GLA

Місто. За містом. Місто.
Він так само любить подорожувати, як і Ви. Новий GLA
є ідеальним супутником для різноманітного життя.

Робить з будь-якої
зони зону комфорту.
Новий GLA має все необхідне оснащення, що робить Вашу поїздку ще
приємнішою. Салон автомобіля є просторим, спортивним, він виконаний
з високоякісних матеріалів. При цьому новий компактний позашляховик
є функціональнішим, ніж будь-коли, й завжди відповідає Вашим потребам.

Спортивний з усіх точок зору.
Прогресивний стиль надає цьому компактному позашляховику
динамічного та елегантного вигляду, підкресленого лаконічним
дизайном.

Дуже приємно
познайомитися з Вами.
З MBUX можна говорити: мультимедійний бортовий комп’ютер
Mercedes-Benz є інноваційним, інтуїтивним та розумним.
І він з’єднує Вас із цифровим світом.

Достатньо просто
сісти в автомобіль.
Новий GLA підтримує Вас у всіх ситуаціях. Від асистента контролю безпеки до операційної системи, котра все більше знайомиться з Вами під час кожного спілкування.
Автомобіль пристосовується до Вашого життя, як до місцевості, якою Ви рухаєтесь.
Домовтеся про пробну поїздку і познайомтеся з новим Mercedes-Benz GLA.

Комфортна підсвітка салону.
Налаштуйте інтер’єр відповідно до Ваших особистих уподобань
або настрою. 64 кольори комфортної підсвітки салону створюють
захоплюючі кольорові комбінації, підсвічуючи, наприклад, вентиляційні дефлектори, двері або панелі інструментів.

Простота управління.
Революційне голосове керування гарантує найсучасніший комфорт
управління всіма функціями автомобіля, а новий рівень персоналізації
роблять GLA надсучасним. Ще ніколи управління автомобілем не було
таким природньо зручним.

Широкоформатний дисплей
передньої панелі.
Усе на виду. Широкоформатний дисплей передньої панелі у новому
GLA вражає чіткістю та розміром. Він дозволяє просто і швидко
переходити у потрібний пункт меню Вашого автомобіля.

Проекційний дисплей.
Найкращі перспективи для спортивної насолоди від руху і незрівнянного відчуття під час руху: проекційний дисплей перетворює вітрове
скло на дивовижну цифрову передню панель. Таким чином важлива
інформація у Вас завжди перед очима. Завдяки цьому вся Ваша увага повністю приділяється дорозі та подіям на ній.

Просторий салон.

MULTIBEAM LED.

Життя потребує простору. Новий GLA продуманий до найдрібніших деталей і ще
більш функціональний для будь-якої ситуації.

Для ідеальної видимості. Адаптивні фари MULTIBEAM LED завдяки системі управління окремими світлодіодами реагують на поточну ситуацію на дорозі. Обмежене
дальнє світло береже очі, не призводячи до засліплення інших учасників дорожнього руху. Системи адаптивного та поворотного світла оптимально освітлюють
поле зору, допомагаючи швидше розпізнати небезпеку.

Легкосплавні колісні диски
AMG розміром 50,8 см (20").

Другий ряд сидінь, який можна
пересувати вздовж.

Впевненість. На дорозі й бездоріжжі. Завдяки легкосплавним колісним дискам AMG
розміром 50,8 см (20") новий GLA однаково комфортно рухається у гірській
місцевості чи великому місті.

Збільшується залежно від Ваших потреб. Другий ряд сидінь, який можна пересувати
вздовж та отримати до 14 додаткових сантиметрів простору для ніг задніх пасажирів.

Серійна комплектація.

Комплектація Style.

Експресивний дизайн справжнього позашляховика та провідні технології – навіть
у серійній комплектації: Mercedes GLA одразу надихає, наприклад, мультимедійною
системою MBUX або сидіннями з оббивкою зі штучної шкіри ARTICO. Удосконалені
системи допомоги водію, наприклад, активний асистент екстреного гальмування, підкреслюють високий стандарт безпеки автомобіля.

