A-Class

Compact Saloon

Hey Mercedes.
Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Να γνωρίσετε κάποιον και να έχετε την αίσθηση
ότι τον ξέρετε από παλιά. Θα σας συμβεί και με τη νέα A-Class. Μέσα
σε λίγες μόνο μέρες μαθαίνει τις ιδιαιτερότητές σας, τις προτιμήσεις σας,
τι σας αρέσει περισσότερο και τι απεχθάνεστε. Σχεδόν καλύτερα από εσάς.
Ξαφνικά, η νέα A-Class και εσείς γίνεστε ένα. Έτσι μπορείτε να είστε ο εαυτός
σας κάθε στιγμή.

Θέλω να σου μιλήσω.
Χάρη στο ολοκαίνουριο LINGUATRONIC, η νέα A-Class σας ακούει όταν της μιλάτε.
Και όχι μόνο: σας καταλαβαίνει, χωρίς να χρειάζεται να έχει μάθει εντολές. Επιπλέον,
συζητάει μαζί σας. Θέλετε να σας διαβάσει ή να της υπαγορεύσετε και να στείλει ένα
μήνυμα; Κανένα πρόβλημα. Ελέγχει για εσάς τον καιρό στον προορισμό σας, αλλάζει
ραδιοφωνικό σταθμό ή σας πηγαίνει σπίτι από τον πιο γρήγορο δρόμο. Αρκούν δύο λέξεις:
«Hey Mercedes». Η νέα A-Class είναι έτοιμη να σας ακούσει με προσοχή.

Πραγματικά
«σας πάει».
Η σχεδίαση της νέας A-Class ακολουθεί μία και μόνο γραμμή:
τη σχεδιαστική μας φιλοσοφία της αισθησιακής καθαρότητας.
Οι επιφάνειες είναι ακόμα πιο λιτές, οι λεπτομέρειες ακόμα
πιο εντυπωσιακές. Η επιτομή της κομψότητας.

Πώς μπορούμε να
σας βοηθήσουμε;
Οι νέες μας υπηρεσίες συνδεσιμότητας δημιουργήθηκαν γι’ αυτόν
ακριβώς το σκοπό. Για να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη. Η νέα
A-Class σας συνδέει χωρίς καλώδια, χωρίς κλειδιά, πολύ άνετα, με
όλα όσα είναι σημαντικά για εσάς.

Ας μιλήσουμε
για εμπιστοσύνη.
Η νέα A-Class σας φροντίζει περισσότερο από
όσο θα μπορούσατε να φανταστείτε. Εάν επιθυμείτε,
μπορεί να επιβραδύνει, να επιταχύνει, ακόμα και
να διευθύνει αυτόματα. Και με αυτό τον τρόπο να
σας ξεκουράζει αισθητά.

Η νέα A-Class.
Με

Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης.

Συνδεσιμότητα.

Το ένστικτο της προστασίας σε άλλο επίπεδο. Η νέα A-Class κρατά τις
αποστάσεις της μέχρι τα 200 km/h και συγχρόνως πλησιάζει περισσό
τερο την πολυτελή κατηγορία. Μπορείτε να εμπιστεύεστε τις αισθήσεις της
όσο κανενός άλλου. Ακόμα και στις υψηλές ταχύτητες. Με την ενεργή
υποβοήθηση απόστασης DISTRONIC1 μπορεί να διατηρεί συνεχώς την από
σταση από το προπορευόμενο όχημα και με την ενεργή υποβοήθηση
πέδησης να φρενάρει αυτόνομα σε περίπτωση ανάγκης. Έτσι, αισθάνεστε
ότι είστε ασφαλείς και σε καλά χέρια κάθε στιγμή. Τι περισσότερο θα
μπορούσε να σας προσφέρει ένα αυτοκίνητο;

Στη νέα A-Class φορτίζετε το smartphone σας ακουμπώντας το απλώς
στην κεντρική κονσόλα. Πολύ απλά, χωρίς καθόλου καλώδια, με το
πρότυπο Qi. Το καλύτερο: χάρη στη Near Field Communication (NFC),
το smartphone σας συνδέεται αμέσως με την A-Class με λίγα βήματα
και χωρίς να πρέπει να πληκτρολογείτε συνεχώς κωδικούς.
Ακόμα και η αποστολή SMS ή η αναζήτηση στις επαφές γίνεται εύκολα.
Στη νέα A-Class μπορείτε να χρησιμοποιείτε το smartphone σας χωρίς
να το κρατάτε στα χέρια σας. Η σύνδεση γίνεται μέσω USB, WLAN ή NFC.
Από τα πλήκτρα ελέγχου αφής στο τιμόνι μπορείτε να χειρίζεστε πολύ
άνετα σχεδόν όλες τις εφαρμογές και λειτουργίες στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων. Πανεύκολα και στη στιγμή.
Η νέα A-Class θα σας χαρίσει μια εντελώς νέα οπτική. Για παράδειγμα
στο δρόμο. Με τη βοήθεια μιας ειδικής κάμερας, το περιβάλλον εμ
φανίζεται με τη μορφή βίντεο ή εικόνας στην οθόνη του συστήματος
πολυμέσων. Μια πρωτοποριακή και ενημερωτική λειτουργία που, σε
συνδυασμό με τα εικονικά αντικείμενα και τις σημάνσεις, διευκολύνει, για
παράδειγμα, την εύρεση του προορισμού. Εντελώς διαισθητικά και
πανέξυπνα.
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Προβλεπόμενη διαθεσιμότητα από το 4ο τρίμηνο 2018.

