H Νέα CLA Coupé

Όλα όσα σε κάνουν να ξεχωρίζεις.
Ολοκαίνουρια στην πόλη και έτοιμη να αφήσει ανεξίτηλες εντυπώσεις.
Η σχεδίαση σε ανεβάζει. Οι επιδόσεις επιταχύνουν τη ζωή σου. Το interface
μιλάει τη γλώσσα σου. Αυτή είναι η δική σου, νέα CLA Coupé.

Σίγουρη για τον εαυτό της.
Προοδευτικά δυναμική από το καπό κινητήρα μέχρι το πίσω τμήμα.
Το κεκλιμένο μπροστινό τμήμα κοιτάζει επιθετικά προς τα εμπρός.
Οι πόρτες χωρίς πλαίσιο υπογραμμίζουν τον απεριόριστα coupé
χαρακτήρα. Με τους μυώδεις ώμους και το πλατύ πίσω τμήμα της,
προσεκλύει όλα τα βλέμματα επάνω της.

Είναι ωραίο να σε ξέρουν.
Καλώς ήρθατε στο MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Τώρα, με
τη νέα CLA Coupé μπορείς να επικοινωνείς όπως με τους φίλους σου.
Λειτουργεί με φυσική γλώσσα, με την αφή ή με απλές χειρονομίες ή ακόμη
και με επαυξημένη πραγματικότητα. Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, το
σύστημα μπορεί να μαθαίνει από εσένα, να σε συμβουλεύει και να θυμάται
τις προτιμήσεις σου.

Νέα CLA Coupé.
H ζωή σου, οι κανόνες σου.

Στο θέμα της ασφάλειας, η νέα CLA
είναι απολύτως ορθολογική.
Όλα μαζί και όλα για σένα. Τα πακέτα υποβοήθησης οδήγησης συνδυάζουν
τα συστήματα υποβοήθησης με τα συστήματα ασφάλειας. Έτσι μπορούν
να αναγνωρίζονται έγκαιρα τυχόν κίνδυνοι, να εμφανίζονται προειδοποιήσεις
και, σε περίπτωση ανάγκης, να πραγματοποιούνται ελιγμοί πέδησης.

Θέλεις να αισθάνεσαι
σαν στο σπίτι σου;
Οι ενδείξεις της νέας Mercedes-Benz CLA Coupé δίνουν έμφαση
στην ευεξία. Όλα μπορούν να διαμορφώνονται σύμφωνα
με τα δικά σου πρότυπα και τις επιθυμίες. Ρευστές μεταβάσεις
μεταξύ των επιφανειών εξασφαλίζει η σχεδίαση «wrap
around» με ατμοσφαιρικό φωτισμό. Αισθητή πολυτέλεια
προσφέρουν το θερμαινόμενο τιμόνι και το μοντέρνο κόκπιτ
με ευρεία οθόνη και οθόνη αφής.

Τα σπορ χρειάζονται κανόνες.
Τους δικούς σου.
Επιλέγεις το setup με το πάτημα ενός κουμπιού. Κατ’ επιλογή μπορούν να ρυθμίζονται
και τα αμορτισέρ. Επιπλέον, οι δυναμικές γραμμές coupé σχίζουν τον αέρα και δεν
αφήνουν πολλά περιθώρια αντίστασης στον άνεμο. Έτσι μειώνεται η κατανάλωση
και η στάθμη θορύβου, ενώ αυξάνεται η οδηγική ευστάθεια.

Πακέτα ENERGIZING.

Οθόνη Head up.

Να βγαίνεις από το αυτοκίνητο μετά από οδήγηση σε καλύτερη φόρμα
από ό,τι όταν μπήκες; Αυτό προσφέρουν τα μελετημένα πακέτα
ENERGIZING. Ανάλογα με τον εξοπλισμό, συνδυάζει διάφορα συστήματα
άνεσης σε επιμέρους προγράμματα. Για παράδειγμα, το χρώμα
φωτισμού, η μουσική και τα προαιρετικά καθίσματα με λειτουργία
μασάζ.

