
CLA-osztály.
Shooting Brake és Coupé.
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Kalandos az élet a nagyvárosban: a házak az ég felé törnek és reggelre új negyedek 
születnek, készen arra, hogy meghódítsák őket. Az új CLA Shooting Brake kiszi-
matolja a kihívást, a CLA Coupé az ösztöneit követi. Éhes és zabolátlan, mintha 
csak a legjobb utáni vadászatra teremtették volna. 

Nagyvárosi vadász.
Az új CLA Shooting Brake és a CLA Coupé.

ÚtkErEsés MindEn forMábAn.

Ismerkedjen meg az új CLA Shooting Brake-kel és a CLA Coupéval iPad®-jén! 
A Mercedes-Benz Katalog alkalmazás, számos további tartalommal, 
ingyenesen letölthető az iTunes Store®-ból.



16 | Mercedes-benz CLA 250 Coupé
sarki ezüst metál
AMG Line kivitelváltozat, Night-csomag, sokküllős AMG 
könnyűfém kerekek, Exkluzív-csomag, fekete bőr kárpitozás, 
világos szálcsiszolt alumínium díszítőelem 

24 | Mercedes-benz CLA 220 Cdi Coupé
Jupiter-vörös
AMG Line kivitelváltozat, 5 duplaküllős AMG könnyűfém 
kerekek, AMG Exkluzív-csomag, fekete RED CUT bőr  
kárpitozás, világos szálcsiszolt alumínium díszítőelem

A vadászok:

2 | Mercedes-benz CLA 200 Cdi shooting brake
Jupiter-vörös
Urban kivitelváltozat, Night-csomag, 5 duplaküllős könnyű-
fém keréktárcsák, Exkluzív-csomag, szürke bőr kárpitozás, 
fényes fekete kőris díszítőelem 

10 | Mercedes-benz CLA 45 AMG shooting brake
cirrusz-fehér
AMG Night-csomag, sokküllős AMG könnyűfém kerekek, 
AMG Exkluzív-csomag, fekete RED CUT bőr kárpitozás, 
AMG karbon díszítőelem, AMG Performance ülések

Az illusztrációkon olyan tartozékok és kiegészítő felszereltségek is láthatóak lehetnek,  
amelyek nem képezik a szériafelszereltség részét.

A legjobbakkal felszerelve:

32 | Motorok
34 | 7G-DCT duplakuplungos sebességváltó 
35 | 4MATIC összkerékhajtás
36 |  COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS  

ütközés-figyelmeztetés
38 | Mercedes connect me
39 | Tolatókamera
40 | Panoráma-tolótető 
41 | Hangulatvilágítás
46 | Extrafelszereltségek 
48 | Felszereltségek és csomagok 
55 | Eredeti tartozékok 
56 | CLA 250 Sport és CLA 250 Sport 4MATIC
58 | CLA 45 AMG 4MATIC
62 | Kerekek
64 | Mercedes me
70 | Műszaki adatok
73 | Kárpitok és fényezések
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Éjjeli vonzerő.
A város nem alszik: a kategória első Shooting Brake-je ébren tartja. Az egyedülálló 
járműkoncepció stílusteremtő, mint egy város távoli sziluettje. Az éjszaka fényei 
visszatükröződnek a hosszú, hátrafelé süllyedő tetővonalon és izmos formájának 
minden apró részletén – egészen az erőteljes hátfalig. Azoknak, akik inkább 
rabul ejtik a pillantásokat, mintsem hogy a trendek után fussanak. 
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Vadász. Nem zsákmány.
Hatékonyan áramvonalas és elegáns – laposan suhan. Az új CLA Shooting 
Brake 0,26-os cw-értékével és egyedülálló sziluettjével egy lépéssel a  
szabályok előtt jár. Az erősen ejtett vonalú motorháztető, a feszített ablak-
vonal és a keret nélküli ajtók azt hangsúlyozzák: ez menetdinamika a  
legszebb formában.
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Csodaszép tér.
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Köszönhetően a tető magas vonalvezetésének a hátsó ülések fölött és 
az enyhén lejtő hátsó ablaknak, az új CLA Shooting Brake kitűnik 
nagyvonalú helykínálatával. Nagyobb fejtér, amely szabad teret enged 
az érzékeknek, egy exkluzív utastérben, amely egyéni igények alapján 
alakítható ki: harmonizáló színekben, a kárpitoktól a díszítő varrásokig. 
Rendkívül stílusosak az integrált fejtámlákkal ellátott ülések.

Ahova visszahúzódhat.
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Hajtóerő.
Az utcák a városok ütőerei. A CLA 45 AMG 4MATIC valósággal keresztülszáguld rajtuk a legerő-
sebb, szériában gyártott négyhengeres motorral, az AMG sportfutóművel és az AMG Performance 
4MATIC összkerékhajtással. Impozáns menetteljesítmény, amely a dinamikus AMG Stylinget 
optikailag is hajtóerővé alakítja. 
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AMG Performance 4MATIC.

Nagyobb teljesítmény a döntő pillanatban. A 4MATIC összkerékhajtásnak ez az innovatív változata 
minden közlekedési helyzetben gondoskodik a dinamika, vonóerő és hatékonyság lehető legjobb 
arányáról. Egy teljesen a váltóműbe integrált, kompakt Power Take Off Unit viszi át a meghajtó nyoma-
tékot teljes tartományú elosztással a hátsó tengelyre. A 4MATIC vezérlőegység minden fontos 
adatot kiértékel és kiszámítja az optimális vonóerő-elosztást a négy kerékre. 
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Egy egyedülálló típus minden nézőpontból impozáns. Mint a CLA 45 AMG 
4MATIC. Sportos belső: az extraként rendelhető, piros díszítővarrással ellátott 
AMG Performance ülések tökéletes oldaltartást nyújtanak. Az alul egyenes 
karimájú, kapcsolófülekkel ellátott multifunkciós bőr sportkormány tökéletes 
kezelhető séget biztosít. High Performance, amit a szellőzőfúvókák piros 
gyűrűi kiemelten hangsúlyoznak. 

Sok közül az egyetlen.
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Egy igazi vezető  
nem úszik az árral.

A CLA Coupé magára vonzza a pillantásokat, de nem azért, hogy tetszést 
arasson. Szakítani akar a konvenciókkal: a felületek egymásba olvadó 
formái láthatóvá teszik a példátlan aerodinamikát, légellenállása a soro-
zatgyártású gépkocsik között mértékadó, fényszóróiban pedig az aszfalt 
iránti szenvedély lángol. Avantgárd design, amely már álló helyzetben is 
mozgást sugároz.
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A rendkívüli megpillantása.
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Minden vadászterületet 
megszépít.
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Coupé-szerű tetővonal és magas ablakperemek, határozott kialakítású oldalelemek, folyamatos  
átmenettel az izmos hátsó traktus felé: kifejező részletek, melyek nem mindenkinek tetszenek. 
Csak azoknak, akik számítanak. A CLA Coupé hű marad irányvonalához az árral szemben is.
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Az utastér is provokál: a beszállásra. Integrált hatású sportülések  
szériafelszereltségként elöl és hátul is; a légbefúvók sugárhajtóműre 
emlékez tetnek, a kétcsöves kombinált műszer pedig fényes vörös  
jegyekkel tűnik ki. Feltűnő ezen kívül a nagy, szabadon álló színes  
kijelző is.
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Imponáló.

Egyetlen szín sem hatásosabb a pirosnál. Az AMG Line esetében ezért természetesen hozzátartozik 
a jó megjelenéshez. A gyémánt-hűtőrács egyértelmű jeleket küld előre, miközben az AMG Design 
első és hátsó lökhárítók, valamint a küszöbburkolatok profilból hangsúlyozzák a coupé-formát. 
Lendületes megjelenését pedig egy kétcsöves kipufogórendszer teszi teljessé.
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Hitvallás a vezetés mellett.
Követés helyett vezetni: az AMG sportfutómű leülteti a karosszériát 
és ezáltal szó szerint még közelebb viszi Önt az úthoz. Feszesre 
hangolt lengéscsillapítók tökéletesítik az élményt. Mindeközben 
a direktkormányzás még jobban elősegíti a sportos vezetési  
élményt, és kívánságait kerülőutak nélkül viszi át az aszfaltra. 
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Az avantgárd külső kihívást jelent – egy ennek megfelelő 
belső felszereltségre: az extraként kapható, perforált  
fekete-piros bőr kárpittal kihangsúlyozza az ülések spor-
tosságát. A díszvarrások manufakturális jelleget kölcsö-
nözve emelkednek ki és a jó fogású sportkormányon is 
megtalálhatók. 
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Mi tesz egy gépkocsit Mercedesszé?
A hagyomány kötelez: a mi esetünkben mindenekelőtt  
az innovációra. Olyan utakon haladtunk, melyekre előttünk 
még senki sem lépett. Mérföldkőről mérföldkőre. Így jött 
létre az első gépkocsi gyűrődő zónával, az első ABS, az első 
dízel-személygépkocsi. Az első autó. De bármilyen szívesen 
nézünk is vissza, szívesebben tekintünk előre.

Mercedes-benz intelligent drive – úton a balesetmentes 
közlekedés felé. Intelligens asszisztens-rendszereket fej-
lesztünk ki, melyek aktívan támogatják és érezhetően teher-
mentesítik a vezetőt. Megfigyelik és elemzik a gépkocsi 
környezetét, illetve a vezetési stílust – majd figyelmeztetik 
a vezetőt, ha kritikus szituációt észlelnek. Ha szükséges, 
egyes rendszerek képesek korrekciós módon beavatkozni. 
A potenciális veszélyek minden eddiginél korábban felis-
merhetők – és ezáltal egyre gyakrabban elkerülhetők. Ismer-
kedjen meg a Mercedes-Benz Intelligent Drive-val teljes 
terjedelmében a www.mercedes-benz-intelligent-drive.com 
weboldalon.

blueEffiCiEnCy – elképzelésünk a károsanyag-kibocsátás 
mentes közlekedésről. A fenntarthatóság nagy szó, mi  
tevékenységünk legapróbb részleteiben is alkalmazzuk.  
A lehető leginkább környezetbarát gyártástól kezdve az  
alternatív meghajtási koncepciókig. 