Σχεδίαση «wrap around».

Εμφάνιση ευρείας οθόνης.

Οθόνη Head up.

Θεματικοί κόσμοι.

Ο εσωτερικός χώρος της νέας A-Class αγκαλιάζει κυριολεκτικά τους επιβάτες. Οι μεταβάσεις
ανάμεσα στο ταμπλό οργάνων, την κεντρική κονσόλα και τις επενδύσεις των θυρών είναι
ρευστές και δημιουργούν την ευχάριστη αίσθηση «wrap around». Είναι εξίσου μοναδική με
την επιλογή του διάκοσμου και τον έμμεσο φωτισμό, που ρίχνει άπλετο φως.

Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Το εσωτερικό της νέας A-Class έχει εντελώς νέα εμφάνιση και σας επιφυλάσσει νέες παραστάσεις. Όχι σε μία, αλλά σε δύο οθόνες υψηλής
ανάλυσης. Με μέγεθος 7 ιντσών στο βασικό εξοπλισμό ή προαιρετικά 10,25 ιντσών. Σε κάθε
περίπτωση, οι οθόνες μοιάζουν να αιωρούνται. Πανεύκολος είναι και ο χειρισμός από
το τιμόνι, το touchpad ή την οθόνη αφής. Η τελευταία παρουσιάζεται για πρώτη φορά και
σίγουρα αξίζει μια δεύτερη ματιά.

Με την οθόνη Head up στη νέα A-Class το βλέμμα στρέφεται εμπρός εντελώς αυτόματα.
Με μια ματιά βλέπετε την ταχύτητα, τα όρια ταχύτητας ή τις οδηγίες πλοήγησης. Όλες οι
σχετικές πληροφορίες προβάλλονται εντός του οπτικού σας πεδίου. Εικονικά και έγχρωμα.
Το ύψος και τα περιεχόμενα προσαρμόζονται και αποθηκεύονται μέσω της λειτουργίας
μνήμης. Ακόμα κάτι που δεν θα χρειάζεται να σκέφτεστε στο μέλλον.

Η νέα A-Class σας προσφέρει κάθε φορά νέες δυνατότητες. Γι’ αυτό μπορείτε να προσαρμόζετε στη διάθεσή σας όχι μόνο τον ατμοσφαιρικό φωτισμό, αλλά και τα στυλ προβολής
στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων και την κεντρική οθόνη. Εντελώς εξατομικευμένα και
διαισθητικά, π.χ. με το αριστερό fingerpad στο τιμόνι.

Η γραμμή εξοπλισμού Style.

Η γραμμή εξοπλισμού Progressive.

Η AMG Line.

Με τη γραμμή εξοπλισμού Style το αυτοκίνητό σας διαφοροποιείται από το βασικό εξοπλισμό.
Για νεανική, μοντέρνα εμφάνιση εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Στα πρόσθετα στοιχεία
περιλαμβάνονται οι ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, καθώς και οι επενδύσεις και διακοσμητικές
ραφές σε μοντέρνα χρώματα που διατίθενται αποκλειστικά για αυτή τη γραμμή.

Η γραμμή εξοπλισμού Progressive αναβαθμίζει σημαντικά το αυτοκίνητό σας. Με πρόσθετη
αξία, που βλέπετε και αισθάνεστε. Έτσι, η γοητεία και η υψηλή τεχνολογία ενός premium
compact car είναι έντονες από κάθε οπτική γωνία.

Με την AMG Line δηλώνετε εσωτερικά και εξωτερικά την επιθυμία σας για υψηλές επιδόσεις.
Το AMG Styling, με ειδικές μπροστινές και πίσω ποδιές, κάνει το αυτοκίνητο να μοιάζει
ακόμη περισσότερο με τα μοντέλα AMG. Η τεχνολογία χαμηλωμένης, σπορ ανάρτησης και το
άμεσο σύστημα διεύθυνσης εξωθούν ακόμα περισσότερο τα όρια της οδηγικής εμπειρίας.

DYNAMIC SELECT.
Οδηγήστε όπως θέλετε. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το DYNAMIC SELECT προσφέρει
διάφορα προγράμματα οδήγησης, που ρυθμίζουν εκ των προτέρων π.χ. τον κινητήρα, το
κιβώτιο ταχυτήτων, την ανάρτηση ή το σύστημα διεύθυνσης. Με τον σπορ τρόπο λειτουργίας,
οι μετακινήσεις σας γίνονται ιδιαίτερα δυναμικές, ενώ με το βασικό πρόγραμμα Comfort
πολύ ισορροπημένες. Αντίθετα, το πρόγραμμα ECO εστιάζει στη μέγιστη αποδοτικότητα,
εξοικονομώντας καύσιμα και χρήματα.