Η οθόνη Head up προβάλλει σημαντικές πληροφορίες μπροστά από
το παρμπρίζ, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή σας από το δρόμο
και την κυκλοφορία. Επιπλέον, τα μάτια του οδηγού κουράζονται
λιγότερο, αφού δεν είναι απαραίτητες οι συνεχείς εναλλαγές μεταξύ
κοντινής και μακρινής όρασης.

Εσωτερικό σύστημα υποβοήθησης MBUX.

Πακέτο ενσωμάτωσης smartphone.

Το εσωτερικό σύστημα υποβοήθησης MBUX σας επιτρέπει να χειρίζεστε
διάφορες λειτουργίες των συστημάτων άνεσης και του MBUX
διαισθητικά και ανέπαφα με απλές κινήσεις. Μία κάμερα στη μονάδα
χειρισμού οροφής ανιχνεύει τις κινήσεις των χεριών του οδηγού και του
συνοδηγού κοντά στην οθόνη αφής ή το touchpad και προσαρμόζει
την προβολή στην οθόνη πολυμέσων ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Η ενσωμάτωση smartphone συνδέει το κινητό τηλέφωνο με το
σύστημα πολυμέσων μέσω Apple® CarPlay® και Android Auto®. Έτσι,
εξασφαλίζεται άνετη πρόσβαση στις σημαντικότερες λειτουργίες του
smartphone. Επιπλέον, εφαρμογές τρίτων, όπως το Spotify, μπορούν
να επίσης να χρησιμοποιούνται γρήγορα και εύκολα.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός.

Ηχοσύστημα surround Burmester®.

MULTIBEAM LED.

Τροχοί μεγέθους έως 19 ιντσών.

Δημιουργήστε την ατμόσφαιρα που ταιριάζει καλύτερα στις προτιμήσεις ή τη διάθεσή σας.
Με τα 64 χρώματα του ατμοσφαιρικού φωτισμού δημιουργούνται χρωματικοί συνδυασμοί
που αναδεικνύουν, για παράδειγμα, τα φωτιζόμενα στόμια αεραγωγών, τις πόρτες ή το
ταμπλό οργάνων.

Τα ηχεία υψηλής απόδοσης εξασφαλίζουν κορυφαία ποιότητα ήχου, η οποία μπορεί να
βελτιστοποιείται στοχευμένα εντείνοντας την ακουστική εμπειρία στα μπροστινά και πίσω
καθίσματα. Ποιότητα που επίσης υποδεικνύεται από τις πολυτελείς επιγραφές Burmester.

Για τέλεια ορατότητα, οι προσαρμοζόμενοι προβολείς MULTIBEAM LED αντιδρούν στις
τρέχουσες συνθήκες της κυκλοφορίας με ξεχωριστά ελεγχόμενες λυχνίες LED. Ο μερικός
φωτισμός μεγάλης σκάλας δεν θαμπώνει τους άλλους οδηγούς. Ο φωτισμός αλλαγής
κατεύθυνσης και στροφών φωτίζει το οπτικό πεδίο, επιτρέποντας την ταχύτερη αναγνώριση
πιθανών κινδύνων.

Έτοιμοι να κατακτήσουν τους δρόμους. Οι νέοι τροχοί, προαιρετικά έως 48,26 cm (19"),
είναι απίστευτα όμορφοι και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν πιο έντονη και πιο αγωνιστική οδηγική
αίσθηση.

Ο βασικός εξοπλισμός.

Η AMG Line.

Η γραμμή εξοπλισμού Progressive.

Ακόμα και χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό, η CLA είναι πολύ γενναιόδωρη. Ο βασικός
εξοπλισμός του αυτοκινήτου είναι πραγματικά πλούσιος. Σπορ εμφάνιση εγγυώνται
η μάσκα ψυγείου diamond, τα φώτα πορείας ημέρας LED και οι ζάντες αλουμινίου.
Η ενεργή υποβοήθηση πέδησης εξασφαλίζει υψηλά πρότυπα ασφάλειας.