Amint olvasta, nagyratörő céljaink vannak. De mi lehetne 
szebb annál a hosszú utakon, mint egy Mercedesben 
utazni?
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Bőséges nyomaték – és mégis éhes: a 4 hengeres dízel-
motorok már az alsó fordulatszám-tartományban is  
közvetlenül reagálnak, csak az üzemanyag-fogyasztás, a 
károsanyag-kibocsátás, és a motorzaj terén visszafo-
gottak. Három teljesítményfokozat közül választhat, 80-tól 
130 kW-ig: a CLA 180 CDI, valamint a CLA 200 CDI  
és 220 CDI, többszörös kipufogógáz-visszavezetéssel, már 
most teljesíti az Euro 6 károsanyag-kibocsátási osztály 
köve telményeit is. A Common-Rail dízeltechnológia negyedik 
gene rációjaként 2000 barra (CLA 180 CDI, 1600 bar)  
növelt befecskendezési nyomással, optimalizált égésterek-
kel, valamint precíz mágnesszelepes befecskendezőkkel 
rendelkeznek (CLA 180 CDI, piezo befecskendező-fúvókák). 
A magasabb gyújtási nyomás és a turbófeltöltés változó 
turbina-geometriával, gondoskodnak az erőteljes nyoma-
tékgörbéről.

Előmozdítani az innovációkat. 

A négyhengeres benzinmotorok, 1,6 ill. 2,0 l hengerűr-
tartalommal, közvetlen benzinbefecskendezéssel, változó 
szelepvezérléssel és turbófeltöltéssel kitűnő munkát  
végeznek – és már ma is teljesítik az Euro 6 károsanyag-
kibocsátási osztály követelményeit. A Mercedes-Benz  

Hajtóerőnk: a vadászat a legjobb értékekre.
harmadik generációs magasnyomású közvetlen befecs-
kendezés, precíz piezo-befecskendezőkkel, valamint a  
továbbfejlesztett, sugárral irányított égési folyamat lehe-
tővé teszik az üzemanyag szinte teljes elégését, ezáltal 
jobb hatásfokot, hatékonyabb üzemanyag-felhasználást 
biztosítva. A változó szelepvezérlés optimális henger-
töltést tesz lehetővé, csökkentve ezáltal a fogyasztást, 
kiegészítve a csökkentett tömegből, a kisebb belső súr-
lódásból, valamint az igény szerint szabályozott segédbe-
rendezésekből származó előnyöket. A turbófeltöltés  
lehetővé teszi a spontán reagálási képességet, valamint 
a nagy forgatónyomatékot minden fordulatszám-tarto-
mányban. 

felderíteni a hatékonysági tartalékokat. 

A dízel- és a benzinmotorok is rendelkeznek ECo start-stop 
funkcióval. Ezáltal a motor álló helyzetben átmenetileg  
leáll. A nagyobb hatékonyság érdekében a vezetési stílus 
terén a szériafelszereltséghez tartozó ECo kijelző visz-
szajelzést ad arról, milyen gazdaságosan vezet, és segíti a 
vezetőt abban, hogy az adott körülmények között fo-
gyasztásra optimalizált vezetési stílust alakíthasson ki.

MotorváLAszték

dízel: 

CLA 180 CDI1, 80 kW (109 LE) teljesítmény és 260 Nm  
maximális forgatónyomaték

CLA 200 CDI, 100 kW (136 LE) teljesítmény és 300 Nm  
maximális forgatónyomaték

CLA 200 CDI 4MATIC1, 100 kW (136 LE) teljesítmény és 300 Nm 
maximális forgatónyomaték

CLA 220 CDI, 130 kW (177 LE) teljesítmény és 350 Nm  
maximális forgatónyomaték

CLA 220 CDI 4MATIC1, 130 kW (177 LE) teljesítmény és 350 Nm 
maximális forgatónyomaték

benzines:

CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition2, 90 kW (122 LE) teljesítmény 
és 200 Nm maximális forgatónyomaték

CLA 180, 90 kW (122 LE) teljesítmény és 200 Nm  
maximális forgatónyomaték

CLA 200, 115 kW (156 LE) teljesítmény és 250 Nm  
maximális forgatónyomaték

CLA 250, 155 kW (211 LE) teljesítmény és 350 Nm  
maximális forgatónyomaték

CLA 250 4MATIC, 155 kW (211 LE) teljesítmény és 350 Nm  
maximális forgatónyomaték

CLA 250 Sport2 és CLA 250 Sport 4MATIC, 155 kW (211 LE)  
teljesítmény és 350 Nm maximális forgatónyomaték

m tUdJon MEG többEt! 

A CLA Coupé és a CLA Shooting Brake minden műszaki adata 
megtalálható a 70/71. oldalon.1 A CLA Shooting Brake-hez 2015. 4. negyedévétől áll rendelkezésre. 2 Nem áll rendelkezésre a CLA Shooting Brake-hez.
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A maximális forgatónyomaték önmagában  
nem boldogít. Csak, ha már olyan korán ren del-
kezésre áll, mint a CLA-ban, teszi lehetővé a 
magabiztos autózást, alacsony fordulatszámon. 

Fordulatszám, 1/perc

Forgatónyomaték, Nm

Teljesítmény, kW

600

500

400

300

200

Nm kW

150 

125

100

75

50

15001/perc 3000 4500

130 kW

CLA 220 Cdi

350 Nm
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A vadtól a kezesig: a 7G-DCT.
A hétfokozatú automata váltó nemcsak a hét sebességi fokozatot kapcsolja össze, hanem egy hétfokozatú automata 
váltó kényelmét is egy kézi kapcsolású váltó menetdinamikájával. A 7G-dCt két részváltóból áll, melyek közül az egyik  
a vonóerőt továbbítja a kerekekre, miközben a másik már előválasztja a következő sebességet. Ez gyors, lágy, vonóerő-meg-
szakítás nélküli sebességváltást és még jobb gyorsulást eredményez. 

Az „Economy“, „Sport“ és „Manual“ menetprogramokkal a kapcsolási karakterisztika az üzemanyag-takarékostól a spor-
tosig előválasztható. „Sport“ üzemmódban kick-down esetén az elektronikus vezérlés egyes sebességfokozatokat átugrik, 
ahelyett, hogy a fokozatokat külön-külön visszakapcsolná. Ezáltal gyorsabb kigyorsítás lehetséges. A sportos beállítottságú 
vezetők a sebességi fokozatokat manuálisan is kapcsolhatják a kormány-kapcsolófülek segítségével. Az ergonomikus 
dirECt sELECt választókar, valamint a tEMPoMAt és sPEEdtroniC funkciók szintén a 7G-DCT felszereltség részét 
képezik.

kézi kAPCsoLásÚ sEbEsséGváLtó

A tökéletesen a mindenkori motorváltozathoz hangolt hatfokozatú 
kézi kapcsolású sebességváltó magas szintű kapcsolási kényel-
met, precíz kapcsolási utakat és harmonikus váltásokat biztosít. 
Ezen kívül segíti az üzemanyag-takarékos és kényelmes autózást 
alacsony fordulatszámoknál.
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A 4MAtiC összkerékhajtás a motor és a sebességváltó lendületét tökéletesen viszi át az útra. A kompakt gépkocsik  
új generációjához innovatív összkerékhajtást fejlesztettünk ki. Újdonság mindenekelőtt a fokozatmentesen variálható  
nyomatékeloszlás az első tengely (100 %-tól 50 %-ig) és a hátsó tengely (0 %-tól 50 %-ig) között egy, a hátsó differenciál-
műbe épített elektrohidraulikus vezérlésű lamellás kuplung segítségével. Ezáltal az összkerékhajtás rugalmasan igazodik 
a közlekedési helyzethez. 

A lehető legegyedibb vezetési élmény érdekében ezen túlmenően különböző futóműhangolásokból választhat – a kényel-
mestől a nagyon sportosig. A rugózás és a csillapítás hangsúlyozzák a CLA Coupé és CLA Shooting Brake dinamikus  
kialakítását. A tömegre- és csendes működésre optimalizált részegységek úgy lettek kialakítva, hogy a lehető legjobban 
összekapcsolják az élénk menettulajdonságokat, a közlekedésbiztonságot és a kényelmet.

Követni a célokat – az üldözőket megelőzve.
A fUtóMŰváLtozAtok

A komfort-futómű kiegyensúlyozott viselkedést biztosít a kényelem 
és dinamika között. A támolygó- és bólintó mozgások csökkenté-
se javítja a gépkocsi irányíthatóságát és a közlekedésbiztonságot.

A sportfutómű (AMG Line esetén rendelhető) feszesebb beállítá-
sával sportosabb vezetési stílust tesz lehetővé, anélkül, hogy a  
kényelmet fel kellene áldozni. A karosszéria elöl 15, hátul 10 mm-rel 
le van ültetve.

A sport-direktkormányzás kanyargós utakon élénk reakciókat tesz 
lehetővé és javítja az egyenesfutást és az iránytartást.

EsP® kanyardinamika-asszisztens: Az ESP®-n alapuló rendszer 
különösen kanyarokban történő gyorsításkor gondoskodik a  
nagyobb stabilitásról és közlekedésbiztonságról. 
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Több asszisztens-rendszer. Kevesebb veszély. 
Az előrelátó vezetők minden úton számolnak az előre nem látható eseményekkel. A Mercedes-Benz Intelligent Drive segíti 
és tehermentesíti őket az intelligens biztonsági- és asszisztens-rendszerekkel. 

