A-Class

Saloon

Έτοιμη για μια νέα

γενιά.

Ακόμη και σταματημένη υπόσχεται τέλειες επιδόσεις. Από μηδέν
στα εκατό αφήνει πίσω της τις καλύτερες εντυπώσεις. Από σήμερα
καθιερώνει τα δικά της πρότυπα. Συνεχίζει ευθεία, εκεί που
οι άλλοι αλλάζουν πορεία. Η νέα γενιά A-Class.

Για το καλύτερο σε κάθε μορφή.
Απολαύστε τη νέα γενιά Α-Class με τη μαγεία του HD. Με την εφαρμογή καταλόγου της Mercedes-Benz
για το iPad® καθώς και τις ψηφιακές οδηγίες χρήσης «Mercedes-Benz Guides» για το iPhone®. Και οι δύο
εφαρμογές περιέχουν πολλές ταινίες, ακόμη περισσότερα περιεχόμενα και διατίθενται δωρεάν στο iTunes Store®.

Δηλώσεις:

State of the Art:

2 | Mercedes-Benz A 250 4MATIC
Ασημί Πολικό μεταλλικό
Γραμμή εξοπλισμού AMG Line, ζάντες αλουμινίου μαύρες
και στιλβωμένες, πακέτο AMG Exclusive, επενδύσεις από
μαύρο δέρμα RED CUT, διάκοσμος σε εμφάνιση ανθρακο
νημάτων

30 | Mercedes me
36 | Συστήματα πολυμέσων
37 | Mercedes connect me
38 | COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
39 | Ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφάλειας
40 | DYNAMIC SELECT
41 | Κινητήρες
42 | A 250 Sport και A 250 Sport 4MATIC
44 | Mercedes-AMG A 45 4MATIC
48 | Εξοπλισμοί και πακέτα
58 | Προαιρετικός εξοπλισμός
59 | Γνήσια αξεσουάρ
60 | Ζάντες
62 | Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις
65 | Επενδύσεις και χρώματα εξωτερικής βαφής

12 | Mercedes-Benz A 200 d
Πράσινο Ελβαΐτη μεταλλικό
Γραμμή εξοπλισμού Style, πακέτο Night, ζάντες αλουμινίου
μαύρες και στιλβωμένες, επενδύσεις από ύφασμα/συνθετικό
δέρμα ARTICO μαύρο/πράσινο, διάκοσμος σε κυψελοειδή
εμφάνιση
20 | Mercedes-AMG A 45 4MATIC
Κόκκινο Δίας
Πακέτο night AMG, πακέτο αεροδυναμικής AMG,
ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων,
πακέτο Exclusive AMG, δερμάτινες επενδύσεις σε
Μαύρο RED CUT, διάκοσμος σε εμφάνιση ανθρακονημάτων,
καθίσματα AMG Performance

Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και προαιρετικό εξοπλισμό που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό.
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Πιάνει τον παλμό; Μάλλον δίνει το δικό της.
Εμπνέεται; Μάλλον εμπνέει. Δεν είναι πάντα
εύκολο να βρίσκεις το δρόμο σου, αλλά είναι
απίστευτα απολαυστικό. Με τη νέα γενιά A-Class.
Πιο φαρδιά, πιο σπορτίφ, ακόμη πιο επιθετική.
Έτοιμοι για νέα χρώματα, νέες φόρμες, νέες ιδέες;

Την εποχή της;
Την έχει προσπεράσει προ πολλού.
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Η εικόνα μιας

νέας αρχής.
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Ένας διακόπτης. Τέσσερις προσωπικότητες. Άνετη, Σπορ, Οικονομική και
Εξατομικευμένη όλες στη διάθεσή σας. Και μάλιστα αστραπιαία με το
διακόπτη DYNAMIC SELECT. Αρκεί ένα κλικ και η δυναμική οδήγηση προ
σαρμόζεται στη διάθεσή σας. Ή στις συνθήκες του δρόμου. Ή στις συνθή
κες καιρού. Ότι κι αν συμβεί, η νέα γενιά A-Class το έχει ήδη προβλέψει.

Κλικ. Κίνηση.
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Σε ασφαλή απόσταση.
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Όποιος μπορεί να κρατά τις αποστάσεις, δεν αφήνει τίποτε να τον «αγγίξει». Έτσι λειτουργεί
η ασφάλεια σήμερα. Έτσι λειτουργεί και το Mercedes-Benz Intelligent Drive. Πρόκειται
για καινοτόμα συστήματα ασφάλειας, τα οποία προειδοποιούν για κίνδυνους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης – ή επεμβαίνουν τα ίδια. Τόσο εκτενή και εξελιγμένα όσο ποτέ
πριν σε αυτή την κατηγορία.
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Πάντα

στο επίκεντρο.
Είναι εντυπωσιακό πώς καταφέρνει η νέα γενιά A-Class να διαχειρίζεται τόση προσοχή. Και να την
ανταποδίδει απλόχερα. Με ένα εσωτερικό που παρέχει πληροφορίες στο ύψος των ματιών
και λειτουργίες που ενεργοποιούνται διαισθητικά. Ό,τι αγγίζετε, γίνεται για πάντα κτήμα σας.
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Αρκεί μια ματιά στη νέα γενιά A-Class,
για να μην την ξεχάσετε ποτέ πια. Τη
σίγουρη επιβλητικότητά της, το στυλ,
τη ζωντάνια μιας νέας γενιάς. Ακολουθήστε την. Ονειρευτείτε ελεύθερα.

13

14

Αντικείμενο του

πόθου.
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Και της ικανοποίησης.
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Μένει ανεξίτηλα
στη μνήμη.

Εμφάνιση σε εξπρεσιονιστικό Πράσινο Ελβαΐτη. Τόσο έντονα ακαταμάχητη, που κόβει ακόμη
και την ανάσα του αέρα. Η A-Class έχει την καλύτερη τιμή cW στην κατηγορία της.
Κάθε γραμμή, κάθε επιφάνεια έχει σχεδιαστεί απολύτως αεροδυναμικά. Το αποτέλεσμα
δεν είναι απλώς δυναμική εμφάνιση, αλλά και χαμηλή κατανάλωση και στάθμη θορύβων.
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Συνδέσετε.

Αναχωρήστε.

Υπάρχει ζωή χωρίς smartphone; Αδιανόητο. Στη νέα γενιά της A-Class τα
δεδομένα σας ενσωματώνονται τέλεια εάν το θέλετε. Με το Apple® CarPlay® ή
το MirrorLink® προβάλλονται, ανάλογα με την οθόνη του smartphone, πολλά
περιεχόμενα στην οθόνη πολυμέσων – η οποία είναι προαιρετικά έως 20,3 cm.
Έτσι διάφορες λειτουργίες του smartphone – όπως πλοήγηση, μουσική και
ειδήσεις – ελέγχονται μέσω του αυτοκινήτου. Το μέλλον μοιάζει συναρπαστικό.
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Εμφάνιση που

επιβάλλεται.

AMG. Τρία γράμματα. Μία ξεχωριστή κατηγορία. Η Mercedes-AMG
A 45 4MATIC προπονεί την καρδιά. Κάθε λεπτομέρεια AMG φτιάχνεται
με γνώμονα τις υψηλές επιδόσεις, κάθε γραμμή της τις εκφράζει.
Το προαιρετικό πακέτο αεροδυναμικής AMG περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
μαύρα πρόσθετα flics στην μπροστινή ποδιά και πίσω φτερά AMG.
Για περισσότερη δύναμη, για περισσότερη παρόρμηση.
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Η Mercedes-AMG A 45 4MATIC διαθέτει
τον ισχυρότερο 4κύλινδρο κινητήρα παραγωγής του κόσμου. Και επιφυλάσσει και τον
κατάλληλο ήχο. Το σύστημα σπορ εξάτμισης
AMG επιφυλάσσει και τον αντίστοιχο ήχο.
Η προαιρετική σπορ ανάρτηση AMG RIDE
CONTROL κατακτά κυρίαρχα κάθε στροφή.
Ομαλά κι αβίαστα, σχεδόν σαν να αιωρείται
πάνω στην άσφαλτο.