Με την AMG Line, το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό του αυτοκινήτου σας κάνουν μία
σαφή δήλωση υψηλών επιδόσεων. Το AMG Styling με ειδικά σχεδιασμένη μπροστινή και πίσω
ποδιά παραπέμπει οπτικά στα μοντέλα AMG. Η τεχνολογία χαμηλωμένης, σπορ ανάρτησης
και το άμεσο σύστημα διεύθυνσης εντείνουν ακόμα περισσότερο την οδηγική εμπειρία.

Η γραμμή εξοπλισμού Progressive αναβαθμίζει ουσιαστικά το αυτοκίνητο. Προστιθέμενη αξία, την οποία
βλέπετε και αισθάνεστε. Η γοητεία και η προηγμένη τεχνολογία ενός σπορ coupé είναι πιο έντονες από
κάθε οπτική γωνία. Επιπλέον, η γραμμή εξοπλισμού μπορεί να συνδυαστεί με άλλα στοιχεία εσωτερικού
και εξωτερικού εξοπλισμού, όπως το πακέτο δέρματος και το πακέτο Night.

Ανάρτηση με προσαρμοζόμενη ρυθμιζόμενη απόσβεση.

DYNAMIC SELECT.

Η απόσβεση προσαρμόζεται κατ’ επιλογή στο δικό σου τρόπο οδήγησης και στο οδόστρωμα πλήρως,
μέσω των ρυθμίσεων της ανάρτησης, και μπορεί υποστηρίζει ενεργά τη δυναμική οδήγηση της CLA.

Μετά την ηρεμία έρχεται η καταιγίδα. Η προαιρετική ανάρτηση με προσαρμοζόμενη μεταβλητή απόσβεση
ρυθμίζεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Διαθέσιμα για να επιλέξετε είναι τα προγράμματα οδήγησης «Eco», «Comfort»,
«Sport» και «Individual».

Τα βελτιωμένου βάρους και χαμηλού θορύβου εξαρτήματα είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να συνδυάζουν
με τον καλύτερο τρόπο την ευέλικτη οδηγική συμπεριφορά, την οδηγική ασφάλεια και την άνεση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Διαστάσεις.

Βενζινοκινητήρες
CLA 180

CLA 200

CLA 220

CLA 220 4MATIC

CLA 250

CLA 250 4MATIC

Κυβισμός (cm3)

1332

1332

1991

1991

1991

1.991

Ονομαστική ισχύς1 (kW [HP] σε σ.α.λ.)

100 [136]

120 [163]

140 [190]

140 [190]

165 [224]

165 [224]

Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h (δευτ.)

9,4

8,5

7,0

7,0

6,3

6,3

Τελική ταχύτητα (km/h)

216

229

241

237

250

250 km/h

Low

8,7 - 8,2

8,5 - 7,9

10,2 - 10,0

10,8 - 10,4

10,2 - 10,0

10,8 - 10,4

Mid

6,5 - 5,9

6,7 - 6,0

7,6 - 7,0

8,0 - 7,3

7,6 - 7,0

8,0 - 7,3

High

5,7 - 5,0

5,7 - 5,0

6,4 - 5,8

6,7 - 6,0

6,4 - 5,8

6,7 - 6,0

Extra high

6,5 - 5,6

6,5 - 5,7

7,0 - 6,2

7,3 - 6,3

7,0 - 6,2

7,3 - 6,3

Total

6,5 - 5,8

6,6 - 5,8

7,4 - 6,7

7,7 - 7,0

7,4 - 6,7

7,7 - 7,0

Εκπομπές CO23 σε μικτό κύκλο (g/km)

149,0 - 132,0

149,0 - 132,0

167,0 - 153,0

176,0 - 158,0

167,0 - 153,0

175,0 - 158,0

B

B

C

C

C

C

Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km)
2

Κατηγορία εκπομπών /αποδοτικότητας
4

5

Βενζινοκινητήρες

1612
1830

Πετρελαιοκινητήρες

MERCEDES CLA 35 4MATIC

MERCEDES CLA 45 4MATIC

MERCEDES CLA 45S 4MATIC

CLA180d

CLA200d

CLA220d

1991

1991

1991

1461

1950

1950

Ονομαστική ισχύς (kW [HP] σε σ.α.λ.)