Így a CLA már szériafelszereltségként rendelkezik a CoLLision PrEvEntion Assist PLUs rendszerrel. A rendszer 
fényjelzéssel figyelmezteti a vezetőt a túlságosan alacsony követési távolságra. Tovább csökkenő követési távolság esetén 
ezen túlmenően hangjelzést is ad. Ha a vezető fékez, az Adaptív fékasszisztens pontosan annyi fékerőt hoz létre, amely 
szükséges ahhoz, hogy lehetőleg elkerülhesse az ütközést. Ezen kívül a COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS egy fenyegető 
ráfutásos baleset és a vezető reakciójának elmaradása esetén önálló részleges fékezést is végrehajthat az ütközés elke-
rülése vagy következményeinek csökkentése érdekében. 

m tUdJon MEG többEt! 

A Mercedes-Benz Intelligent Drive-ról minden információ 
megtalálható számítógépén, tabletjén vagy okostelefonján a 
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com oldalon.

A kézikönyvek a mentőszolgálatok számára gondoskodnak  
arról, hogy a mentőszolgálatok a helyszínen mindig rendel-
kezhessenek az legfrissebb gépkocsi-adatokkal. Minden  
információ megtalálható a  
www.mercedes-benz.de/rettungsleitfaden oldalon.

CoLLision PrEvEntion Assist PLUs

A CoLLision PrEvEntion Assist PLUs követési távolság figyelmeztetése a gépkocsi 
orrában található érzékelőn alapszik, melynek radar-érzékelői 7 és 250 km/óra közötti 
sebességeknél folyamatosan mérik a követési távolságot. Az álló akadályokat a rendszer 
7 és 70 km/óra sebesség között érzékeli.
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biztonsáGos AUtózás

Az AttEntion Assist éberség figyelő rendszer külö-
nösen hosszú utakon és éjszakai vezetéskor növelheti a 
közlekedésbiztonságot. A vezető kormánymozdulatai alapján 
felismeri a fáradás és fokozódó figyelmetlenség tipikus  
jeleit és hang- és fényjelzéssel figyelmezteti a veszélyes 
elbóbiskolásra.

Az AdAPtivE brAkE szabályzórendszer növeli a menetké-
nyelmet és a biztonságot. Egyrészt a blokkolásgátló (ABS) 
alapfunkció segít a kritikus fékezési manőverek biztonságos 
végrehajtásában, másrészt komfort funkciókkal segíti a 
vezetőt a mindennapok során, mint például a hegymeneti 
elindulás-segítővel.

Az extraként rendelhető distroniC PLUs radaros köve-
tési távolságtartó rendszer mindenekelőtt a gyakori 
megállással és elindulással járó forgalomban segít tartani 
a követési távolságot. A rendszer szükség esetén önállóan 
képes fékezni és ismét gyorsítani. Ha mégis ráfutásos baleset 
veszélye fenyeget, a CoLLision PrEvEntion Assist 
PLUs részleges fékezést kezdeményezhet az ütközés elke-
rülése vagy következményeinek csökkentése érdekében.

Az extraként rendelhető Holttérfigyelő rendszer, radaros 
érzékelőivel képes láthatóvá tenni a legnagyobb veszély-
forrásokat a közúti forgalomban. Ha egy másik közlekedőt 
érzékel a holttérben, egy piros háromszög világít az érin-
tett külső visszapillantó tükörben. Az irányjelző működte-
tésekor ezen kívül egy hangjelzés hallatszik. A rendszer 
30 és 250 km/h közötti sebességeknél aktív. Az extra-
ként rendelhető sávtartó rendszer 60 és 200 km/óra  
között képes felismerni a sáv nem szándékos elhagyását 
és a kormány rezegte tésével figyelmeztetni a vezetőt. A 
Holttérfigyelő rendszer és a Sávtartó rendszer az extraként 
rendelhető Sávtartó-csomag részei.

vEszéLy EsEtén 

Az extraként rendelhető megelőző PrE-sAfE® utasvédelmi 
rendszer képes már bekövetkezésük előtt felismerni a  
kritikus közlekedési helyzeteket és fenyegető balesetveszély 
esetén megelőző intézkedéseket tenni az utasvédelem  
érdekében. Ezek közé tartozik például az övfeszítő vagy a 
nyitott oldalablakok automatikus zárása.

bALEsEt EsEtén

Széleskörű és intelligensen összehangolt visszatartó rend-
szerek és a karosszéria felépítése jelentős mértékben 
csökkenthetik a sérülés kockázatát. Ezek közé tartoznak a 
3 pontos biztonsági övek, pirotechnikai övfeszítővel és  
överő-határolóval. Számos légzsák gondoskodik az utasok 
lehető legjobb védelméről baleset esetén: például első 
légzsákok a vezető és az első utas részére, az ütközés ész-
lelt súlyosságától függően kétfokozatú kioldással, oldallég-
zsákok a vezető és az első utas részére és függönylégzsákok 
az A- és C-oszlop között.

bALEsEt Után

Minden Mercedes-Benz a lehető legjobban ki van képezve 
elsősegélyből. Baleset estén a motor automatikusan leál-
lítható és a központi zár kireteszelhető, ezen túlmenően a 
vészvillogó valamint a belső vészvilágítás is aktiválható. 
Végül a Mercedes-benz segélyhívó rendszer, a Mercedes 
connect me alapszolgáltatások (szériafelszereltség) része-
ként, képes a GPS-koordinátákat és a jármű fontos adatait is 
elküldeni. Erre azonban remélhetőleg sosem lesz szükség.

Az érzés, hogy egy Mercedes-Benzben utazik. 
A világ első autógyártójaként fejlesztettük ki az integrált biztonsági koncepciót a balesetek elkerülése, a veszélyekre 
való optimális reagálás és a balesetek következményeinek csökkentése érdekében. Egy Mercedes utasai számára éppúgy, 
mint a közlekedés többi résztvevőjének.



38

Útvonaltervet olvasni – vagy a 
legújabb híreket.
Az innovatív és egyéni mobilitási-, kapcsolattartási- és szer-
vizszolgáltatásokat egy néven foglaltuk össze: Mercedes me. 
Ennek az új Mercedes-Benz élményvilágnak része a 
Mercedes connect me, a vezető, a gépkocsi és a személyes 
élet átfogó összekapcsolása. A Mercedes connect me 
alapszolgáltatások, valamint a Mercedes-Benz segélyhívó 
rendszer vagy a Meghibásodás-menedzsment közvetlen 
segítséget nyújtanak.

A Remote Online felszereltség a további – külön rendelhető – 
Mercedes connect me szolgáltatások (mint például a le-
parkolt jármű helyzetének meghatározása funkció) haszná-
latának előkészítését jelenti. A szériafelszereltséghez 
tartozó Audio 20 multimédia rendszer esetén extraként ren-
delhető, az extraként rendelhető COMAND Online multi-
média rendszernek automatikusan a részét képezi. A Remote 
Online megnyitja Ön előtt a Mercedes connect me teljes  
világát – beleértve a böngészőt, a navigációt a Live Traffic 
Informationnel (három évig ingyenes) és számos más  
alkalmazást. A színes, nagy felbontású kép egy 20,3 cm-es 
(8") kijelzőn jelenik meg. A connect me szolgáltatásokat 
csak az Ön kifejezett kívánságára aktiválják, kivéve az auto-
matikusan aktivált Mercedes-Benz segélyhívó rendszert.

m tUdJon MEG többEt! 

Minden információ megtalálható a  
www.mercedes-benz.hu/mercedes-me oldalon.
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Kényelem a legutolsó  
szegletig.
Az extraként rendelhető tolatókamera a hátramenetbe 
kapcsoláskor automatikusan bekapcsol és a közPonti 
MédiA kiJELzŐn megjeleníti a gépkocsi mögötti területet. 
Dinamikus segédvonalak adnak világos tájékoztatást a 
manőverezéshez. Ha a rendszer mozgó vagy mozdulatlan 
tárgyakat ismer fel, azokat vonalakkal megjelöli. Tolatva 
parkoláskor 180°-os nagylátószögű nézetre válthat, hogy 
a gyalogosokat vagy gépkocsikat előbb észrevehesse. 

Az ön szoLGáLtAtásAiHoz

A kívánságra rendelhető Aktív parkolás-asszisztens egyaránt megkönnyíti  
a parkolóhely-keresést és a be- és kiállást hossz- és keresztirányú parkoló-
helyeknél.

A táblafelismerő rendszer (az extraként rendelhető COMAND Online része) 
képes felismerni a sebességkorlátozásokat, behajtási és előzési tilalmakat, 
valamint azok végét, és jelezni azokat a vezetőnek. 

m tUdJon MEG többEt! 

Találjon szabad parkolóhelyet az Audio 20-hoz és az extraként rendelhető 
COMAND Online rendszerhez elérhető Mercedes-benz alkalmazás  
segítségével! Erről, és számos további alkalmazásról minden információ 
megtalálható a http://apps.mercedes-benz.com oldalon.

A digitális kezelési Utasítás segítségével közvetlenül a gépkocsiban 
hívhatók le információk a központi kijelzőre.  
A www.mercedes-benz.de/betriebsanleitung oldalon interaktív módon 
fedezheti fel a CLA Coupét és a CLA Shooting Brake-et. App-ként is  
letölthető okostelefonra vagy tabletre. 
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Nagy üvegfelületével az extraként rendelhető panoráma-tolótető különösen világos és barátságos környezetet 
teremt az utastérben. A felszereltség egy nagy elektromos üveg tolótetőt takar. Erős napsugárzás esetén egy 
elektromos napvédő roló nyújt árnyékot. Az üvegtető megemelt állásban három fokozatban automatikusan igazodik 
a pillanatnyi sebességhez: nagy sebességnél az üvegtető lesüllyed, ekkor a zajszint és a levegőcsere az utastér-
ben lecsökken. Alacsonyabb sebességnél pedig a tető ismét megemelkedik.