Ο αρχηγός της αγέλης ξεχωρίζει από το

βρυχηθμό του.
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Στο κόκκινο

κόβει την ανάσα του αέρα.
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Η

αγωνιστική εμφάνιση.
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Το εσωτερικό της Mercedes-AMG A 45 4MATIC είναι ένα δυναμικό πεδίο, φτιαγμένο για υψηλά
επίπεδα αδρεναλίνης. Αρκεί ένα απλό άγγιγμα στα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων, για εμπειρία
απογείωσης. Η επιτάχυνση σας καθηλώνει στα προαιρετικά καθίσματα AMG Performance και
σας επιταχύνει σε ένα διαφορετικό κόσμο συγκινήσεων. Το κέντρο ελέγχου: το AMG DRIVE UNIT, με
χειριστήριο DYNAMIC SELECT AMG για επιλογή μεταξύ έως και πέντε προγραμμάτων οδήγησης.
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Σε τι διαφέρει ένα αυτοκίνητο από μία Mercedes;
Παράδοση σημαίνει ευθύνη: στην περίπτωσή μας, κυρίως
όσον αφορά στην καινοτομία. Διανύσαμε αχαρτογράφητες
περιοχές. Με προσεκτικά βήματα. Έτσι δημιουργήθηκε το
πρώτο αυτοκίνητο με ζώνη παραμόρφωσης, το πρώτο ABS,
το πρώτο επιβατικό Diesel. Το πρώτο αυτοκίνητο. Όμως,
όσο μας ευχαριστεί η αναδρομή στο παρελθόν, τόσο μας ενθουσιάζει η προοπτική του μέλλοντος.
Mercedes-Benz Intelligent Drive – το όραμά μας για οδήγηση χωρίς ατυχήματα. Αναπτύσσουμε έξυπνα συστήματα
υποβοήθησης, τα οποία υποστηρίζουν ενεργά τον οδηγό και
τον ξεκουράζουν. Παρακολουθούν και αναλύουν την περι
οχή γύρω από το όχημα καθώς και την οδική συμπεριφορά –
και προειδοποιούν τον οδηγό, εάν αναγνωρίσουν κρίσιμες
καταστάσεις. Κάποια συστήματα μπορούν ακόμα και να επέμβουν κάνοντας διορθώσεις, εφόσον χρειαστεί. Οι πιθανοί
κίνδυνοι αναγνωρίζονται εγκαίρως – και έτσι, αποφεύγονται
όλο και πιο συχνά. Γνωρίστε το Mercedes-Benz Intelligent
Drive σε όλο του το μεγαλείο στη διεύθυνση
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
BlueEFFICIENCY – το όραμά μας για οδήγηση χωρίς εκπομπές. Η βιωσιμότητα είναι μια μεγάλη λέξη, την οποία
μεταφράζουμε σε πράξη μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.
Από την όσο το δυνατόν πιο φιλική προς το περιβάλλον
παραγωγή έως τα εναλλακτικά συστήματα μετάδοσης κίνησης.

4MATIC – το όραμα για βέλτιστη πρόσφυση, ως αποτέλεσμα των νέων προκλήσεων, έφερε τους μηχανικούς της
Mercedes-Benz στη Διεθνή έκθεση αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης. Εκεί παρουσίασαν το 1985 το σύστημα 4MATIC,
ένα καινοτόμο σύστημα πρόσφυσης, το οποίο λειτουργεί με
την πλέον σύγχρονη μικροηλεκτρονική και υδραυλική τε
χνολογία. Μόλις δύο χρόνια αργότερα συμπεριλήφθηκε στο
βασικό εξοπλισμό της E-Class. Η επιτυχημένη του πορεία
συνεχίζεται έκτοτε σε όλα σχεδόν τα μοντέλα. Και σε όλα τα
εδάφη. Εντωμεταξύ, κυκλοφορούν 75 μοντέλα με σύστημα
4MATIC, το οποίο έχει διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες
κάθε κατηγορίας αυτοκινήτων. Από άνετο και αποδοτικό
για την compact κατηγορία έως σπορτίφ για τα μοντέλα
Mercedes-AMG Performance. Για περισσότερη ασφά
λεια και έντονη οδηγική εμπειρία κάθε στιγμή.
Βλέπετε: έχουμε υψηλούς στόχους. Τι ωραιότερο από την
οδήγηση μεγάλων διαδρομών με μια Mercedes;
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Η επόμενη μεγάλη καινοτομία
μας θα φέρει την υπογραφή σας.*
Με το www.mercedes.me θα θέλαμε να σας ενθουσιάσουμε, να σας εμπνεύσουμε
και να σας εκπλήξουμε μέσα από νέες υπηρεσίες, προϊόντα και εμπειρίες. Μπορείτε
να επισκεφτείτε επίσης τα experience stores σε μητροπόλεις όπως το Βερολίνο, το
Αμβούργο, το Μόναχο, το Παρίσι ή το Τόκιο.

* Το παρόν προσφέρεται για ενημερωτικούς σκοπούς, καθώς οι υπηρεσίες «mercedes me» δεν είναι πρoς το παρόν διαθέσιμες στην Ελλάδα.
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www.mercedes.me.* Καλώς ήλθατε στο
δικό σας κόσμο της Mercedes-Benz.
Στις νέες ερωτήσεις που θέτετε, η Mercedes-Benz δίνει μία νέα απάντηση: www.mercedes.me
Η πρόσβασή σας στο συναρπαστικό, εξατομικευμένο κόσμο της Mercedes-Benz. Με καινοτόμες,
ειδικά προσαρμοσμένες υπηρεσίες κινητικότητας, συνδεσιμότητας, Service και χρηματοδότησης
καθώς και εμπειρίες της μάρκας. Νέο, απλό και σύγχρονο: www.mercedes.me
Η νέα πύλη είναι ήδη ανοικτή για εσάς και διαθέσιμη στο smartphone, την ταμπλέτα και τον
υπολογιστή. Επιβιβαστείτε, για να διαμορφώσουμε μαζί τον κόσμο του αύριο.

* Προσοχή πιθανόν κάποιες υπηρεσίες να μην έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη στην Ελλάδα.

Mercedes connect me σημαίνει δικτύωση του αυτοκι
νήτου και του οδηγού – αλλά και πολλά άλλα: Το αυτοκίνητο
γίνεται αναπόσπαστο τμήμα της ζωής σας. Για να έχετε
περισσότερη άνεση και να παραμένετε συνδεδεμένοι ακόμη
κι όταν οδηγείτε. Το Mercedes connect me περιλαμβάνει
βασικές υπηρεσίες, οι οποίες σας παρέχουν αυτόματα υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης στο δρόμο ή ατυχήματος,
καθώς και την υπηρεσία Remote Online – την επιλογή που
σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις στο αυτο
κίνητο μέσω smartphone.
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Το Mercedes finance me σας προσφέρει πολυάριθμους
τρόπους, για να αποκτήσετε το όχημα που επιθυμείτε,
π.χ. μέσω χρηματοδότησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης. Η
Daimler Financial Services σας βοηθάει να διαπιστώσετε
ποια είναι η κατάλληλη λύση για εσάς και ποια ασφάλιση
ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Τα προϊόντα μακρο
χρόνιας μίσθωσης σας προσφέρουν αφενός τη δυνατότητα
να οδηγείτε πάντα τα πιο καινούρια μοντέλα, αφετέρου
μέγιστη ευελιξία, αφού δεν πληρώνετε για την αγορά, αλλά

μόνο για τη χρήση απολαμβάνοντας ελκυστικές μηνιαίες
δόσεις. Με τις προσφορές χρηματοδότησής μας εξοφλείτε
το αγαπημένο σας όχημα, όπως εξυπηρετεί το δικό σας
οικονομικό σχεδιασμό. Με το ύψος προκαταβολής που επιλέ
γετε και τη διάρκεια της σύμβασης, καθορίζετε το ύψος
των μηνιαίων δόσεων. Τα προϊόντα ασφάλισης αυτοκινήτου
μας προσφέρουν αξιόπιστη προστασία. Σε περίπτωση
βλάβης, το όχημά σας θα επισκευαστεί από εξειδικευμένους
τεχνικούς σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Το Mercedes move me παρέχει πρόσβαση στην έξυπνη
λύση κινητικότητας moovel: η εφαρμογή moovel συγκεντρώνει προσφορές διαφόρων παρόχων κινητικότητας και
βρίσκει τη βέλτιστη διαδρομή από το σημείο A στο B. Το
car2go είναι πρωτοπόρος και ηγέτης της αγοράς στο freefloating carsharing, ενώ το car2go black εξασφαλίζει
carsharing μέσω smartphone με αναπαυτικές B-Class της
Mercedes-Benz. Η εφαρμογή Park2gether για smartphone σάς διευκολύνει στην αναζήτηση θέσης στάθμευσης.