У варіанті комплектації Style Ваш автомобіль відрізнятиметься від серійної
комплектації завдяки використанню додаткових дизайн-елементів як зовні, так і всередині. До нього належать такі додаткові елементи, як особливі, аеродинамічно
оптимізовані 17-дюймові легкосплавні колісні диски, а також ексклюзивні варіанти
оббивки салону та декоративні шви.

Комплектація Progressive.

AMG Line.

Комплектація Progressive разюче вдосконалить Ваш автомобіль. Вона створює додаткові переваги, які Ви побачите і відчуєте. Насолоджуйтеся високоякісною технікою
та відчуйте унікальний, виразний стиль життя з позашляховиком. Крім того, обрана
комплектація відкриває можливості для нових, привабливих комбінацій всередині
та зовні – зокрема, завдяки пакету шкіряних елементів та пакету Night.

AMG Line підсилює привабливий спортивний вигляд Вашого автомобіля як зовні, так і
всередині. Її основними ексклюзивними елементами є стайлінг AMG із заднім
фартухом AMG та решітка радіатора з декором у формі діаманта. Спортивні сидіння
гарантують максимальний комфорт за сплощеним знизу спортивним кермом, оббитим
шкірою наппа.

DYNAMIC SELECT.
Рухайтеся так, як бажаєте. Функція DYNAMIC SELECT пропонує можливість одним натисканням кнопки обрати програму
руху, що визначатиме, зокрема, роботу двигуна, коробки перемикання передач, ходової частини та рульового управління.
Наприклад, режим «Sport» забезпечить підкреслену динамічність, в той час як основна програма «Comfort» – помірність та
оптимальну роботу підвіски. З іншого боку, режим «ECO» подбає про найкращу ефективність та економну витрату пального.

4MATIC.
Новий GLA сам шукає дороги для себе. Адже вдосконалений постійний повний привід 4MATIC забезпечує тягу на будь-яких
дорожніх поверхнях та місцевостях. Наприклад, на снігу чи на сипкому ґрунті. Завдяки цьому новий GLA отримав відмінні ходові
властивості в умовах бездоріжжя.

Не позашляховик. AMG.
Кожен Mercedes-AMG є самодостатнім шедевром з унікальним характером. Неприборканий
спортивний дух – ось що об’єднує наші потужні автомобілі зі спортивними. Їхня пристрасть
до найвищої продуктивності. Вона виникає там, де інженерне мистецтво зустрічається з
надзвичайно особливим ставленням: з духом AMG. Ми віримо, що для досягнення нових
цілей необхідно постійно кидати виклик межам. Ми не сприймаємо нічого як належне.
Адже межі створюються людьми, і тільки люди можуть їх долати. Завдяки такому
характеру ми створюємо видатні автомобілі для автоспорту й дорожнього руху.
Ласкаво просимо до світу AMG.
www.mercedes-amg.com

Технічні характеристики.
Дизельні двигуни

Бензинові двигуни

GLA 200 d

GLA 200 d 4MATIC

GLA 220 d 4MATIC

GLA 200

GLA 250 4MATIC

Об’єм (см )

1.950 cm³

1.950 cm³

1.950 cm³

1.332 cm³

1.991 cm³

Номінальна потужність1 (кВт [к. с.] при об/хв.)