A legjobb klíma nyomában. 
további intézkEdésEk A tökéLEtEs kLíMA érdEkébEn

Az utastér már elindulás előtt felmelegíthető vagy szellőztethető az extraként 
rendelhető állóhelyzeti fűtéssel – időzítve vagy távirányítással. Télen ezáltal 
szükség telenné válik az eljegesedett ablakok időigényes lekaparása.

Két zónájával az extraként rendelhető tHErMotroniC automata klímaberen-
dezés egyéni klímabeállítást tesz lehetővé. A vezető és az első utas egymás-
tól függetlenül szabályozhatják a hőmérsékletet. A klímaberendezés érzékelők 
segítségével automatikusan tartja a kívánt hőfokot.
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Még egy fokkal szebb: a hangulatvilágítás. 
Szálljon be és érezze otthon magát – a kellemes közvetett világításával az extraként rendelhető hangulatvilágítás 
egyedülállóan kellemes közérzetet teremt az utastérben. Különösen éjjel emeli ki a belső tér vonalvezetését és 
igényességét, a nagyvonalú térérzet által biztonságot sugároz és csökkenti a szembejövő forgalom vakítását. A 
világítás egyéni beállításához a borostyánsárga megvilágítástól kezdve kívánságra 12 különböző szín és öt fény-
erősség-fokozat áll rendelkezésére. A hangulatvilágítás az extraként rendelhető Világítás és láthatósági csomag 
része és teljesen LED-es technikán alapul. Kényelmesen, a kombinált műszer segítségével állítható be és már  
az ajtó nyitásakor üdvözli Önt.  

A HAnGULAtviLáGítás ELEMEi 

Ajtó-középrész megvilágítása LED-es világítótestekkel az ajtófogantyúkban

Kilincsmegvilágítás az ajtókban

Középkonzol-megvilágítás a belső tükör alatti világítótestekkel

Sportülések esetén a fejtámlák és az ülés közötti rés megvilágítása elöl és hátul

Lábtérvilágítás elöl és hátul
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A szériafelszereltséghez tartozó sportülések elöl különösen 
jó oldaltartásukkal tűnnek ki. Három keresztirányú bordával 
ellátott magas üléstámlájukról, a háttámláról és az új, integ-
rált fejtámlák közötti karakteres résről ismerhetők fel. 

Az extraként kapható komfortülések, három keresztirányú 
bordával és szélesített vállrésszel, ARTICO műbőr kárpito-
zással, fekete vagy kristályszürke színben rendelhetők a szé-
riafelszereltséghez, valamint az Urban kivitelváltozathoz.  
A nagyobb kényelemről a hátsó üléseken a CLA Shooting 
Brake-ben a CLA Coupéhoz képest 42 mm-rel nagyobb  
fejtér gondoskodik.

Üljön ki a lesre! 

A MéG kényELMEsEbb ÜLésEkért

4 irányban állítható deréktámasz a vezető és az első utas részére (extra): 
az állítható deréktámasz segítségével az első ülés támlájának íve a vezető  
és az első utas igényeinek megfelelően, egyénileg állítható be, az üléskényelem 
és az ergonómia javításának érdekében.

Az Üléskomfort-csomag kívánságra mindenekelőtt hosszú utak alkalmával 
növeli az üléskényelmet, mivel a vezető- és utasülésen még több lehetőséget 
nyújt az egyéni, ergonomikus beállításra és a kívánt üléspozíció kialakítására.

Az üléspozíció kényelmes és egyéni beállítását teszi lehetővé az extraként 
rendelhető elektromosan állítható vezető- és utasülés. 
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Az új CLA Shooting Brake csomagtere kitűnik 495 literes 
térfogatával (Cargo-állásban akár 595 liter), a kategóriában 
legnagyobb szélességével és rendkívüli mélységével, variál-
hatóságával és funkcionalitásával. A rakomány védelmére 
beépített roló a csomagok fölé kihúzható. Egy extraként 
rendelhető külön elválasztóháló a csomagtér és az utastér  
között védi az utasokat útközben. 

A csomagtér értékes megjelenése kívánságra három, a 
csomagtérpadlóba épített design alumíniumsínnel tovább 
fokozható. Gumibetéteik gondoskodnak a rakomány jobb 
elcsúszás elleni védelméről menet közben.

Felkészült a nagyvadakra. 

ELEGEndŐ HELy Az ExtráknAk 

A nagyobb rendről, biztonságról és további tárolási lehetőségekről a csomagtér-
ben kívánságra a Csomagtér-csomag gondoskodik. Hálós zsebeket, a hátsó 
üléstámla Cargo-állás funkcióját (15°-kal meredekebb), egy 12 V-os csatlako-
zóaljzatot, valamint egy összecsukható dobozt tartalmaz a csomagtérpadló 
alatt (nem rendelhető a Harman Kardon® Logic 7® térhatású hangszórórend-
szerrel együtt).

A kihúzható csomagtér-burkolat praktikus rolós mechanikával hatékony védel-
met nyújt a kíváncsi tekintetek elől a csomagtérnek. A hátsó ülések mögé helyez-
hető be és néhány mozdulattal bármikor elhelyezhető a csomagtérpadló alatt.
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Miért keresgéljen az ember, ha már így is maradéktalanul 
boldog? A CLA már szériafelszereltségében is számos extrát 
kínál – bár természetesen mindig akad még felfedezni való. 

A kÜLsŐ MEGJELEnés fényPontJAi

10 küllős, championezüstre fényezett könnyűfém keréktárcsák,  
205/55 R 16-os abroncsokkal 

10 küllős, titánezüstre fényezett könnyűfém keréktárcsák, 225/45 R 17-es 
abroncsokkal (a CLA 220 CDI, CLA 220 CDI 4MATIC, CLA 250, CLA 250 
4MATIC modelleknél)

Fekete lamellarácsos hűtőborítás, ezüstszínűre fényezett lamella és krómbetét

Kétcsöves kipufogórendszer, krómozott kipufogó-végcsövekkel (a CLA 220 CDI, 
CLA 220 CDI 4MATIC, CLA 250, CLA 250 4MATIC modelleknél)

Krómhatású betét a hátsó lökhárítóban (a CLA 220 CDI, CLA 220 CDI 
4MATIC, CLA 250, CLA 250 4MATIC modelleknél)

Króm ablakkeret és ablakperem-díszléc 

Komfort-futómű

Az UtAstér fényPontJAi

3 küllős multifunkciós kormány, 12 kezelőgombbal

Sportülések ARTICO műbőr/Coari szövet kárpitozással és díszítővarrással

Mátrix-optikás díszítőelem

Krómezüst fúvókagyűrűvel és magasfényű fekete fúvókakereszttel ellátott  
légbefúvók 

Magasfényű fekete világításkapcsoló, krómezüst gyűrűvel 

ARTICO műbőr ajtóközépkárpitok, díszítővarrással

Szürke tetőkárpit

m tUdJon MEG többEt! 

Akármilyen szép is, ez csak az első benyomás. A teljes szériafelsze-
reltség az árlistában található, amelyet online is megtekinthet:  
www.mercedes-benz.hu 

A legjobb kiindulási helyzet:  
a szériafelszereltség.
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Számtalan lehetősége van rá, hogy egy CLA Coupét vagy  
egy CLA Shooting Brake-et egyénivé tegyen: az apró részle-
tektől egészen a komfort-felszereltségekig, melyek nemrég 
még csak a felső kategóriának voltak fenntartva. Nézelődjön 
nyugodtan – ebben a katalógusban, az árlistában vagy 
online is. 

A www.mercedes-benz.hu oldalon személyesen konfigurál-
hatja a CLA-t.

Garmin® MAP PiLot: Ezzel a kompakt navigációs modullal az Audio 20 CD 
intuitívan kezelhető, teljes értékű navigációs rendszerré válik. Az SD-kártya 
alapú navigáció üzembe helyezése a kártya behelyezésével történik a fejegység 
SD-kártyaolvasójába.

A keret nélküli, szabadon álló, 8"-os Media-display, 20,3 cm-es képátlóval 
briliáns, színes képet jelenít meg, még nagyobb formátumban. 

A kényelmes be- és kipakoláshoz a CLA Shooting Brake EAsy-PACk 
csomagtérajtója egész egyszerűen gombnyomásra, elektromechanikusan nyit-
ható és zárható. A csomagtérajtó felütközésének elkerülésére bármilyen  
állásban megállítható, nyílásszöge pedig korlátozható. 

A vezető- és utasülés elektromosan állítható és Memória-funkcióval rendelkezik. 
Ennek segítségével az első ülések és a külső visszapillantó tükrök akár három 
pozíciója is tárolható és ismét előhívható – megkönnyítve a mindennapi hasz-
nálatot több vezető esetén.

Speciális felszerelés:  
az extrafelszereltségek.
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Egyéni klímakomfortot kínál a vezető és az első utas részére a tHErMotroniC 
automata klímaberendezés, két klímazónával. A hőmérsékletet, a levegő-
mennyiséget és a levegőelosztást automatikusan szabályozza. A hőmérséklet 
a vezető és az első utas részére külön-külön beállítható.

A lehető legjobb látási viszonyok érdekében országúton és autópályán, a kanya-
rokban és ködben az intelligens világítási rendszer adaptív bi-xenon  
fényszóróival automatikusan igazodik az időjárási, fény- és útviszonyokhoz. 
A fényvezetős hátsó lámpákat LED-es irányjelzők, féklámpa valamint 
ködzárófény egészíti ki.

A Világítás- és láthatóság-csomaggal együtt rendelhető hangulatvilágítás  
az egész utastérben kellemes atmoszférát teremt, tizenkét különböző színével 
és öt fényerősség-fokozatával. 