Το Mercedes assist me κάνει τη συντήρηση του οχήματός
σας εξαιρετικά απλή υπόθεση. Μπορείτε απλά να βρίσκετε online έναν κοντινό Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
Mercedes-Benz και να κλείνετε ραντεβού. Η ψηφιακή
περιγραφή Service σας ενημερώνει ανά πάσα στιγμή για
την πορεία των εργασιών Service. Με τα συμβόλαια
συντήρησης κυκλοφορείτε ξέγνοιαστα. Σας προσφέρουν
ασφάλεια στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό σας
καθώς και διαφάνεια για τις καθορισμένες εργασίες συντή
ρησης1. Ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής

Mercedes-Benz θα σας ετοιμάζει μία εξατομικευμένη
προσφορά. Εάν ωστόσο χρειαστείτε επιτόπου βοήθεια, λόγω
τεχνικής βλάβης, ατυχήματος, μικροσυμβάντος ή βανδα
λισμού, με το Mobilo2 μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα την
έχετε άμεσα. Δικαιούστε επιτόπου υπηρεσίες, όχημα αντικατάστασης, ρυμούλκηση ή διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο –
και όλα αυτά σε περισσότερες από 40 χώρες της Ευρώπης
για περίοδο έως και 30 ετών. Και όποτε χρειαστείτε βοήθεια,
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν πανευρω
παϊκά καλώντας τον αριθμό 00800 1 777 77773.

Το Mercedes inspire me σας προσφέρει εμπειρίες της
μάρκας και τη δυνατότητα για έναν διάλογο με όραμα. Θα
θέλαμε τις απόψεις σας για τις ιδέες μας και να μαθαίνουμε
τι σας παρακινεί, ώστε να μπορούμε πάντα να προσφέρουμε
τις καλύτερες λύσεις. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύσσουμε
για παράδειγμα μία Community καθώς και προσφορές κι
εμπειρίες που ξεφεύγουν από τα κλασικά θέματα αυτο
κινήτου κι επεκτείνονται σε τομείς όπως εκδηλώσεις, ταξίδια
και lifestyle.

 πορείτε να δείτε τις ακριβείς προϋποθέσεις στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών. 2 Μετά τη λήξη της ισχύος (δύο έτη μετά την πρώτη ταξινόμηση) αρκεί να πραγματοποιήσετε ένα Service σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz Service-Partner, για να ανανεωθεί το Mobilo.
Μ
Εναλλακτικά: +49 69 95 30 72 77 απευθείας μέσω Mercedes-Benz Contact. Υπάρχουν χρεώσεις στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας.
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Τι θα ήταν ο μηχανοκίνητος
αθλητισμός χωρίς τη Mercedes-Benz;
Το πρώτο όχημα που κέρδισε σε αγώνες ταχύτητας διέθετε κινητήρα Daimler. Η πρώτη Mercedes
ήταν αγωνιστικό αυτοκίνητο. Τα θρυλικά Ασημένια Βέλη – ένας μύθος. Η αγωνιστική πλευρά της
Mercedes-Benz έχει μακρά παράδοση. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα
τόσο τη μάρκα όσο και κάθε αυτοκίνητό της. Γνωρίστε τη μοναδική ιστορία σαν να συνέβη μόλις
χθες στο Mercedes-Benz Museum Museum στη Στουτγάρδη.

m

Μάθετε περισσότερα
Γνωρίστε τις εξελίξεις στον κόσμο των μετακινήσεων τα
τελευταία 125 χρόνια και κάντε μια βόλτα στην ιστορία της
αυτοκίνησης στο Mercedes-Benz Museum. Σας περιμένουν
περισσότερα από 1.500 εκθέματα σε 16.500 τετραγωνικά μέτρα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μοναδικά κομμάτια
όπως η παλαιότερη Mercedes του 1902 που διατηρείται ακόμη ή τα θρυλικά οχήματα τύπου gullwing. Καλωσορίσατε
στο λίκνο της καινοτομίας:
www.mercedes-benz-classic.com/museum
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Τι θα ήταν η Mercedes-Benz
χωρίς το μηχανοκίνητο αθλητισμό;
Στις 3 Ιουνίου 1934 στην πίστα του Nürburgring γεννήθηκε ο μύθος του «ασημένιου βέλους». Η
ομάδα του ασημένιου βέλους MERCEDES AMG PETRONAS συνέχισε αυτή την παράδοση στη
Formula 1 το 2014. Το επιτυχημένο εγχείρημα στέφθηκε με την εντυπωσιακή διπλή νίκη της σαιζόν
κατακτώντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα κατασκευαστών και οδηγών. Η Ομάδα δεν σημειώνει
επιτυχίες μόνο στις διαδρομές των αγώνων. Κάθε μέτρο διαδρομής φέρνει την εξέλιξη της υβριδικής
τεχνολογίας πιο κοντά στην εργοστασιακή παραγωγή.

m

Μάθετε περισσότερα
Γνωρίστε τη μαγεία της Formula 1 με πολυμέσα.
http://www.facebook.com/MercedesAMGF1
http://twitter.com/MERCEDESAMGF1
http://www.youtube.com/user/MERCEDESAMGPETRONAS
http://plus.google.com/+Mercedesamgf1/posts
http://instagram.com/MercedesAMGF1#
http://www.MercedesAMGF1.com

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W06 Hybrid, Saison 2015.
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Τέλεια συνδεδεμένη. Η νέα
A-Class με Apple® CarPlay®.
Με το Apple® CarPlay® για το iPhone® και το MirrorLink®
για συσκευές Android®, η νέα γενιά A-Class επιτρέπει τη βέλτιστη ενσωμάτωση για ένα τέλειο σύστημα car infotainment.
Μεταξύ άλλων προσφέρει λειτουργίες πλοήγησης, τηλεφωνίας και μηνυμάτων μέσω φωνητικών εντολών καθώς και
πρόσβαση στο ηχοσύστημα. Η ενσωμάτωση1 του smartphone
περιλαμβάνεται στο COMAND Online και διατίθεται προαιρετικά με το Audio 20.
Επιλογές πλοήγησης και infotainment
Πλοήγηση, τηλέφωνο, ήχος, εικόνα, διαδίκτυο – με το προαιρετικό σύστημα
πολυμέσων COMAND Online, ο οδηγός χειρίζεται εύκολα κι απλά πολλές
λειτουργίες. Οι ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη πολυμέσων υψηλής ανάλυσης
με διαγώνιο 20,3 cm.
Η λειτουργία Live Traffic Information (περιλαμβάνεται στο COMAND Online
και στο Garmin® MAP PILOT) επιτρέπει τη λήψη επίκαιρων και αξιόπιστων
πληροφοριών για την κυκλοφορία για βελτιωμένη καθοδήγηση στον προορισμό
και ακριβέστερο υπολογισμό του χρόνου άφιξης. Η μεταφορά δεδομένων
γίνεται με τη βοήθεια μιας μονάδας επικοινωνίας μέσω κινητής διαδικτυακής
σύνδεσης.
Εύχρηστη πλοήγηση, ακριβή δεδομένα χαρτών και άριστη καθοδήγηση – το
Garmin® MAP PILOT προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος
πλοήγησης Garmin® στο Audio 20 CD – συμπ. Live Traffic Information. Όλα
αυτά γίνονται πολύ εύκολα εισάγοντας απλώς μία κάρτα SD με λογισμικό
πλοήγησης και δεδομένα χαρτών.
Το σύστημα πολυμέσων Audio 20 CD συνδυάζει ψυχαγωγία, ενημέρωση και επικοινωνίας. Το Audio 20 CD με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, ραδιόφωνο
με διπλό δέκτη και CD player επιτρέπει επίσης τη δικτύωση με κινητές συσκευές
μέσω Bluetooth®, προαιρετικά με προβολή στην οθόνη πολυμέσων 20,3 cm.
1