Χαμηλωμένη ανάρτηση ανέσεων.
Το πρόγραμμα οδήγησης ECO σας υποστηρίζει με διάφορους τρόπους στη μείωση των
εκπομπών CO2 και ρύπων. Σε αυτήν τη ρύθμιση η θέρμανση καθισμάτων και ο κλιματισμός
λειτουργούν με μειωμένη απόδοση εξοικονομώντας πολύτιμη ενέργεια. Με το πρόγραμμα
Individual διαμορφώνετε εντελώς εξατομικευμένα από πριν τις αντίστοιχες παραμέτρους. Έτσι
μπορείτε, παραδείγματος χάριν, να επιλέγετε σπορ ρύθμιση για το σύστημα κίνησης και,
συγχρόνως, άνετη ρύθμιση για την ανάρτηση.

Η ανάρτηση ανέσεων προσφέρει ένα δυναμικό, συνολικό πακέτο για ακόμα καλύτερο
κράτημα στο δρόμο. Η κατά 15 χιλιοστά χαμηλωμένη ανάρτηση λειτουργεί με ελατήρια
και αποσβεστήρες ειδικής διαμόρφωσης, είναι σαφώς πιο σπορ και ανήκει στο βασικό
εξοπλισμό.

Μια υπόσχεση για υψηλές επιδόσεις και έντονα συναισθήματα πριν ακόμα ξεκινήσετε.
Διότι χάρη στις μειωμένες διαδρομές των ελατηρίων, το αυτοκίνητο φαίνεται να έχει ακόμα
πιο κοντινή επαφή με το οδόστρωμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Κυβισμός (cm3)

Διαστάσεις.

Πετρελαιοκινητήρας

Βενζινοκινητήρες

A 180 d

A 200

1461

1332

A 250
1991

Ονομαστική ισχύς (kW [hp] σε σ.α.λ.)

85 [116]

120 [163]

165 [224]

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.)

10,5s

8,2s

6,2s

Τελική ταχύτητα (km/h)

202 km/h3

225 km/h3

250 km/h3

αστικός κύκλος

5,2-4,5 l/100 km

8,5-7,9 l/100 km

8,4-8,1 l/100 km

υπεραστικός κύκλος

4,0-3,9 l/100 km

5,0-4,6 l/100 km

5,4-5,1 l/100 km

μικτός κύκλος

4,5-4,1 l/100 km

6,3-5,8 l/100 km

6,5-6,2 l/100 km

118-108

144-133

149-141

A

C

C

1

2

1440

Κατανάλωση καυσίμου4 (l/100 km)

Εκπομπές CO24 σε μικτό κύκλο (g/km)
Κατηγορία εκπομπών /κατηγορία αποδοτικότητας
5

6

1567
1796

914

Σ τοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2007 στην ισχύουσα έκδοση. 2 Προσωρινή διαθεσιμότητα. 3 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 4 Οι τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «Τιμές CO2 NEDC» σύμφωνα με το αρθ. 2 παρ. 1 του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1153. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτές τις τιμές. Περισσότερες πληροφορίες για την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και τις επίσης ειδικές εκπομπές CO2 των καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων μπορείτε να βρείτε στις «Οδηγίες για την κατανάλωση
καυσίμου, τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ρεύματος καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων», οι οποίες είναι διαθέσιμες δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και στην Deutsche Automobil Treuhand GmbH στην ιστοσελίδα www.dat.de. Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν
μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό. 5 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 6 Υπολογισμός
με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος. Ισχύει μόνο για τη Γερμανία. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.
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Η Mercedes-Benz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Laureus Sport for Good Foundation».
Από την ίδρυσή του το 2000, η Mercedes-Benz υποστηρίζει και προάγει τους σκοπούς και τις αξίες αυτού του παγκόσμιου
κοινωφελούς προγράμματος: με στόχο να βελτιώνεται η ζωή μειονεκτούντων και άρρωστων παιδιών και νέων μέσω
κοινωνικών έργων αθλητισμού. Το ίδρυμα «Laureus» αποτελεί βασικό τμήμα της εταιρικής ευθύνης της Mercedes-Benz. Κάθε
νέα Mercedes αποτελεί συνεπώς πρεσβευτή αυτής της αξίας. Με την αγορά μίας Mercedes υποστηρίζετε το ίδρυμα
«Laureus Sport for Good Foundation».

Σχετικά με το περιεχόμενο του εντύπου: Το παρόν εκδόθηκε στις 15.01.2018. Μετά την ημερομηνία αυτή είναι δυνατό

από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό

να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά τη διάρκεια του

εξοπλισμό. Το παρόν δημοσίευμα θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση

χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον

με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την

οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, λαμβάνοντας

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους

υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει για το χαρακτη-

Διανομείς της Mercedes-Benz.

ρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους δικαιώματα

www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, dialog@daimler.com, 12-0418