A 450 wattos Harman kardon® Logic 7® térhatású hangszórórendszer  
tizenkét hangszóróval, beleértve a bass-reflex boxot, és egy 9 csatornás  
DSP-erősítővel gondoskodik az audiorendszerekkel együtt a tökéletes hang-
zásélményről sztereóban, DTS- és Dolby Digital 5.1 formátumban.

A kEyLEss-Go hozzáférési és vezetési jogosultság ellenőrző rendszerrel 
a gépkocsi kényelmesen nyitható, indítható és zárható – egyedül az elektro-
nikus kulcs birtokában.
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Ezzel a kivitelváltozattal a CLA gyorsan közismertté válik. 
Az Urban Line 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsákkal, 
magasfényű fekete pontokkal ellátott gyémánt-hűtőráccsal 
és sok minden mással is hangsúlyozza a gépkocsi spor-
tosságát. 

Az egész város erről beszél:  
az Urban kivitelváltozat.

A kÜLsŐ MEGJELEnés fényPontJAi

5 duplaküllős, Himalája-szürkére fényezett könnyűfém keréktárcsák,  
225/40 R 18-as abroncsokkal 

Gyémánt-hűtőrács magasfényű fekete pontokkal, ezüstszínűre fényezett  
lamella és krómbetét

Kétcsöves kipufogórendszer krómozott kipufogó-végcsövekkel

Krómhatású betét a hátsó lökhárítóban 

Leültetett komfort-futómű (extra, felár nélkül: komfort-futómű)

Az UtAstér fényPontJAi

3 küllős, a fogási területen perforált bőr multifunkciós kormány,  
12 kezelőgombbal és díszvarrással

Sportülések ARTICO műbőr/Corumba szövet kárpitozással és díszvarrással

Üléskomfort-csomag

Hullám-mintás ezüst vagy hullám-mintás antracit díszítőelem (extra, felár nélkül)

Szellőzőfúvókák krómezüst fúvókagyűrűvel és -kereszttel

Fekete tetőkárpit (extraként szürke tetőkárpit)

12 V-os csatlakozóaljzat a hátsó ülésen



4850

E vonzerő elől senki sem menekül: növelje a CLA spor-
tosságát és exkluzivitását gondosan kiválasztott extrákkal – 
a dinamikus AMG Styling elemekkel ellátott külsőtől a 
multifunkciós sportkormánnyal és sportülé sekkel felszerelt 
utastérig. 

Az UtAstér fényPontJAi

3 küllős, alul egyenes karimájú, a fogási területen perforált multifunkciós  
szupersport-kormány, 12 kezelőgombbal, valamint piros díszvarrással

Sportülések ARTICO műbőr/mikroszálas DINAMICA kárpitozással és piros 
díszvarrással

Üléskomfort-csomag

Világos szálcsiszolt alumínium díszítőelem

Szellőzőfúvókák krómezüst fúvókagyűrűvel és -kereszttel

Fekete tetőkárpit

Szálcsiszolt nemesacél sportpedálok gumibütykökkel

A kÜLsŐ MEGJELEnés fényPontJAi

AMG Styling első és hátsó lökhárító, valamint küszöbburkolatok

5 duplaküllős, titánszürkére fényezett és fényesre esztergált AMG könnyűfém 
kerekek, 225/40 R 18-as abroncsokkal

Gyémánt-hűtőrács króm pontokkal, ezüstszínűre fényezett lamella és krómbetét

Kétcsöves kipufogórendszer krómozott kipufogó-végcsövekkel

A gépkocsi színére fényezett diffúzor

Leültetett sportfutómű 

Perforált féktárcsák és „Mercedes-Benz“ feliratos féknyergek elöl

Tiszta dinamikája csábító:  
az AMG Line.
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Stílusosan összehangolt – az élmény garantált: az Exkluzív-
csomag igényes belső felszereltségekkel a kényelem,  
minőség és design iránti magas igényeket is kielégíti. 

Figyelemfelkeltő:  
az Exkluzív-csomag.

3 küllős, a fogási területen perforált bőr multifunkciós kormány, 12 kezelő-
gombbal (az AMG Line esetén alul egyenes karimájú)

Sportülések bőr kárpitozással és díszvarrással, valamint perforált oldalpárnákkal

Ülésfűtés a vezető és az első utas részére

Üléskomfort-csomag

4 irányban állítható deréktámasz

ARTICO műbőr műszerfal, díszvarrással

ARTICO műbőr bevonatú ablakperemek Wrap-around díszvarrással

Trapéz-csiszolású alumínium díszítőelem 

Világos szálcsiszolt alumínium díszítőelem (AMG Line esetén)

Fekete tetőkárpit (extraként: szürke tetőkárpit, fekete bőr vagy kristályszürke 
bőr kárpitozással együtt rendelhető)

Szálcsiszolt nemesacél sportpedálok gumibütykökkel (AMG Line esetén)

Kord szőnyegek a belső felszereltség színével megegyező szegéllyel 

12 V-os csatlakozóaljzat a hátsó ülésen

Komfort-zárberendezés nyári nyitás/-zárással az oldalablakokhoz és a  
panoráma-tolótetőhöz (extra)
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Lélegzetelállító:  
az AMG Exkluzív-csomag.

3 küllős, alul egyenes karimájú, a fogási területen perforált multifunkciós bőr 
sportkormány, 12 kezelőgombbal és piros díszvarrással

Sportülések fekete RED CUT bőr kárpitozással, piros díszvarrással

Ülésfűtés a vezető és az első utas részére

Üléskomfort-csomag

4 irányban állítható deréktámasz

ARTICO műbőr műszerfal, piros díszvarrással

Világos szálcsiszolt alumínium díszítőelem

Perforált bőr váltókar piros díszvarrással és krómezüst betéttel

ARTICO műbőr bevonatú ablakperemek piros Wrap-around díszvarrással

ARTICO műbőr ajtóközépkárpitok, piros díszvarrással

Fekete tetőkárpit

Szálcsiszolt nemesacél sportpedálok gumibütykökkel

Kord szőnyegek, fekete szegéllyel és piros díszvarrással, „AMG“ felirattal 
(„Sport“-felirat a sportmodellek esetén)

12 V-os csatlakozóaljzat a hátsó ülésen

Komfort-zárberendezés nyári nyitás/-zárással az oldalablakokhoz és a  
panoráma-tolótetőhöz (extra)

Az extraként rendelhető AMG Line kivitelváltozatra építve 
az igényes utastéri felszereltségek kombinációját állítottuk 
össze Önnek – a legmagasabb szintű exkluzivitás, egyéni-
ség és sportosság érdekében. 



54

Feketére fényezett visszapillantó-tükör burkolat 

Sötétre színezett hővédő üveg a B-oszloptól hátrafelé

Magasfényű fekete ablakkeret és ablakperem-díszléc 

A Night-csomag további elemei az Urban kivitelváltozatnál: 5 duplaküllős, feke-
tére fényezett és fényesre esztergált könnyűfém keréktárcsák, 225/40 R 18-as 
abroncsokkal, valamint gyémánt-hűtőrács, magasfényű fekete pontokkal és 
magasfényű fekete lamellával, krómbetéttel (felső ábra)

A Night-csomag további elemei az AMG Line kivitelváltozatnál: 5 duplaküllős, 
feketére fényezett és fényesre esztergált AMG könnyűfém kerekek,  
225/40 R 18-as abroncsokkal (részletfotó alul) valamint gyémánt-hűtőrács 
króm pontokkal, magasfényű fekete lamellával, krómbetéttel

Markáns fekete designelemeivel a Night-csomag még 
sportosabb és kifejezőbb karaktert kölcsönöz a CLA-nak – 
a hátsó oldalablakok a hátsó ablak színezett üvegeitől  
a külső visszapillantó tükrökön és könnyűfém kerekeken  
át az ablakkeretekig.

Éjjeli baglyoknak:  
a Night-csomag.
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A CLA-hoz igazított aerodinamikus tetődoboz, rendkívül hosszú élettartamú 
anyagból. Gyors, optimalizált rögzítés a külön kapható alaptartóra. Kényelmes 
be- és kirakodás, mivel mindkét oldalról nyitható és zárható. 

5 duplaküllős, matt fekete és fényesre esztergált könnyűfém keréktárcsák, 
225/40 R 18-as abroncsokkal, (kód: A246 401 2102 7X36).

A kényelmes és zárható hátsó kerékpártartó gondoskodik a két vagy akár 
három kerékpár biztonságos szállításáról. Kényelmesen felszerelhető a vonó-
horogra. A kerékpárrögzítő sínek akár 30 kg-mal terhelhetőek. A csomag-
tartófedél ill. a csomagtérajtó, köszönhetően az ügyes lehajtható kialakításnak, 
továbbra is problémamentesen hozzáférhető. A helytakarékos tárolás érdeké-
ben a kerékpártartó néhány mozdulattal összecsukható. 

A tapasztalt vadászok tudják: a felszerelésnek mindig 
megbízhatónak kell lennie. Ezért csak a Mercedes-Benz 
Eredeti Tartozékokban bízzon és tegye még egyedibbé  
a CLA Coupét és a CLA Shooting Brake-et – hogy mindenre 
felkészülhessen.

Tökéletesen felszerelve: 
Eredeti tartozékokkal.
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Az új CLA 250 Sport1 és az új CLA 250 Sport 4MATIC 
együtt vadásznak. A legmagasabb szintű sportosságot és 
exkluzivitást kínálják: sportos motorhanggal, leültetett 
sportfutóművel – engineered by AMG – és AMG Stylinggel. 

CLA 250 Sport és  
CLA 250 Sport 4MATIC.