Προβλεπόμενη διάθεση από τις αρχές του 2016.
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Η τέλεια δικτύωση.
Με Mercedes connect me.
Οι καινοτόμες και εξατομικευμένες υπηρεσίες κινητικότητας,
συνδεσιμότητας και Service σε εμάς έχουν ένα όνομα:
www.mercedes.me*. Σε αυτόν το νέο κόσμο εμπειριών
ανήκει η υπηρεσία Mercedes connect me, η δικτύωση
οδηγού, οχήματος και προσωπικής ζωής. Οι βασικές υπηρε
σίες Mercedes connect me, όπως το σύστημα κλήσης
ανάγκης Mercedes-Benz ή η διαχείριση οδικών βλαβών,
παρέχουν άμεση βοήθεια.
Ο εξοπλισμός Remote Online αποτελεί την υποδομή για
τη χρήση περισσότερων – ξεχωριστά διαθέσιμων – υπηρεσιών
Mercedes connect me, όπως η λειτουργία εντοπισμού οχή
ματος (βλ. εικόνα κάτω) ή το αίτημα πληροφοριών για την τρέχουσα κατάσταση οχήματος (βλ. εικόνα επάν). Το Remote
Online διατίθεται προαιρετικά με το σύστημα πολυμέσων
Audio 20, και περιλαμβάνεται στο προαιρετικό σύστημα
πολυμέσων COMAND Online, το οποίο σας προσφέρει ολόκληρο τον κόσμο του Mercedes connect me – με browser,
πλοήγηση με Live Traffic Information (δωρεάν για τρία χρόνια) και πολυάριθμες εφαρμογές. Οι υπηρεσίες Mercedes
connect me ενεργοποιούνται μόνο εφόσον το επιθυμείτε,
εκτός του συστήματος κλήσης ανάγκης Mercedes-Benz
και της υπηρεσίας Mercedes-Benz Live Traffic Information.
m

Μάθετε περισσότερα
Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στη διεύθυνση www.mercedes.me/en

* Προσοχή πιθανόν κάποιες υπηρεσίες να μην έχουν ενεργοποιηθεί ακόμη στην Ελλάδα.
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Όραμά μας, η οδήγηση χωρίς ατυχήματα. Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Ένας οδηγός αυτοκινήτου πρέπει είναι συνεχώς προσηλωμένος στο δρόμο. Ωστόσο, η προσοχή του μπορεί να αποσπαστεί
ευκολότερα από ό,τι νομίζει κανείς – οδηγώντας εξίσου εύκολα σε ατύχημα. Στη Γερμανία, περίπου ένα τέταρτο των
ατυχημάτων οφείλονται σε αυτό το λόγο. Η σημαντική μείωση αυτού του αριθμού στο μέλλον αποτελεί άλλον έναν στόχο
του Mercedes-Benz Intelligent Drive. Είναι θέμα αρχής, ερευνών και υπευθυνότητας. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά;

m

Μάθετε περισσότερα
Το COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS αποτελεί τμήμα

Η νέα γενιά A-Class περιλαμβάνει στο βασικό εξοπλισμό της το COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS. Το σύστημα
προειδοποιεί οπτικά τον οδηγό σε περίπτωση πολύ μικρής απόστασης από το προπορευόμενο όχημα. Εάν αναγνωριστεί
κίνδυνος σύγκρουσης, εκπέμπει ηχητική προειδοποίηση, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στο φρενάρισμα του οδηγού
και, σε περίπτωση έλλειψης αντίδρασης, να μειώσει αυτόνομα την ταχύτητα.

ενός ευρύτερου συνόλου: το Mercedes-Benz Intelligent Drive
είναι η ομπρέλα κάτω από την οποία συγκεντρώσαμε έξυπνες
τεχνολογίες, οι οποίες υποστηρίζουν ενεργά και ξεκουράζουν
τον οδηγό. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
Η προειδοποίηση απόστασης του COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS βασίζεται σε έναν αισθητήρα
ραντάρ, τοποθετημένο στο μπροστινό τμήμα, ο οποίος ελέγχει διαρκώς την απόσταση από το
προπορευόμενο όχημα σε ταχύτητες οδήγησης από 7 έως 250 km/h. Ακίνητα εμπόδια ανιχνεύονται
σε ταχύτητες οδήγησης από 7 έως περίπου 80 km/h.
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Είναι όμορφο να οδηγείς μια Mercedes-Benz.
Ως οι πρώτοι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως, έχουμε αναπτύξει μία ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφαλείας. Για την αποφυγή ατυχημάτων, για την καλύτερη αντίδραση σε
κινδύνους και για τη μείωση των συνεπειών των ατυχημάτων. Για τους επιβάτες της Mercedes, αλλά και για όλους τους άλλους.
ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ
Το σύστημα εφίστασης προσοχής ATTENTION ASSIST
μπορεί να αναγνωρίζει χαρακτηριστικά σημάδια κούρασης
μέσω της συμπεριφοράς οδήγησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες
διαδρομές και κατά τη νυχτερινή οδήγηση, και να προειδοποιεί έγκαιρα τον οδηγό ώστε να μην τον πάρει ο ύπνος.
Το σύστημα ελέγχου ADAPTIVE BRAKE βελτιώνει την απόδοση πέδησης μέσω έξυπνων επεμβάσεων στα φρένα:
Στη βροχή οι δίσκοι φρένων διατηρούνται στεγνοί. Τα τακάκια
φρένων εφαρμόζουν αυτόματα μόλις ο οδηγός απομακρύνει
το πόδι του απότομα από το πεντάλ γκαζιού. Τέλος, στις ανηφόρες αποτρέπεται η κύλιση του αυτοκινήτου προς τα πίσω.
Το προαιρετικό σύστημα ρύθμισης απόστασης DISTRONIC
PLUS συμβάλλει στη διατήρηση της απόστασης ασφαλείας
από το προπορευόμενο όχημα κυρίως στην πόλη και στην
κυκλοφορία με συχνές στάσεις. Όταν χρειάζεται, μπορεί να επιβραδύνει και να επιταχύνει το όχημα αυτόνομα.
Το προαιρετικό σύστημα Active Blind Spot Assist με αισθητήρες ραντάρ αποτρέπει έναν από τους μεγαλύτερους
κινδύνους στην κυκλοφορία. Εάν ανιχνευθεί κάποιο όχημα
στη νεκρή γωνία ορατότητας, ανάβει ένα κόκκινο τρίγωνο

στον εξωτερικό καθρέπτη. Εάν χρειαστεί, εκπέμπεται και
ηχητική προειδοποίηση. Το σύστημα είναι ενεργό σε ταχύτητες από 30 έως 250 km/h. Το προαιρετικό σύστημα
υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας είναι σε θέση να αναγνωρίζει τυχόν ακούσια εκτροπή από τη λωρίδα κυκλοφορίας, σε ταχύτητες από 60 έως 200 km/h, και να προειδοποιεί
τον οδηγό με δονήσεις στο τιμόνι. Τα συστήματα υποβοήθησης νεκρής γωνίας ορατότητας και υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας περιλαμβάνονται στο προαιρετικό πακέτο
διατήρησης λωρίδας.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ένα εκτενές σύστημα προστασίας μπορεί να περιορίζει
σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμών. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι το ενεργό καπό κινητήρα, το οποίο, σε
περίπτωση σύγκρουσης, ανασηκώνεται γρήγορα προς
τα επάνω και αυτόματα κατά έξι εκατοστά, συμβάλλοντας
στην καλύτερη προστασία κάποιου πεζού ή ποδηλάτη.
Οι επιβάτες του οχήματος υποστηρίζονται εκτενώς σε περίπτωση ατυχήματος από έως και εννέα αερόσακους.
Μετά από το ατύχημα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το προνοητικό, προαιρετικό σύστημα προστασίας επιβατών
PRE-SAFE® μπορεί να αναγνωρίζει έγκαιρα κρίσιμες οδηγικές καταστάσεις και, σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου
ατυχήματος, να εφαρμόζει προληπτικά μέτρα προστασίας
των επιβατών. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους αναστρέψιμους εντατήρες ζωνών ασφαλείας ή το αυτόματο κλείσιμο
των ανοικτών παραθύρων.