110 [150]/3.400 - 4.400

110 [150]/3.400 - 4.400

140 [190]/3.800 - 3.800

120 [163]/5.500 - 5.500

165 [224]/5.500 - 5.500

Розгін з 0 до 100 км/год (с)

8,6

8,9

7,3

8,7

6,7

Максимальна швидкість (км/год)

208

205

219

210

240

У міському циклі

5,7-5,5

6,2-5,9

6,1-5,6

7,4-7,2

9,2-9,0

На трасі

4,2-4,1

4,6-4,4

4,9-4,7

5,2-4,9

6,0-5,7

У змішаному циклі

4,8-4,6

5,2-4,9

5,3-5,0

6,0-5,7

7,1-6,9

Викиди CO24, змішаний режим (г/км)

126.0-121.0

138.0-130.0

140.0-133.0

137.0-130.0

163.0-158.0

Клас емісії /ефективності

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

3

Витрата палива4 (л/100 км)

5

6

Тільки найкраще для двигуна:
оригінальні моторні масла Mercedes-Benz.

1

Дані про номінальну потужність згідно з Постановою (ЄС) № 715/2007 у чинній редакції. 2 Доступно короткочасно. 3 Обмежено електронікою. 4 Наведені показники отримані згідно з передбаченими методиками
вимірювання. Йдеться про «значення NEFZ-CO2» у сенсі пункту 2 № 1 Імплементаційного регламенту (ЄС) 2017/1153. Значення витрати палива розраховані на основі цих показників. З додатковою інформацією щодо
офіційних показників витрати палива та офіційних показників питомих викидів CO2 нових легкових автомобілів можна ознайомитися в «Інструкції з витрати палива, викидів CO2 та витрати електроенергії нових легкових
автомобілів», яку можна безкоштовно отримати у всіх крамницях та Deutsche Automobil Treuhand GmbH на сайті www.dat.de. Відомості не стосуються окремого автомобіля й не є частиною пропозиції та призначені лише
для порівняння різних типів автомобілів. Показники варіюються залежно від обраного опціонального обладнання. 5 Дані дійсні тільки в межах Європейського Союзу. Можливі відхилення в залежності від країни. 6 Визначено на
підставі вимірювання викидів CO2 з врахуванням маси автомобіля. Має чинність лише для Німеччини. З додатковими технічними характеристиками можна ознайомитися на сайті www.mercedes-benz.ua

Габарити.
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Усі дані наведено в міліметрах. Відображено середні значення. Дані дійсні для автомобілів у базовій комплектації без завантаження.

671

692

776

1 455

1 393

Mercedes-Benz AG належить до партнерів-засновників всесвітньої фундації «Laureus Sport for Good», яку
було засновано в 2000 році. Це найважливіша соціальна ініціатива марки Mercedes-Benz. «Laureus Sport
for Good» підтримує через соціальні спортивні проекти дітей та підлітків, які потребують допомоги, відкриває
для них перспективи і передає їм такі важливі цінності, як командний дух, повага та цілеспрямованість.
«Змінити гру для дітей» – це наш лейтмотив, яким ми бажаємо поділитися з Вами. Придбанням автомобіля
Mercedes-Benz Ви підтримаєте рух «Laureus Sport for Good».

Стосовно інформації в цьому виданні: Після підписання до друку 01.03.2020 року можливі зміни виро-

зображені елементи опціонального обладнання, які не входять до базового комплекту постачання. Цей

бу. До закінчення терміну поставки виробник залишає за собою право у власних інтересах вносити змі-

проспект є міжнародним. Проте відомості щодо законодавчих, юридичних розпоряджень і наслідків, а

ни до конструкції та форми, допускати відхилення у відтінках кольорів, а також змінювати склад комп-

також розпоряджень і наслідків, що стосуються оподаткування, дійсні лише для Федеративної Республі-

лекту поставки, якщо це буде прийнятним для покупця. Якщо продавець або виробник для

ки Німеччина на момент підписання проспекту до друку. Отже, запитуйте останню офіційну редакцію у

характеристики замовлення чи замовленого предмета використовує умовні позначення чи номери, вони

свого дистриб’ютора Mercedes-Benz AG.

не можуть бути підставою для пред’явлення будь-яких претензій. На ілюстраціях можуть також бути

www.mercedes-benz.ua

ПрАТ "АвтоКапітал", вул. Велика Васильківська 15/2, Київ, Україна, 40-0420

