GLA

Град. Държава. Град
Пътува толкова много, колкото и Вие. Новият GLA е Вашият
категоричен придружител за разнообразен живот.

Прави от всяка зона
зона на комфорт
Новият GLA е оборудван с всичко, което прави Вашето пътуване още по-приятно.
Интериорът обединява впечатлението за пространство, спортен характер и
материали от най-високо ниво. При това новият компактен SUV е по-функционален от всякога и винаги се адаптира към Вашите потребности.

Спортен от всеки ъгъл
Прогресивното моделиране на формата придава на компактния SUV динамика
и елегантност, подпомогнати от подчертаващия повърхностите дизайн

Радваме се да се запознаем с Вас
С MBUX по всяко време може да говоритеМултимедийната система за
управление на Mercedes-Benz е иновативна, интуитивна и интелигентна.
И Ви свързва в мрежа с Вашия дигитален свят.

Вие само трябва да се качите
Новият GLA Ви подпомага във всички ситуации. От асистента за безопасност
до операционната система, която с всяка интеракция Ви познава по-добре. Той се
адаптира към Вашия живот точно така, както към терена, по който шофирате.
Уговорете си пробно шофиране сега и се запознайте с новия Mercedes-Benz GLA.

Амбиентно осветление

Широкоекранен кокпит

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

Следи за всичко. Широкоекранният кокпит в новия GLA подкупва
със своята яснота и всеобхватност. По този начин навигирате лесно
и бързо чрез менюто на Вашия автомобил.

Комфорт на управление

Head-up дисплей

Революционно гласово управление, най-модерен комфорт на управление и ново ниво на персонализиране превръщат новия GLA в
Никога до сега не се е усещало толкова естествено, да се управлява
автомобил.

Най-добри изгледи за спортно удоволствие и суверенно усещане
по време на шофиране: Head-up дисплеят превръща предното Ви
стъкло в очароващ дигитален кокпит. Така най-важната информация
винаги е директно пред очите Ви. Вашето пълно внимание принадлежи на пътя и на пътната обстановка пред Вас.

Щедра пространствена концепция

MULTIBEAM LED

AMG алуминиеви джанти 50,8 см (20")

Надлъжно регулируем втори ред седалки

Животът се нуждае от място. Новият GLA е обмислен до последния детайл и предлага
още повече функционалност за всяко положение.

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 Вие можете
по-бързо да разпознавате опасностите.

Самоуверен. На и извън пътя. С 50,8 см (20") AMG алуминиеви джанти новият GLA
се вписва в еднаква степен в планината или в големия град.

Расте с Вашите потребности. Надлъжно регулируем втори ред седалки.

Серийно оборудване

Линия на оборудване Style

Линия на оборудване Progressive

Линия AMG

Експресивен, типичен SUV дизайн се среща с авангардни технологии – и това още
в серийното оборудване: Mercedes GLA Ви въодушевява веднага, например с мултимедийната система MBUX или седалките в синтетична кожа ARTICO. Напреднали
асистиращи системи, като активния спирачен асистент подчертават високия стандарт
за безопасност.

С линия на оборудване Style Вашият автомобил се отличава от серийното оборудване –
с високо качество отвътре, катко и отвън. Тук спадат допълнителни елементи като
специфичните и аеродинамично оптимизирани 17-инчови алуминиеви джанти, както
и ексклузивните за линията тапицерия и декоративни шевове.

Линията на оборудване Progressive съществено повишава стойността на Вашия
автомобил. Добавена стойност, която виждате и усещате. Насладете се на висококачествена техника и изживейте изключителния, експресивен SUV-стил на живот.
Освен това линията отваря допълнителни атрактивни комбинации вътре и навън –
например с пакет кожа и пакет Night.

Линията AMG усилва отвън като и отвътре атрактивния спортен външен вид на Вашия
автомобил. Характерни отличителни белези преди всичко са AMG Styling с AMG
задна престилка с дифузорна оптика и диамантена решетка. Спортните седалки убеждават с най-добър комфорт на седене зад скосения в долната част спортен волан
от благородна кожа Nappa.

DYNAMIC SELECT

4MATIC

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.

Новият GLA сам си търси своите пътища. Понеже подобреното постоянно задвижване на всички колела 4MATIC
осигурява сцепление на всякакви повърхности. Независимо дали на сняг или насипен терен. Така новият GLA получава
своя отличен Offroad-пърформанс.

Нужда от SUV. От AMG
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
Plug-in-

Работен обем на двигателя (см )
3

Mercedes-AMG
GLA 45 S 4MATIC+

GLA 250 e
1332

GLA 180 d

GLA 200 d

GLA 200 d 4MATIC

GLA 220 d 4MATIC

GLA 200 4MATIC

GLA 250 4MATIC

Mercedes-AMG
GLA 35 4MATIC

1950

1950

1950

1950

1332

1991

1991

1991

120[163]/5500

165[224]/5500

225[306]/5800

310[421]/6750

118[160]/5500 | 75/102

8,7

6,7

5,2

4,3

7,1

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

85 [116] /3400-4400 110 [150]/3400-4400 110 [150]/3400-4400 140 [190]/3800

Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек)

10,8

8,6

8,9

Максимална скорост (км/ч)

190

208

205

219

210

240

250

250

Разход на гориво (л/100 км) комбиниран

5,8 - 5,2

5,8 - 5,3

6,1-5,5

6,2-5,5

7,4-6,5

8,4 - 7,5

8,8-8,2

9,9-9,4

220
7,8-7,0

Разход на електроенергия (Втч/км)

...

...

...

...

...

...

...

...

246-218

168 - 148

190 - 171

200 - 185

225-214

177-160

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

1

4

7,3

CO2-емисии комбинирани (г/км)

153 - 138

153 -138

161-144

162-145

Клас емисии /Клас ефективност

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

Euro 6D-ISC-FCM

4

5

6

1037

1611

905

1419

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

1606
2020
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

969

692
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Mercedes-Benz AG е учредител на световната организация Laureus Sport for Good Foundation, която
беше основана през 2000 година. То е най-важната социална инициатива на марката Mercedes-Benz.
Чрез социални спортни проекти Laureus Sport for Good насърчава деца и младежи в нужда, предлага
им перспективи и им предава важни цености като отборен дух, уважение и целеустременост. „Change
the Game for Kids“ е нашият лайтмотив, който бихме искали да споделим с Вас. С покупката на
Mercedes-Benz Вие подкрепяте движението „Laureus Sport for Good“.

За данните в тази публикация: След редакционното приключване на 10.12.2019 е възможно да са възникнали

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

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

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

формата, отклонения в нюанса на цвета, както и за промени в обема на доставката, доколкото, като се вземат

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

предвид интересите на продавача, промените или отклоненията са приемливи за купувача. Само от това, че прода-

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

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

партньор. www.Mercedes-Benz.bg

на покупко-продажба, не произтичат никакви права за претенция. Изображенията може да съдържат и аксесоари
, 27-04-20