Όλα τα αυτοκίνητα Mercedes-Benz είναι βέλτιστα κατασκευασμένα για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εάν συμβεί
ατύχημα ο κινητήρας μπορεί να σβήσει αυτόματα, να ενεργοποιηθεί το σύστημα αλάρμ και ο εσωτερικός φωτισμός
έκτακτης ανάγκης, καθώς και να ξεκλειδωθεί το κεντρικό
κλείδωμα. Τέλος, το προαιρετικό σύστημα κλήσης ανάγκης Mercedes-Benz μπορεί να μεταδώσει δεδομένα θέσης
και πληροφορίες για το όχημα. Όμως ελπίζουμε ότι δεν θα
χρειαστεί ποτέ. Επίσης η Mercedes-Benz έχει εκδώσει οδηγίες διάσωσης για διασώστες διαθέσιμες στη διεύθυνση
www.mercedes-benz.de/rettungsleitfaden σε όλες τις
χώρες και σε πολλές γλώσσες.
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DYNAMIC SELECT.
Έντονες συγκινήσεις με το
πάτημα ενός πλήκτρου.
Στη νέα γενιά A-Class κατευθείαν από την κορυφαία
κατηγορία: DYNAMIC SELECT. Ένα μικρό πλήκτρο
με τεράστια επίδραση. Μπορείτε να εναλλάσσετε
ανάλογα τη διάθεσή σας μεταξύ των προδια
μορφωμένων προγραμμάτων οδήγησης «Comfort»,
«Sport», «Eco» και «Individual». Η επιλογή σας επηρεάζει μεταξύ άλλων τη ρύθμιση του συστήματος
διεύθυνσης, του συστήματος κίνησης και – σε
συνδυασμό με τη νέα προσαρμοζόμενη μεταβλητή
απόσβεση κραδασμών – το σύστημα ανάρτησης.
Το πρόγραμμα «Individual» σας επιτρέπει να ρυθμίζετε εξατομικευμένα τις επιμέρους παραμέτρους. Ανάλογα με τον εξοπλισμό και το μοντέλο,
το DYNAMIC SELECT διατίθεται στο βασικό ή
στον προαιρετικό εξοπλισμό.
Την άνεση που προσφέρει το σύστημα διεύθυνσης με υποβοήθηση
εξαρτώμενη από την ταχύτητα συμπληρώνει το σπορ άμεσο σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητή υποβοήθηση ανάλογα με τη γωνία
του τιμονιού. Σε δρόμους με αλλεπάλληλες στροφές, για παράδειγμα,
συμβάλλει στην πιο ευέλικτη απόκριση του αυτοκινήτου και αυξάνει
την ευστάθεια στην ευθεία πορεία.
Η τετρακίνηση 4MATIC (ανάλογα με το μοντέλο) εξασφαλίζει
τη βέλτιστη αναλογία δυναμικής, πρόσφυσης και αποδοτικότητας
σε κάθε οδηγική κατάσταση. Το σύστημα επιτρέπει την πλήρως
μεταβλητή κατανομή της ροπής, η οποία κυμαίνεται από κίνηση μόνο
στους μπροστινούς τροχούς μέχρι κατανομή 50 : 50.

41

Νέα A-Class.
Νέα αποδοτικότητα.
Στη νέα A 180 d BlueEFFICIENCY Edition με
πολυάριθμα μέτρα αεροδυναμικής, χαμηλωμένο
αμάξωμα και ειδική σχέση μετάδοσης κιβωτίου
ταχυτήτων, ένα πλήρες πακέτο καινοτομίας εξασφα
λίζει εξαιρετικά χαμηλές τιμές κατανάλωσης και
εκπομπών CO2. Για όλες τις εκδόσεις συστημάτων
κίνησης είναι πλέον διαθέσιμη και η νέα ένδειξη
ECO. Στο όργανο πολλαπλών ενδείξεων παρακινεί
τον οδηγό οπτικά για πιο οικονομικό τρόπο οδή
γησης. Η νέα γενιά A-Class είναι φειδωλή μόνο εκεί
που πρέπει, αφού πολλοί κινητήρες είναι υψηλής
ισχύος προσφέροντας άκρως δυναμική οδήγηση.
Προτιμάτε να αλλάζετε ταχύτητες εσείς ή να αλλάζουν
μόνες τους;
Με κοντές και άμεσες διαδρομές αλλαγής σχέσεων, το μηχανικό
κιβώτιο 6 σχέσεων εξασφαλίζει γρήγορες αλλαγές και υψηλή άνεση.
Το προαιρετικό κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7G-DCT
εξασφαλίζει αλλαγές ταχυτήτων χωρίς σχεδόν καθόλου διακοπή
ισχύος. Τα χαρακτηριστικά αλλαγής ταχυτήτων για οικονομική έως
και σπορ οδήγηση προεπιλέγονται μέσω του DYNAMIC SELECT.

m

Μάθετε περισσότερα
Από τις ελάχιστες εκπομπές CO2 μέχρι τη μέγιστη ισχύ: η γκάμα
κινητήρων προσφέρει ό,τι καλύτερο για κάθε προτίμηση.
Θα βρείτε όλες τις εκδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά στις
σελίδες 62/63.
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A 250 Sport και A 250 Sport
4MATIC – engineered by AMG.
Περισσότερη ισχύς, σπορ σχεδιαστικά στοιχεία, αποκλειστικά
στοιχεία εξοπλισμού και εξαρτήματα δυναμικής οδήγησης
AMG – αυτή είναι η νέα γενιά A-Class στην σπορ έκδοσή της.
Επιβιβαστείτε και θα σας συνεπάρει.

Κύρια χαρακτηριστικά εξωτερικού

Κύρια χαρακτηριστικά εσωτερικού

AMG Line

AMG Line

Κόκκινα διακοσμητικά στοιχεία στην μπροστινή και πίσω ποδιά

Ζώνες ασφαλείας designo κόκκινες

Μάσκα ψυγείου diamond με στοιχεία χρωμίου, μαύρο γυαλιστερό πτερύγιο

Στόμια αεραγωγών με δακτύλιο και κεντρικό σταυρό σε Ασημί Χρωμίου

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, μαύρες και στιλβωμένες, με
ελαστικά 235/40 R 18

Πατάκια ποδιών με μπορντούρα σε μαύρο, κόκκινες διακοσμητικές ραφές και

Σπορ παραμετρικό σύστημα διεύθυνσης AMG

Καθίσματα AMG Performance (προαιρετικά, βλ. λεπτομέρεια στην επάνω εικόνα)

Σπορ ανάρτηση engineered by AMG χαμηλωμένη
Κόκκινες δαγκάνες φρένων μπροστά και πίσω με επιγραφή «Mercedes-Benz»
μπροστά
Πιο σπορ ρύθμιση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων και πεντάλ γκαζιού
Πίσω φτερό AMG (προαιρετικά)

επιγραφή «Sport»
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Έτοιμοι για τη νέα
Mercedes-AMG A 45 4MATIC;
Ο δυναμισμός της οφείλεται στον 4κύλινδρο κινητήρα παραγωγής του κόσμου. Ο χαρακτήρας της διαμορφώνεται από
τα υψηλών επιδόσεων εξαρτήματα που δανείζεται από το
μηχανοκίνητο αθλητισμό και η εμφάνισή της από την εντυπωσιακή σχεδίαση AMG. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της
νέας Mercedes-AMG A 45 4MATIC. Αρκεί να τη δείτε μια
φορά, για να μην την ξεχάσετε ποτέ.

Κύρια χαρακτηριστικά εξωτερικού

Κύρια χαρακτηριστικά εσωτερικού

Μπροστινή ποδιά AMG με front splitter σε Γκρι Τιτανίου ματ με μαύρα flics

Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε δέρμα διάτρητο στις λαβές, σχεδίασης

Μάσκα ψυγείου AMG με διπλή γρίλια σε Aσημί Xρωμίου και επιγραφή «AMG»

3 ακτίνων, με επίπεδο κάτω τμήμα, 12 πλήκτρα χειρισμού και κόκκινες

Επενδύσεις πλευρικών μαρσπιέ AMG με ενθέματα σε Γκρι Τιτανίου ματ
Πίσω ποδιά AMG με εμφάνιση diffusor
Σπορ σύστημα εξάτμισης AMG με δύο επιχρωμιωμένα πλαίσια απολήξεων

διακοσμητικές ραφές
Όργανο πολλαπλών ενδείξεων AMG
AMG DRIVE UNIT, με χειριστήριο AMG DYNAMIC SELECT

σχεδίασης διπλού σωλήνα.