A kÜLsŐ MEGJELEnés fényPontJAi

5 küllős, feketére fényezett és fényesre esztergált, AMG könnyűfém kerekek, 
235/40 R 18-as abroncsokkal 

AMG Sport paraméter-kormánymű

Gyémánt-hűtőrács króm pontokkal, magasfényű fekete lamella és krómbetét

Perforált féktárcsák elöl, piros féknyergek elöl és hátul, elöl „Mercedes-Benz“ 
felirattal 

Sportos motor-, sebességváltó- és futóműhangolás

Módosított ESP®-beállítás

1 CLA 250 Sport csak CLA Coupé esetén. 

Az UtAstér fényPontJAi

AMG Line

Piros designo biztonsági övek 

Piros fúvókagyűrűvel és krómezüst fúvókakereszttel ellátott szellőzőfúvókák 

Kord szőnyegek fekete szegéllyel és piros díszvarrással, valamint „Sport“ felirattal
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Természetesen az új CLA 45 AMG 4MATIC a számok terén 
is meggyőző. De ilyen megjelenés esetén senki sem törő-
dik már az apróbetűkkel. Az eredeti AMG gének nemcsak 
a CLA teljesítményét, hanem kifejező erejét is növelik.

Az UtAstér fényPontJAi

3 küllős, alul egyenes karimájú, a fogási területen perforált multifunkciós bőr 
sportkormány, 12 kezelőgombbal és piros díszvarrással

AMG 2 csöves kialakítású kombinált műszer AMG főmenüvel és RACETIMER-rel

Sportülések ARTICO műbőr/mikroszálas DINAMICA kárpitozással

Piros designo biztonsági övek 

Világos szálcsiszolt alumínium díszítőelem

Piros díszgyűrűvel és krómezüst fúvókakereszttel ellátott szellőzőfúvókák 

Fekete szövet tetőkárpit (kristályszürke szövet extraként, felár nélkül)

Szálcsiszolt nemesacél sportpedálok gumibütykökkel

A kÜLsŐ MEGJELEnés fényPontJAi

5 duplaküllős, titánszürkére fényezett és fényesre esztergált AMG könnyűfém 
kerekek, 225/40 R 18-as abroncsokkal

AMG matt titánszürke, duplalamellás hűtőrács és „AMG“ felirat

AMG első lökhárító matt titánszürke első spoilerrel és fekete flics-szel

AMG küszöbburkolatok matt titánszürke betétekkel 

AMG diffúzor hatású hátsó lökhárító

AMG sportfutómű

Nagy teljesítményű AMG fékberendezés, belső levegőhűtésű és perforált  
féktárcsák, 350 x 32 mm elöl és 330 x 22 mm hátul

A legerősebb családból: 
CLA 45 AMG 4MATIC.
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„One man, one engine“ – munkája minőségéért minden 
AMG-szerelő a nevével vállal felelősséget. A Mercedes-AMG 
a valódi kézi munkát kiemelkedő teljesítménnyel egyesíti – 
és ezáltal öntudatosan kijelöli vadászterületét.  

AMG 2,0 literes négyhengeres turbómotor 450 Nm és 265 kW (360 LE) –  
a legerősebb, szériában gyártott négyhengeres motor a világon. Nagyprecizitású 
piezo befecskendező-fúvókákkal és twin-scroll turbófeltöltővel. A fogyasztás: 
kombináltan csak 7,1–6,9 liter/100 km. 

nagy teljesítményű AMG fékberendezés, belső levegőhűtésű és perforált 
féktárcsákkal, melyek nagyobb fékezési energiát szabadítanak fel. Az első 
tengelyen impozáns 350 x 32 mm-es méretben, négydugattyús fix, a hátsó 
tengelyen 330 x 22 mm-es, egydugattyús, úszóágyazású féknyereggel. 

AMG sPEEdsHift dCt hétfokozatú sportváltó a gyors kapcsolások érde-
kében, vonóerő-megszakítás nélkül. Három, különbözőképpen hangolt menet-
programmal. A Racestart-funkció, a részleges hengerlekapcsolás felváltáskor 
és a gázfröccs-funkció visszakapcsoláskor autóverseny-hangulatot keltenek 
és gondoskodnak a sportos hanghatásokról.

Az AMG Performance 4MAtiC összkerékhajtás – a 450 Nm-es forgatónyo-
matékot dinamikus hajtóerővé alakítja, és AMG-specifikus elektro-hidraulikus 
szabályozással rendelkezik az optimális vonóerő érdekében. 

Az elektromechanikus AMG sport paraméter-kormánymű, kombinálva  
az AMG sportfutóművel és a speciálisan a CLA 45 AMG-hez kifejlesztett első- 
és hátsó tengelyekkel, precíz kormányzást és élénk menettulajdonságokat 
eredményez.  

CLA 45 AMG  
4MATIC technika.
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fényPontok Az AMG PErforMAnCE stUdio-bóL

AMG külső karbon-csomag

AMG karbon külső visszapillantó tükör

AMG Night-csomag

Fekete AMG kerékcsavar-borítás, központianya-hatású, króm csillaggal ellátott 
kerékagy-borítással

Mattfeketére fényezett és fényesre esztergált peremű AMG könnyűfém kerekek, 
235/35 R 19-es abroncsokkal 

Titánszürkére fényezett és fényesre esztergált, sokküllős AMG könnyűfém  
kerekek, 235/35 R 19-es abroncsokkal 

AMG Performance futómű, kb. 20%-kal feszesebb hangolással (csak CLA Coupé)

Pirosra fényezett féknyergek 

AMG Performance kipufogórendszer, még erőteljesebb motorhanggal

AMG Performance kormány, AMG E-SELECT választókar és főkulcs AMG címerrel

AMG Performance ülések

AMG Driver's csomag (a legnagyobb sebesség korlátozása 270 km/órára és 
részvétel egy AMG Driving Academy vezetéstechnikai tanfolyamon)

45°-os vadászláz:  
AMG Performance Studio.
Egy páratlan AMG gépkocsi az AMG Performance Stúdióban 
egyedi darabbá válik. Kölcsönözzön egészen egyéni stílust  
a CLA 45 AMG 4MATIC-nak, amely hangsúlyozza kifejező 
karakterét. 
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643

39R

R43

R24

R78

R20

02R

01R

R31

66R

szériA- és ExtrAfELszErELtséGEk

643 Acél keréktárcsák, 10 lyukú dísztárcsával és 
205/55 R 16-os abroncsokkal (felár nélküli extra a 
dízel-modellekhez, valamint a CLA 180-hoz és 
CLA 200-hoz; a CLA 180 BlueEFFICIENCY Editionhoz 
195/65 R 15 abroncsokkal, kód: R00)

39R Championezüstre fényezett, 10 küllős könnyűfém 
keréktárcsák, 205/55 R 16-os abroncsokkal (széria 
a CLA 180 CDI, CLA 200 CDI, CLA 200 CDI 4MATIC, 
CLA 180 és CLA 200 modellekhez, felár nélküli extra 
a CLA 220 CDI-nél)

R78 Mattfeketére fényezett és fényesre esztergált 5 dup-
laküllős könnyűfém keréktárcsák, 205/55 R 16-os 
abroncsokkal (extra)

R20 Mattfeketére fényezett és fényesre esztergált,  
7 küllős könnyűfém keréktárcsák, 205/55 R 16-os  
abroncsokkal (extra a CLA Coupéhoz)

R43 Titánezüstre fényezett 10 küllős könnyűfém kerék-
tárcsák, 225/45 R 17-es abroncsokkal (extra; széria 
a CLA 220 CDI, CLA 220 CDI 4MATIC, CLA 250 
és CLA 250 4MATIC modellekhez; téli kerékként is 
[25R] kapható)

R24 Titánezüstre fényezett, 5 küllős könnyűfém keréktár-
csák, 225/45 R 17-es abroncsokkal (extra)

02R Tremolitszürkére fényezett és fényesre esztergált,  
5 küllős könnyűfém keréktárcsák, 225/45 R 17-es 
abroncsokkal (extra a CLA Coupéhoz)

01R Feketére fényezett és fényesre esztergált, 5 dupla-
küllős könnyűfém keréktárcsák, 225/40 R 18-as  
abroncsokkal (extra; széria a Night-csomaghoz az 
Urban kivitelváltozattal; vegyes abroncsozásként 
is, kód: R70)

R31 Himalája-szürkére fényezett és fényesre  
esztergált, 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsák, 
225/40 R 18-as abroncsokkal (extra)

A legkívánatosabb 
trófeák. 
Elkezdődött a vadászat a tökéletes kerékre. 
Találja meg széles és vonzó választé-
kunkból azokat a kerekeket, melyek a 
legjobban illenek álomautójához! 
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46R

64R

781

791

646

649

794

693

AMG

646 Feketére fényezett és fényesre esztergált  
peremű, AMG sokküllős könnyűfém keréktárcsák, 
225/40 R 18-as abroncsokkal (extra)

649 Titánszürkére fényezett és fényesre esztergált, 
AMG 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsák, 
235/40 R 18-as abroncsokkal (széria a CLA 45  
AMG 4MATIC-hoz)

781 Feketére fényezett és fényesre esztergált,  
AMG 5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsák, 
225/40 R 18-as abroncsokkal (extra, széria  
a Night-csomaghoz, AMG Line esetén)

791 Titánszürkére fényezett és fényesre  
esztergált, AMG sokküllős könnyűfém keréktárcsák, 
225/40 R 18-as abroncsokkal (extra)

794 Titánszürkére fényezett és fényesre esztergált, AMG 
5 duplaküllős könnyűfém keréktárcsák, 225/40 R 18-
as abroncsokkal (széria az AMG Line-hoz)

ErEdEti tArtozékok

693 Feketére fényezett és fényesre esztergált, AMG 
sokküllős könnyűfém keréktárcsák, 235/35 R 19-es 
abroncsokkal (extra a CLA 250 Sport 4MATIC-hoz)

m további kErEkEk

találhatók tartozékkínálatunkban.