225 [306]

285 [387]

310 [421]

85 [116]

110 [150]

140 [190]

Επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h (δευτ.)

4,9

4,1

4,0

10,6

8,3

7,1

Τελική ταχύτητα (km/h)

250

250

270 km/h

205

226

244

Low

11,7 - 11,4

12,3 - 12,1

12,3 - 12,1

6,0 - 5,7

6.9 - 6.5

7.0 - 6.6

Mid

8,2 - 7,7

8,8 - 8,4

8,8 - 8,4

5,0 - 4,5

5.6 - 5.1

5.6 - 5.2

High

6,9 - 6,5

7,3 - 7,0

7,3 - 7,0

4,4 - 3,8

4.5 - 4.0

4.5 - 4.1

Extra high

7,8 - 7,2

8,0 - 7,6

8,0 - 7,6

5,3 - 4,5

5.3 - 4.5

5.3 - 4.6

Total

8,1 - 7,6

8,5 - 8,2

8,5 - 8,2

5,1 - 4,4

5.3 - 4.7

5.3 - 4.9

184,0 - 173,0

194,0 - 186,0

194,0 - 186,0

133,0 - 117,0

140.0 - 124.0

140.0 - 127.0

D

E

E

A+

A+

A

Κυβισμός (cm3)
1

1439

927

Εκπομπές CO23 σε μικτό κύκλο (g/km)
Κατηγορία εκπομπών /αποδοτικότητας
Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

908

518

538

2729
4688

1457

Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km)
2

4

1023

5

1

Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 715/2007 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 Οι αναφερόμενες τιμές υπολογίστηκαν σύμφωνα με την καθορισμένη
διαδικασία μέτρησης. Πρόκειται για τις «Τιμές WLTP CO2 κατά την έννοια του Άρθρου 2. Νο. 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ (2017/1153). Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου υπολογίστηκαν με βάση αυτόν τον Κανονισμό. 4 Τα
στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 5 Υπολογισμός με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος. Ισχύει
μόνο για τη Γερμανία. Για π ερισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

1400

1602
1999

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι εικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.

1032

1454

1372

Η Mercedes-Benz είναι συνεργάτης του διεθνούς ιδρύματος Laureus Sport for Good Foundation από το έτος ίδρυσής
του το 2000. Αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνική πρωτοβουλία της εταιρείας Mercedes-Benz. Το ίδρυμα Laureus
Sport for Good υποστηρίζει μέσω κοινωνικών αθλητικών προγραμμάτων παιδιά και νέους που έχουν ανάγκη, τους ανοίγει
νέους ορίζοντες και προάγει σημαντικές αξίες, όπως το ομαδικό πνεύμα, ο σεβασμός και η αποφασιστικότητα. Σύνθημά
μας είναι «Change the Game for Kids» και θα θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Με την αγορά μίας Mercedes-Benz
υποστηρίζεται τους σκοπούς του ιδρύματος «Laureus Sport for Good».

Σχετικά με το περιεχόμενο του εντύπου: Το παρόν εκδόθηκε για εκτύπωση στις 15.01.2019. Μετά την ημερομηνία

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

αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά

στο βασικό εξοπλισμό. Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε

τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον

σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή

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

Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της

λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει

Mercedes-Benz.

για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους

www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, dialog@daimler.com, 12-0219