Καλύμματα μαρσπιέ AMG σε βουρτσιμένο ανοξείδωτο χάλυβα μπροστά

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένες,
με ελαστικά 235/50 R 18

Σπορ καθίσματα με επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και
στιλβωμένες, με ελαστικά 235/35 R 19 (προαιρετικά, βλ. λεπτομέρεια αριστερά)

Ζώνες ασφαλείας designo κόκκινες

Πίσω αεροτομή οροφής AMG

Στόμια αεραγωγών με κόκκινο δακτύλιο και κεντρικό σταυρό σε Ασημί Χρωμίου

Προβολείς LED High Performance

DINAMICA μαύρο με κόκκινες διακοσμητικές ραφές
Πατάκια ποδιών AMG
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Mercedes-AMG
Τεχνολογία A 45 4MATIC.
Οι υψηλές επιδόσεις ξεκινούν για τη Mercedes-AMG πολύ
πριν την εκκίνηση. Με βάση τη φιλοσοφία της AMG «One
Man – One Engine», ο 2λιτρος 4κύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας AMG – ο ισχυρότερος 4κύλινδρος
κινητήρας παραγωγής του κόσμου με 475 Nm και 280 kW
(381 hp) – κατασκευάζεται με χειροποίητη ακρίβεια.
Γι’ αυτό κάθε τεχνικός υπογράφει εμφανώς με το όνομά
του στην πινακίδα κινητήρα AMG.

Το πακέτο τεχνολογίας AMG
Σπορ κιβώτιο 7 σχέσεων AMG SPEEDSHIFT DCT

Σύστημα φρένων υψηλής απόδοσης AMG με εσωτερικά αεριζόμενους και

Προγράμματα οδήγησης AMG DYNAMIC SELECT

διάτρητους δίσκους φρένων και γκρι δαγκάνες φρένων με επιγραφή «AMG»

Τετρακίνηση 4MATIC AMG Performance.

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP®, 3 βαθμίδων

Σπορ ανάρτηση AMG

Σπορ παραμετρικό σύστημα διεύθυνσης AMG
Σύστημα ψύξης AMG με πρόσθετο ψυγείο νερού
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AMG Performance Studio.
Στο AMG Performance Studio θα βρείτε μία ευρεία γκάμα
προαιρετικού εξοπλισμού, ο οποίος μπορεί να προσφέρει στη
Mercedes-AMG A 45 4MATIC ακόμη περισσότερο AMG
Spirit και εξατομίκευση. Το πακέτο AMG DYNAMIC PLUS
είναι ένα σημαντικό highlight δυναμικής οδήγησης. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα διαφορικό περιορισμένη ολίσθησης μπροστινού άξονα για εξαιρετικά υψηλή πρόσφυση
κατά την σπορ οδήγηση.

Σημαντικά χαρακτηριστικά από το AMG PERFORMANCE STUDIO
Πακέτο Night AMG
Πακέτο αεροδυναμικής AMG
Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών AMG Carbon
Πακέτο AMG DYNAMIC PLUS
Σπορ ανάρτηση AMG RIDE CONTROL με προσαρμοζόμενη μεταβλητή απόσβεση
κραδασμών σε δύο στάδια και επιπλέον πρόγραμμα οδήγησης RACE
Δαγκάνες φρένων κόκκινες με μαύρη επιγραφή «AMG»
Σύστημα εξάτμισης AMG Performance με πλήκτρο στην επάνω ζώνη χειριστηρίων
για πιο συγκινητικό ήχο κινητήρα στον εσωτερικό χώρο
Τιμόνι AMG Performance, επιλογέας AMG E-SELECT και κύριο κλειδί με
έμβλημα AMG
Καθίσματα AMG Performance
AMG Driver’s Package (περιορισμός τελικής ταχύτητας στα 270 km/h και
συμμετοχή σε εκπαίδευση οδήγησης της AMG Driving Academy)

Το βασικό μοντέλο.
Ακόμη και αφανείς λεπτομέρειες μεταδίδουν την αίσθηση
πολυτέλειας. Ακόμη και καθόλου ορατά εξαρτήματα εφαρμόζουν με ακρίβεια. Ακόμη και για την απίθανη έκτακτη ανάγκη
υπάρχουν εκτενή μέτρα προστασίας. Αυτή είναι η πολυτέλεια που σας περιβάλλει μέσα σε μία Mercedes.
m

Μάθετε περισσότερα
Θα βρείτε τον πλήρη βασικό εξοπλισμό στον τιμοκατάλογο, τον οποίο
μπορείτε επίσης να δείτε online: www.mercedes-benz.gr

Κύρια χαρακτηριστικά εξωτερικού

Κύρια χαρακτηριστικά εσωτερικού

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων με ελαστικά 205/55 R 16

Καθίσματα με επένδυση σε ύφασμα Βένλο

Μάσκα ψυγείου diamond σε Μαύρο γυαλιστερό

Διάκοσμος σε κυψελοειδή εμφάνιση

Σύστημα εξάτμισης χωρίς ορατό πλαίσιο απολήξεων

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, σχεδίασης 3 ακτίνων με 12 πλήκτρα χειρισμού

Διακοσμητικές λωρίδες στη βάση των παραθύρων σε Μαύρο ματ

Επένδυση οροφής από ύφασμα σε Γκρι Κρυστάλλου

Χειρολαβές θυρών και προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος

Σύστημα κλιματισμού

Ανάρτηση άνεσης

Audio 5 USB
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Θαυμάσια στυλάτη.
Η γραμμή εξοπλισμού Style.
Η γραμμή εξοπλισμού Style τονίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα
του αυτοκινήτου – με ζάντες αλουμινίου σχεδίασης
10 ακτίνων, σπορ καθίσματα με ειδική σχεδίαση καθίσματος,
μαύρη μάσκα ψυγείου diamond με ένα πτερύγιο στο
χρώμα του αμαξώματος καθώς και με διακοσμητική λωρίδα
χρωμίου στον μπροστινό προφυλακτήρα.

Κύρια χαρακτηριστικά εξωτερικού

Κύρια χαρακτηριστικά εσωτερικού

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων με ελαστικά 205/55 R 16 (ανάλογα με
το μοντέλο ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων με ελαστικά 225/45 R 17)

Σπορ καθίσματα με επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Μεσανσί

Μάσκα ψυγείου diamond σε Μαύρο γυαλιστερό, πτερύγιο στο χρώμα του

Πακέτο καθισμάτων ανέσεων με ρύθμιση ύψους μαξιλαριών

αμαξώματος με ένθεμα χρωμίου

Διάκοσμος σε κυψελοειδή εμφάνιση

Διακοσμητικές λωρίδες στη βάση των παραθύρων σε χρώμιο

Στόμια αεραγωγών με δακτύλιο και κεντρικό σταυρό σε Ασημί Χρωμίου

Διακοσμητική λωρίδα χρωμίου στον προφυλακτήρα

Διακόπτης φώτων μαύρος γυαλιστερός με δακτύλιο χρωμίου

με πράσινες και κόκκινες λεπτομέρειες και διακοσμητικές ραφές

Κάλυμμα πάνω από τη θήκη μικροαντικειμένων στην κεντρική κονσόλα
Διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών στην κεντρική κονσόλα
Επένδυση οροφής μαύρη (προαιρετικά επένδυση οροφής γκρι)
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Εμπνευσμένα εξελιγμένη.
η γραμμή εξοπλισμού Urban.
Η γραμμή εξοπλισμού Urban υπογραμμίζει τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου – για παράδειγμα με ζάντες αλουμινίου
σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σπορ καθίσματα, χρωμιωμένο
πλαίσιο απολήξεων και μαύρη μάσκα ψυγείο diamond με
ένα ασημί πτερύγιο και ένθεμα χρωμίου.