Információk a Mercedes-Benz Eredeti Tartozékokról  
a www.mercedes-benz.hu/kollekcio honlapon, 
vagy közvetlenül Mercedes-Benz partnerénél talál-
hatók.

66R Himalája-szürkére fényezett, 5 duplaküllős könnyűfém 
keréktárcsák, 225/40 R 18-as abroncsokkal 
(extra, széria az Urban-hoz)

46R Tremolitszürkére fényezett, 5 triplaküllős könnyűfém 
keréktárcsák, 225/40 R 18-as abroncsokkal (extra)

64R Himalája-szürkére fényezett és fényesre esztergált,  
5 triplaküllős könnyűfém keréktárcsák, 225/40 R 18-
as abroncsokkal (extra)
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Az itt, a C-osztály példáján keresztül bemutatott „Mercedes me“ szerviz-szolgáltatások  
egyelőre még nem érhetők el minden országban.



65

A következő nagyszabású innovációnk 
az Ön kézjegyét hordja magán.

Ön új kérdéseket tesz fel, a Mercedes-Benz pedig egy új választ ad 
ezekre Önnek: Mercedes me. Egy magával ragadó szolgáltatás- és  
élményvilág. Innovatív és egyedi mobilitási, kapcsolattartási, szerviz-, 
illetve finanszírozási szolgáltatásokkal. Új, egyszerű és korszerű:  
www.mercedes.me 

Mostantól nyitva áll Ön előtt az új portál. Napi 24 órában, az 
okostelefonján, egy tableten vagy PC-n. Tudjon meg többet minden - 
ki másnál korábban az új Mercedes-Benz műszaki megoldásokról, 
egyeztesse le a következő szervizlátogatás időpontját vagy tájékozód - 
jon álomautójának egyedi finanszírozási lehetőségeiről! Szálljon be,  
és alakítsuk ki együtt a holnap szolgáltatásainak világát!



66

A Mercedes move me hozzáférést kínál az olyan intelli-
gens mobilitási megoldásokhoz, mint például a moovel,  
a car2go és a car2go Black: a mobilitás-alkalmazás össze-
kapcsolja a különböző mobilitási szolgáltatók ajánlatait, 
és így megtalálja az optimális utat A-ból B-be. A car2go a 
Free-floating Carsharing terén világszerte úttörő és piac-
vezető, a car2go Black pedig egy odaútra szóló Premium 
Carsharing szolgáltatás Mercedes-Benz gépkocsikkal.  

A Mercedes connect me a gépkocsi és a vezető internet-
hálózatba kapcsolását jelenti – és még sokkal többet:  
a gépkocsi a személyes világ részévé válik, a nagyobb ké-
nyelem és a jó érzés érdekében, hogy menet közben  
is állandóan online lehessen. A connect me-hez tartoznak 
az alapszolgáltatások, melyek meghibásodás vagy bal - 
eset esetén automatikusan segíthetnek, valamint a Remote 
Online – a lehetőség a gépkocsi-beállítások elvégzésére 
távolról, akár okostelefonon keresztül.

Mercedes me. Üdvözöljük a szolgáltatások új világában!
A Mercedes me világában szolgáltatásaink legjobbjait foglaljuk össze. Így szeretnénk Önt elkápráztatni, lelkesíteni és 
meglepni. Mégpedig a kezdetektől fogva: a Mercedes me hozzáférést biztosít Önnek a Mercedes-Benz egyedi mobilitási, 
kapcsolattartási, szerviz- és finanszírozási szolgáltatásainak világához. A Mercedes me világa azonban nemcsak digi tá-
lisan érhető el. Keresse fel élmény- és bemutatótermeinket az olyan világvárosokban, mint Berlin, Hamburg, München, 
Párizs vagy Tokió! Szeretettel meghívjuk: ismerkedjen meg a korszerű, egyedi szolgáltatásainkkal és termékeinkkel!
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A Mercedes assist me különösen egyszerűvé teszi gépko-
csija karbantartását – az ingyenes átvizsgálástól az áta-
lánydíjig. Digitális szervizfüzetünkkel ezen túlmenően mindig 
naprakész lehet: tájékozódjon bármikor online arról, hogy 
milyen karbantartási és javítási szolgáltatásokat végeztek 
el Mercedes-Benzén. Ezen kívül a Mercedes assist me 
segítségével online találhat Mercedes-Benz kereskedőt a 
közelben, majd egyszerűen és kényelmesen egyeztethet 
vele egy szervizidőpontot. 

A daimler financial services segítségével Önnel közösen 
találhatjuk meg az optimális finanszírozást vagy lízing-
megoldást új Mercedes-Benzéhez. Ezen túlmenően olyan 
biztosítást ajánlunk Önnek, amely a lehető legjobban  
illeszkedik igényeihez. Megbízható védelmet kínálunk Ön-
nek, pénzügyei és gépkocsija számára egyaránt. Állítsa 
össze biztosítási megoldásainkat – vagy egy egyéni kombi-
nációt finanszírozásból és biztosításból – egész kényel-
mesen, egyéni igényei szerint.

A Mercedes inspire me segítségével exkluzív kitekin - 
tést biztosítunk Önnek. Érezhetővé kívánjuk tenni a jövőt 
az Ön számára, és inspirálni szeretnénk Önt ötleteinkkel. 
Annak érdekében, hogy mindig a legjobb megoldásokat 
nyújt hassuk Önnek, megosztjuk Önnel ötleteinket, és  
szeretnénk megtudni, hogy mi érdekli Önt. Mint például 
a „Mercedes-Benz next“ magazin, amely izgalmas hírek - 
kel és érdekes beszámolókkal várja Önt az innováció, tech-
nológia és mobilitás területéről.
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Milyen lenne az autósport a Mercedes-Benz nélkül?
Az első járművet, amely egy autóversenyt megnyert, Daimler-motor hajtotta. Az első 
Mercedes versenyautó volt. A legendás ezüstnyíl – egy igazi mítosz. A Mercedes-Benz 
sport iránti elkötelezettsége nagy hagyománnyal rendelkezik. Az autósport máig 
hozzátartozik a márkához és minden csillagos gépkocsihoz. Ismerkedjen meg az egye-
dülálló történettel, mintha csak tegnap történt volna: a stuttgarti Mercedes Múzeumban. 

m tUdJon MEG többEt! 

Ismerje meg, mi mozgatja a világot több, mint 125 éve!  
Induljon időutazásra az autótörténelemben a Mercedes-Benz 
múzeumban! 16 500 m2 területen több, mint 1500 kiál - 
lítási tárgy vár Önre, közöttük olyan egyedi darabok, mint  
a legrégibb, még meglevő Mercedes 1902-ből vagy a legen - 
dás szárnyasajtósok. Üdvözöljük az innovációk világában:  
www.mercedes-benz-classic.com/museum
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Mi lenne a Mercedes-Benz az autósport nélkül?
1934. június 3-án a Nürburgringen az 1934-es nemzetközi Eifelrennen során megszü-
letett az ezüstnyíl mítosz. A MERCEDES AMG PETRONAS gyári ezüstnyíl-csapata ezt  
a hagyományt folytatja a 2014-es Forma 1-es szezonban. Elsősorban az edzés-elsőségért 
és a győzelemért hajtanak – de nemcsak ezért. A hibrid-meghajtástechnológia beveze-
tése rendkívül értékes fejlesztéseket tesz lehetővé a sorozatgyártás számára.

m tUdJon MEG többEt! 

Ismerkedjen meg a Forma 1 varázslatos világával  
a multimédián keresztül! 
https://www.facebook.com/MercedesAMGF1
https://twitter.com/MERCEDESAMGF1
http://www.youtube.com/user/MERCEDESAMGPETRONAS
https://plus.google.com/+Mercedesamgf1/posts
http://instagram.com/MercedesAMGF1#
http://www.mercedes-benz.com/motorsport

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W05 Hybrid, 2014-es szezon.



70

Műszaki adatok, Coupé.

A legjobbat a motornak:
Mercedes-benz Eredeti Motorolajok.

dízELMotorok CLA180 Cdi CLA 200 Cdi CLA 200 Cdi 4MAtiC CLA 220 Cdi CLA 220 Cdi 4MAtiC

Hengerszám/elrendezés 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros

Lökettérfogat, cm3 1461 2143 2143 2143 2143

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 80 (109)/4000 100 (136)/3200–4000 100 (136)/3400–4400 130 (177)/3600–3800 130 (177)/3600–3800

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 260/1750–2500 300/1400–3000 300/1400–3000 350/1400–3400 350/1400–3400

Váltók 6 fokozatú, kézi kapcsolású 
[7G-DCT]

6 fokozatú, kézi kapcsolású 
[7G-DCT]

7G-DCT 7G-DCT 7G-DCT

Gyorsulás 0-ról 100 km/órára, s 11,6 [11,9] 9,9 [9,8] 9,8 8,2 8,2

Maximális sebesség kb (km/h) 205 [205] 220 [220] 216 232 230

Üzemanyag-fogyasztás3, l/100 km kombinált 4,0–3,7 [4,2–3,8] 4,4–4,0 [4,2–3,8] 4,9–4,6 4,2–4,0 4,9–4,6

CO2 - kibocsátás3 g/km-ben, kombinált 108–98 [109–100] 114–104 [110–100] 127–119 111–104 127–119

Károsanyag-kibocsátási osztály4/ 

Hatékonysági osztály5 Euro 6/A+ Euro 6/A+ Euro 6/A Euro 6/A+ Euro 6/A

bEnzinMotorok CLA 180 CLA 180 bE Edition CLA 200 CLA 250 CLA 250 4MAtiC CLA 250 sport CLA 250 sport 4MAtiC CLA 45 AMG 4MAtiC

