 235/50 R19 /не с R66/ 562,42 1 100,00 1 320,00 

RWX Алуминиеви джанти AMG 21’’ (50,8 см), многоспицов дизайн, лакирани в титан сиво и полирани, гуми 255/35 R21 /не с R66/ 1 229,23 2 404,17 2 885,00 

RWY Алуминиеви джанти AMG 21’’ (50,8 см), многоспицов дизайн, лакирани в черно мат с полиран външен борд, гуми 255/35 R21 /не с R66/ 1 587,14 3 104,17 3 725,00 

Y05 Обезопасителни колани в червено /само с 651+7U4; серия/ --,--- --,--- --,--- 
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 Сервиз и услуги 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

D04 Удължена гаранция StarService 2+3 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+3 години или 200 000 км., което събитие настъпи първо.  

   - за Mercedes-AMG моделите 
587,99 

1 550,92 

1 150,00 

3 033,33 

1 380,00 
3 640,00 

 

 

Гуми и джанти /не за Mercedes-AMG моделите/ 
Евро  

без ДДС 
Лева  

без ДДС 
Лева  
с ДДС 

B51 TIREFIT /серия; не с R66/ --,--- --,--- --,--- 

R01 Летни гуми --,--- --,--- --,--- 

01R Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 двойни спици /серия/ --,---          --,--- --,--- 

R38 Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 двойни спици /само с R01; не с 950/ 0,00          0,00 0,00 
R62 Алуминиеви джанти 17'' (43,2 см), дизайн 5 големи спици /само за GLA/ 0,00 0,00 0,00 

R66 Гуми, които могат да се карат при спукване в авариен режим (MOExtended) /само с 52R/R38/27R/RTF/RTG; не с 29R/RVV/RVW/R03/ 225,82 441,67 530,00 

R74 Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 двойни спици 0,00 0,00 0,00 

25R Алуминиеви джанти 17'' (43,2 см), дизайн 10 спици /само за GLA/ 0,00 0,00 0,00 

27R Алуминиеви джанти 19’’ (48,3 см), дизайн 5 двойни спици /не с 950/ 460,16 900,00 1 080,00 

RTF Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 двойни спици /само с 950, серия/ 0,00 0,00 0,00 
RTG Алуминиеви джанти AMG 19'' (48,3 см), дизайн 5 двойни спици 
   - в комбинация с 950 
   - в комбинация с 950+P55 

871,33 

460,16 

0,00 

1 704,17 

900,00 

0,00 

2 045,00 
1 080,00 

0,00 

RVT Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), многоспицов дизайн 
  - в комбинация с 950/(P55+950) 

1 587,14 

1 331,49 

3 104,17 

2 604,17 

3 725,00 
3 125,00 

RTU Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), многоспицов дизайн 
   - в комбинация с 950/(P55+950) 

1 587,14 

1 331,49 

3 104,17 

2 604,17 

3 725,00 
3 125,00 

RVV Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), многоспицов дизайн /само с код 457 (GLB); само с R01; не с R66/ 

   - в комбинация с 950 

1 229,23 

615,68 

2 404,17 

1 204,17 

2 885,00 
1 445,00 

RVW Алуминиеви джанти AMG 20'' (50,8 см), многоспицов дизайн /само с 457 (GLB); само с R01; не с R66/ 
   - в комбинация с 950 

1 587,14 

973,58 

3 104,17 

1 904,17 

3 725,00 
2 285,00 

52R Алуминиеви джанти 18'' (45,7 см), дизайн 5 спици /само за GLB; само с R01; не с 950/ 0,00 0,00 0,00 

645 Зимни гуми вместо летни, 4 бр. /само с R26, RTF, 29R/ 153,39 300,00 360,00 
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Гуми и джанти 
  
    

 

   

    

Код:  Код: RTF | AMG 19’’ Код: RTG | AMG 19’’     

Серия: P59 (GLA) Серия: 950 Серия: P55+950     
 
 

       
Код: 25R | 17’’  Код: R62 | 17’’ Код: R38 | 18’’ Код: R74 | 18’’ Код: 27R | 19’’  Код: RVT | 20’’ Код: RVU | 20’’ 

 

Гуми и джанти /само за Mercedes-AMG моделите/ 
  
    

 

       
Код: RTH | AMG 19’’ Код: RVL | AMG 19’’ Код: RVZ | AMG 19’’ Код: RTW | AMG 20’’ Код: RTX | AMG 20’’ Код: RWX | AMG 21’’ Код: RWY | AMG 21’’ 

Серия: GLA/GLB 35       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всички цени са препоръчителни. Тази ценова листа важи от 10.05.2023 г. до промяната ѝ. #804 
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