Κύρια χαρακτηριστικά εξωτερικού

Κύρια χαρακτηριστικά εσωτερικού

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων με ελαστικά 225/45 R 17

Σπορ καθίσματα με επένδυση σε συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Λαροσέτ

Μάσκα ψυγείου diamond σε Μαύρο γυαλιστερό, ασημί πτερύγιο με ένθεμα

με διακοσμητικές ραφές

χρωμίου

Πακέτο καθισμάτων ανέσεων με ρύθμιση ύψους μαξιλαριών

Διπλή εξάτμιση με πλαίσιο απολήξεων χρωμίου

Διάκοσμος σε εμφάνιση σκακιέρας

Διακοσμητική λωρίδα στη βάση των παραθύρων σε χρώμιο

Στόμια αεραγωγών με δακτύλιο και κεντρικό σταυρό σε Ασημί Χρωμίου

Διακοσμητική λωρίδα χρωμίου στον προφυλακτήρα μπροστά και πίσω

Δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων, διάτρητο στις
λαβές, 12 πλήκτρα χειρισμού και διακοσμητικές ραφές
Όργανο πολλαπλών ενδείξεων σε σωληνωτή εμφάνιση με στρογγυλά όργανα
και κόκκινους δείκτες
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Καθηλωτικά δυναμική.
Η AMG Line.
Δυναμικό AMG Styling. Ζάντες αλουμινίου AMG. Σπορ πεντάλ
από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά
στοιχεία. Χαμηλωμένη σπορ ανάρτηση. Αυτή είναι η εμφάνιση
των υψηλών επιδόσεων σήμερα. Έχετε προπονηθεί αρκετά;

Κύρια χαρακτηριστικά εξωτερικού

Κύρια χαρακτηριστικά εσωτερικού

AMG Styling με μπροστινή και πίσω ποδιά καθώς και επενδύσεις πλευρικών

Σπορ καθίσματα με επένδυση σε συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών

μαρσπιέ

DINAMICA και κόκκινες διακοσμητικές ραφές

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και
στιλβωμένες, με ελαστικά 225/40 R 18.

Διάκοσμος σε εμφάνιση ανθρακονημάτων

Μάσκα ψυγείου diamond με στοιχεία χρωμίου ασημί πτερύγιο με ένθεμα χρωμίου

Δερμάτινο σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων με επίπεδο

Διπλή εξάτμιση με πλαίσιο απολήξεων χρωμίου

κάτω τμήμα

Χαμηλωμένη σπορ ανάρτηση (προαιρετικά: χαμηλωμένη ανάρτηση άνεσης)

Όργανο πολλαπλών ενδείξεων σε σωληνωτή εμφάνιση με στρογγυλά όργανα

Σπορ άμεσο σύστημα διεύθυνσης

και κόκκινους δείκτες

Εμπρός διάτρητοι δίσκοι φρένων

Στόμια αεραγωγών με δακτύλιο και κεντρικό σταυρό σε Ασημί Χρωμίου

Δαγκάνες φρένων μπροστά με επιγραφή «Mercedes-Benz»

Πακέτο καθισμάτων ανέσεων με ρύθμιση ύψους μαξιλαριών

DYNAMIC SELECT

Σπορ πεντάλ από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με αντιολισθητικά στοιχεία
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Πακέτο Exclusive.

Πακέτο AMG Exclusive.

Αποκλειστικά επίπεδα άνεσης, ποιότητας και σχεδίασης. Ο πολυτελής εσωτερικός εξοπλισμός συνδυάζεται με στυλ. Τα θερμαινόμενα σπορ καθίσματα με οσφυϊκή στήριξη
4 δρόμων και ρύθμιση ύψους μαξιλαριών, το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών και ο μοχλός
αλλαγής ταχυτήτων επενδύονται με δέρμα, το ταμπλό οργάνων και τα κεντρικά πλαίσια
θυρών εναρμονίζονται πλήρως με επένδυση σε συνθετικό δέρμα ARTICO. Οι εμφανείς
διακοσμητικές ραφές και τα σχεδιαστικά στοιχεία σε Ασημί Χρωμίου προσθέτουν πινελιές
πολυτέλειας. Πρακτικές λεπτομέρειες, όπως ο διακόπτης πολλαπλών λειτουργιών, το σύστημα κλεισίματος ανέσεων ή η πρίζα 12 V στο χώρο πίσω επιβατών ολοκληρώνουν το πακέτο.

Απόλυτη πολυτέλεια, εξατομίκευση και σπορ ιδιοσυγκρασία. Αυτό το πακέτο εξοπλισμού,
το οποίο συμπληρώνει ιδανικά την AMG Line ή την Mercedes-AMG A 45 4MATIC, προσφέρει μεταξύ άλλων θερμαινόμενα σπορ καθίσματα με οσφυική στήριξη 4 δρόμων και
ρύθμιση ύψους μαξιλαριών, τα οποία προσθέτουν μια εντυπωσιακή πινελιά με τη δερμά
τινη επένδυση σε Μαύρο RED CUT. Το ταμπλό οργάνων και τα κεντρικά πλαίσια θυρών
εναρμονίζονται πλήρως με επένδυση σε συνθετικό δέρμα ARTICO. Το σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με διάτρηση στις λαβές, επίπεδο κάτω τμήμα και 12 πλήκτρα χειρισμού
υπογραμμίζει τον σπορ χαρακτήρα. Μάλιστα, τον ενισχύουν περισσότερο οι κόκκινες
διακοσμητικές ραφές, οι οποίες επαναλαμβάνονται σε όλα τα στοιχεία.
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Πακέτο Night.
Μαύρο, σπορ, εκφραστικό. Με εντυπωσιακό εξωτερικό εξοπλισμό και επιλεγμένα σχεδιαστικά στοιχεία σε μαύρο
χρώμα, το πακέτο Night προσφέρει ακόμη περισσότερη εξατομίκευση, συμπληρώνοντας άψογα τις γραμμές
εξοπλισμού Style, Urban ή AMG Line. Με το μαύρο γυαλιστερό χρώμα τους αναδεικνύονται οι στιλβωμένες ζάντες
αλουμινίου, οι διακοσμητικές λωρίδες στη βάση των παραθύρων και η διακοσμητική λωρίδα στο κάτω τμήμα του
προφυλακτήρα μπροστά (γραμμή εξοπλισμού Style και Urban) και πίσω (γραμμή εξοπλισμού Urban). Σε συνδυασμό
με την AMG Line, περιλαμβάνεται και το μαύρο γυαλιστερό front splitter. Θερμομονωτικά φιμέ τζάμια από τις
κολώνες B και πίσω προστατεύουν από τα περίεργα βλέμματα ενώ υπογραμμίζουν εντυπωσιακά τον σπορτίφ χαρακτήρα
του αυτοκινήτου.
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Προαιρετικός εξοπλισμός.
Υπάρχουν αμέτρητες δυνατότητες, για να κάνετε A-Class
αποκλειστικά δική σας. Από μικρές λεπτομέρειες για περισσό
τερο στυλ μέχρι στοιχεία άνεσης της ανώτερης κατηγορίας.
Διαπιστώστε το με την άνεσή σας σε αυτόν τον κατάλογο,
στον τιμοκατάλογο ή και online. Στη διεύθυνση
www.mercedes-benz.gr μπορείτε να διαμορφώσετε την
A-Class απολύτως εξατομικευμένα.
Υψηλότερη αντιληπτή αξία και την καλύτερη δυνατή ορατότητα εξασφαλίζει το
πακέτο φωτισμού και ορατότητας. Άλλο ένα highlight είναι ο κατ’ επιλογή
διαθέσιμος ατμοσφαιρικός φωτισμός. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε
δώδεκα χρώματα δημιουργώντας ένα απολύτως προσωπικό περιβάλλον.
Με τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειές της, η πανοραμική συρόμενη οροφή
προσφέρει μια ιδιαίτερα φωτεινή και φιλική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του
οχήματος. Αποτελείται από μία ηλεκτρική γυάλινη ηλιοροφή για εξατομικευμένο
αερισμό του εσωτερικού χώρου και έναν δικτυωτό εκτροπέα αέρα.
Εκτός από την επιβλητική τους εμφάνιση, οι προβολείς LED High Performance
προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια τη νύχτα χάρη στην ευρεία κατανομή
και το χρώμα του φωτισμού, που μοιάζει με το φως της ημέρας, καθώς και χάρη
στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης
η λειτουργία «Coming Home»: καλωσορίζει τον οδηγό όταν ξεκλειδώνει το
αυτοκίνητο με ένα ασυνήθιστο φωτεινό θέαμα.
Με δώδεκα ηχεία, συμπερ. ενός bassbox, και 9κάναλο ενισχυτή DSP, το ηχοσύστημα surround Harman Kardon® Logic 7® απόδοσης 450 Watt εξασφαλίζει
μία εμπειρία τέλειου ήχου.
Με το σύστημα εξουσιοδότησης πρόσβασης και οδήγησης KEYLESS-GO
ξεκλειδώνετε, εκκινείτε και κλειδώνετε άνετα το αυτοκίνητο – αρκεί να έχετε
μαζί σας το ηλεκτρονικό κλειδί.
Η διαδικασία στάθμευσης και οι ελιγμοί με όπισθεν γίνονται πιο εύκολα και με
περισσότερη ασφάλεια με την κάμερα οπισθοπορείας. Ενεργοποιείται
αυτόματα μόλις επιλεγεί η όπισθεν και προβάλλει στην οθόνη πολυμέσων την
περιοχή πίσω από το αυτοκίνητο με δυναμικές βοηθητικές γραμμές.