Hengerszám/elrendezés 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros

Lökettérfogat, cm3 1595 1595 1595 1991 1991 1991 1991 1991

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 90 (122)/5000 90 (122)/5000 115 (156)/5300 155 (211)/5500 155 (211)/5500 155 (211)/5500 155 (211)/5500 265 (360)/6000

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 200/1250–4000 200/1250–4000 250/1250–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 450/2250–5000

Váltók 6 fokozatú, kézi  
kapcsolású [7G-DCT]

6 fokozatú, kézi  
kapcsolású

6 fokozatú, kézi  
kapcsolású [7G-DCT]

7G-DCT 7G-DCT 7G-DCT 7G-DCT AMG SPEEDSHIFT DCT
hétfokozatú sportváltó

Gyorsulás 0-ról 100 km/órára, s 9,3 [9,2] 9,9 [–] 8,6 [8,5] 6,7 6,6 6,7 6,6 4,6

Maximális sebesség kb (km/h) 210 [210] 190 [–] 230 [230] 2502 240 2502 240 2502

Üzemanyag-fogyasztás3, l/100 km kombinált 5,7–5,4 [5,5–5,1] 5,0–5,0 5,7–5,5 [5,5–5,1] 5,6–5,4 6,6–6,4 6,1–6,1 6,7–6,7 7,1–6,9

CO2 - kibocsátás3 g/km-ben, kombinált 133–125 [126–119] 117–117 133–126 [126–119] 129–125 154–150 141–141 158–158 165–161

Károsanyag-kibocsátási osztály4/ 

Hatékonysági osztály5 Euro 6/B Euro 6/B Euro 6/B Euro 6/B Euro 6/C Euro 6/C Euro 6/C Euro 6/C

1  A névleges teljesítményre és névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok a 80/1269/EGK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint. 2 Elektronikusan leszabályozva. 3 A megadott értékek meghatározása az előírt mérési eljárásnak 
([EK] 715/2007 rendelet, a jelenleg érvényes kiadás szerint) megfelelően történt. Megjegyzés az 1999/94/EK irányelv jelenleg érvényes kiadása szerint: Az adatok nem egy bizonyos gépkocsira vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat  
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Műszaki adatok, Shooting Brake.
dízELMotorok CLA 200 Cdi CLA 200 Cdi 4MAtiC6 CLA 220 Cdi CLA 220 Cdi 4MAtiC6

Hengerszám/elrendezés 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros

Lökettérfogat, cm3 2143 2143 2143 2143

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 100 (136)/3200–4000 100 (136)/3400–4400 130 (177)/3600–3800 130 (177)/3600–3800

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 300/1400–3000 300/1400–3000 350/1400–3400 350/1400–3400

Váltók 6 fokozatú, kézi kapcsolású
[7G-DCT]

7G-DCT 7G-DCT 7G-DCT

Gyorsulás 0-ról 100 km/órára, s 9,5 [9,9] 9,8 8,3 8,3

Maximális sebesség kb (km/h) 215 [215] 212 228 225

Üzemanyag-fogyasztás3, l/100 km kombinált 4,4–4,1 [4,2–3,9] 5,0–4,6 4,3–4,0 5,0–4,6

CO2 - kibocsátás3 g/km-ben, kombinált 115–108 [111–101] 131–121 112–105 131–121

Károsanyag-kibocsátási osztály4/

Hatékonysági osztály5 Euro 6/A+ Euro 6/A Euro 6/A+ Euro 6/A

bEnzinMotorok CLA 180 CLA 200 CLA 250 CLA 250 4MAtiC CLA 250 sport 4MAtiC CLA 45 AMG 4MAtiC

Hengerszám/elrendezés 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros 4/soros

Lökettérfogat, cm3 1595 1595 1991 1991 1991 1991

Névleges teljesítmény1, kW (LE) 1/percnél 90 (122)/5000 115 (156)/5300 155 (211)/5500 155 (211)/5500 155 (211)/5500 265 (360)/6000

Névleges forgatónyomaték1, Nm 1/percnél 200/1250–4000 250/1250–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 450/2250–5000

Váltók 6 fokozatú, kézi kapcsolású
[7G-DCT]

6 fokozatú, kézi kapcsolású
[7G-DCT]

7G-DCT 7G-DCT 7G-DCT AMG SPEEDSHIFT DCT
hétfokozatú sportváltó

Gyorsulás 0-ról 100 km/órára, s 9,4 [9,3] 8,8 [8,7] 6,9 6,8 6,8 4,7

Maximális sebesség kb (km/h) 210 [210] 225 [225] 240 240 240 2502

Üzemanyag-fogyasztás3, l/100 km kombinált 6,0–5,5 [5,6–5,3] 6,0–5,6 [5,6–5,3] 5,7–5,5 6,8–6,6 6,8–6,8 7,1–6,9

CO2 - kibocsátás3 g/km-ben, kombinált 140–128 [132–124] 140–130 [132–124] 132–128 156–152 158–158 165–161

Károsanyag-kibocsátási osztály4/ 

Hatékonysági osztály5 Euro 6/B Euro 6/B Euro 6/B Euro 6/C Euro 6/C Euro 6/C

részét, hanem kizárólag összehasonlítási célokat szolgálnak különböző járműtípusok között. 4 Csak az Európai Unión belül érvényes. Országspecifikus eltérések lehetségesek. 5 Meghatározása a mért CO2-kibocsátás alapján, a gépkocsi tömegének figyelembe vételével történt. 6 2015 4. negyedévétől 
rendelhető. További műszaki adatok a www.mercedes-benz.hu oldalon találhatók.
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Méretek, Coupé. Méretek, Shooting Brake.

Minden adat milliméterben. A megadott méretek középértékek. A CLA 180-a vonatkoznak, szériafelszereltséggel, terheletlen állapotban. 
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118
158

111
151351

358

H88

H73

szériafelszereltség

Kárpit és díszítőelemek.

kárpitozások

111
118
151
155
158
351
358
361
363
368
651
801
804
808
811

fekete ARTICO műbőr2, 4

kristályszürke ARTICO műbőr2, 4

fekete ARTICO műbőr3, 4

szaharabézs ARTICO műbőr3, 4

kristályszürke ARTICO műbőr3, 4

fekete ARTICO műbőr/Coari szövet3

kristályszürke ARTICO műbőr/Coari szövet3

fekete ARTICO műbőr/Corumba szövet3

fekete/narancs ARTICO műbőr/Corumba szövet3 
kristályszürke ARTICO műbőr/Corumba szövet3 
fekete ARTICO műbőr/mikroszálas DINAMICA3, 5, 6

fekete bőr3

mogyoróbarna bőr3

kristályszürke bőr3

fekete RED CUT bőr3

díszítőelemek

H14
H19
H50
H51
H73
H79
H88
736
739

fényes barna diófagyökér1

világosbarna selyemfényű nyárfa1

hullám-mintás ezüst
hullám-mintás antracit
AMG Carbon1

világos szálcsiszolt alumínium1, 5, 6, 7

mátrix optikás
fényes fekete kőris1

trapéz-csiszolású alumínium

1 Extrafelszereltség. 2 Komfort ülés. 3 Sportülés. 4 Csak az Üléskomfort-csomaggal együtt rendelhető.  
5 Széria az AMG modellnél. 6 Széria a sportmodellnél. 7 Széria az AMG Line és AMG Exkluzív-csomag esetében.
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Urban1 AMG Line1 AMG Exkluzív-csomag1Exkluzív-csomag1



75

589 191 787 991

650 592 990

696 761

Fényezések.

Uni-fényezések Metál fényezések1 Extra fényezés1

1 Extrafelszereltség.

Uni-fényezések

589
650
696

Jupiter-vörös
cirrusz-fehér
éjfekete

Metál fényezések1

191
592
761
787
990

kozmosz-fekete
északi fény ibolya
sarki ezüst
hegyszürke
orientbarna

Extra fényezés1

991 designo magno sarki ezüst
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Használtautó-visszavétel. CLA-osztályát, hosszú élete végén, az EU Használtautó irányelvek szerinti környezetbarát újrahasznosítás céljából vissza-
vesszük – addig azonban még sok idő eltelik.

Annak érdekében, hogy a visszaadást a lehető legegyszerűbbé tegyük, visszavételi helyekből és szétszerelő üzemekből álló hálózat áll rendelkezésre. 
Ezekben az üzemekben ingyenesen leadhatja gépkocsiját. Ezzel jelentős mértékben hozzájárul az újrahasznosítási körfogás teljessé tételéhez és az 
erőforrások kíméléséhez.

A használt gépkocsik újrahasznosításáról és a visszavételi feltételekről további adatok a magyarországi Mercedes-Benz honlapon találhatók.

A katalógus adatairól: A nyomtatvány szerkesztésének lezárása, 2014.10.17. után a terméken történhettek változások. A konstrukciós és formai  
változások, a színtől való eltérés valamint a szállítási terjedelem változásának jogát a gyártó a szállítási határidőig fenntartja, amennyiben a változások 
vagy eltérések az értékesítő érdekeinek figyelembevételével a vevő számára ésszerűek. Amennyiben az értékesítő vagy a gyártó a megrendelés vagy  
a megrendelés tárgyának megjelöléséhez írásjegyeket vagy számokat használ, önmagában ebből jogok nem vezethetők le. Az illusztrációkon olyan 
tartozékok és kiegészítő felszereltségek is láthatóak lehetnek, amelyek nem képezik a szériafelszereltség részét. A színeltéréseket a nyomdatechnika 
okozza. Ez a nyomtatvány nemzetközi felhasználásra készült. A törvényes, jogi ill. adóelőírásokra való utalások azonban csak a Német Szövetségi Köztársa-
ságban, a nyomtatvány szerkesztésének lezárásakor érvényesek. A más országokban érvényes előírásokkal és kihatásokkal kapcsolatos, ill. az aktuális  
állapotra vonatkozó további információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz értékesítőjéhez. 
www.mercedes-benz.hu
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