59

Γνήσια αξεσουάρ.
Η νέα γενιά A-Class δεν αφήνει καμία επιθυμία ανικανο
ποίητη. Και για τις υπόλοιπες υπάρχουν τα γνήσια ανταλλακτικά. Εδώ θα βρείτε όλα όσα μπορούν να κάνουν την
οδήγηση ωραιότερη και πιο προσωπική. Κάθε αξεσουάρ
αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές
ποιότητας της Mercedes-Benz.

Η αεροτομή οροφής επιμηκύνει την οροφή οπτικά και προσδίδει μία πιο
δυναμική και σπορτίφ όψη στο πίσω τμήμα του αυτοκινήτου. Η επίστρωση ασταριού υψηλής ποιότητας επιτρέπει τη βαφή της στο χρώμα που επιθυμείτε.
Η πίσω διακοσμητική λωρίδα σε ρεαλιστικό «Carbon Style» ιδιαίτερα δυναμική
όψη τρισδιάστατου βάθους υπογραμμίζει τη δυναμική εμφάνιση του αυτοκινήτου.
Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, μαύρες με κόκκινη στεφάνη
ζάντας, με ελαστικά 225/40 R 18 (κωδικός A246 401 0600 9Y23, βλ. εικόνα
κάτω αριστερά).
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 τριπλών ακτίνων, μαύρες και στιλβωμένες,
με ελαστικά 225/40 R 18 (κωδικός A246 401 2202 7X23, βλ. εικόνα κάτω
δεξιά).

m

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ανακαλύψτε ολόκληρη τη γκάμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.mercedes-benz-accessories.com

60

R78

R48

52R 612

R15

R38

678 791

Ζάντες.
Από πρακτικής άποψης, οι ζάντες είναι
απαραίτητες. Για πολλούς όμως, έχουν και
συναισθηματική αξία: τίποτε σχεδόν δεν
είναι τόσο σημαντικό για το αυτοκίνητο των
ονείρων μας όσο η επιλογή της τέλειας
ζάντας. Για το λόγο αυτό, έχουμε ετοιμάσει
για εσάς μια ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία.

προαιρετικός εξοπλισμός

AMG

R78 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, μαύρες
και στιλβωμένες, με ελαστικά 205/55 R 16

R38 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, μαύρη
και στιλβωμένη, με ελαστικά 225/40 R 18

R15 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι
Ιμαλαΐων, με ελαστικά 225/45 R 17

52R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, μαύρη και
στιλβωμένη, με ελαστικά 225/40 R 18

R48 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι
Ιμαλαΐων και στιλβωμένη, με ελαστικά 225/45 R 17

678 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
225/40 R 18
612 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
μαύρη και στιλβωμένη, με ελαστικά 225/40 R 18
791 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών
ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
225/40 R 18
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646

637

638 780

774

693

99R 787

646 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,
μαύρη και στιλβωμένη στεφάνη ζάντας, με ελαστικά
225/40 R 18
774 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, μαύρη
και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/40 R 18.
637 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
μαύρη και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/40 R 18.

693 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,
μαύρη και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/35 R 19.
638 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων,
σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/35 R 19.
99R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων,
μαύρη ματ και στιλβωμένη στεφάνη ζάντας, με
ελαστικά 235/35 R 19

780 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,
σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/35 R 19.
787 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,
μαύρη ματ και στιλβωμένη στεφάνη ζάντας, με
ελαστικά 235/35 R 19

m

Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τους τροχούς και τη διαθεσιμότητά
του καθώς και τα γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz
μπορείτε να μάθετε από τους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς Mercedes-Benz ή στη διεύθυνση
www.mercedes-benz-accessories.com
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Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Πετρελαιοκινητήρες

A 160 d

A 180 d

A 180 d
BE Edition

A 200 d

A 200 d
4MATIC

A 220 d

A 220 d
4MATIC

Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

Κυβισμός σε cm

1461

1461

1461

2143

2143

2143

2143

Ονομαστική ισχύς1 σε kW (hp) σε σ.α.λ.

66 (90)/2750–4000

80 (109)/4000

80 (109)/4000

100 (136)/3200–4000

100 (136)/3400–4400

130 (177)/3600–3800

130 (177)/3600–3800

Ονομαστική ροπή στρέψης1 σε Nm
σε σ.α.λ.

240/1700–2500

260/1750–2500

260/1750–2500

300/1400–3000

300/1400–3000

350/1400–3400

350/1400–3400

Κιβώτια ταχυτήτων

6 ταχυτήτων, μηχανικό
[7G-DCT]

6 ταχυτήτων, μηχανικό
[7G-DCT]

6 ταχυτήτων, μηχανικό

6 ταχυτήτων, μηχανικό
[7G-DCT]

– [7G-DCT]

– [7G-DCT]

– [7G-DCT]

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ.
[7G-DCT]

13,8 [13,6]

11,3 [11,3]

11,3

9,3 [8,8]

– [8,8]

– [7,5]

– [7,5]

Τελική ταχύτητα σε km/h

180

190

190

210

210

224

220

Διαστάσεις ελαστικών, εμπρός

205/55 R 16

205/55 R 16

195/65 R 15

205/55 R 16

205/55 R 16

225/45 R 17

225/45 R 17

Διαστάσεις ελαστικών, πίσω

205/55 R 16

205/55 R 16

195/65 R 15

205/55 R 16

205/55 R 16

225/45 R 17

225/45 R 17

Καύσιμο

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Κατανάλωση καυσίμου3 l/100 km
Αστικός κύκλος [7G-DCT]
Υπεραστικός κύκλος [7G-DCT]
Μικτός κύκλος [7G-DCT]

4,6–4,3 [4,3–4,2]
3,8–3,4 [3,7–3,4]
4,1–3,7 [3,9–3,7]

4,6–4,3 [4,3–4,2]
3,8–3,4 [3,7–3,4]
4,1–3,7 [3,9–3,7]

3,9–3,9
3,2–3,2
3,5–3,5

5,7–5,2 [4,9–4,6]
3,8–3,4 [3,7–3,4]
4,5–4,1 [4,1–3,8]

– [5,7–5,5]
– [4,4–4,1]
– [4,9–4,6]

– [5,0–4,8]
– [3,7–3,5]
– [4,2–4,0]

– [5,7–5,5]
– [4,4–4,1]
– [4,9–4,6]

Εκπομπές CO23 σε g/km (μικτός
κύκλος) [7G-DCT]

107–98 [104–98]

107–98 [104–98]

89–89

116–106 [108–99]

– [127–121]

– [109–104]

– [127–121]

Κατηγορία εκπομπών4/αποδοτικότητας5
[7G-DCT]

Euro 6/A+ [A+]

Euro 6/A+ [A+]

Euro 6/A+

Euro 6/A [A+]

Euro 6/– [A]

Euro 6/– [A+]

Euro 6/– [A]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
σε l/ρεζέρβα περ.

50/6,0

50/6,0

40/6,0

50/6,0

56/6,0

50/6,0

56/6,0

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ σε l6

341–1157

341–1157

341–1157

341–1157

341–1157

341–1157

341–1157

Κύκλος στροφής σε m

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

Κενό βάρος7 σε kg
[7G-DCT]

1395/535
[1425/535]

1395/565
[1425/535]

1385/465

1455/555
[1485/525]

– [1545/515]

– [1485/525]

– [1545/515]

Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος σε kg
[7G-DCT]

1960 [1960]

1960 [1960]

1850

2010 [2010]

– [2060]

– [2010]

– [2060]

3

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

1

Σ τοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 595/2009 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 2 Ηλεκτρονικός έλεγχος. 3 Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίστηκαν
σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση). Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο
όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. 4 Τα στοιχεία ισχύον μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις από χώρα σε χώρα. 5 Υπολογισμός
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Βενζινοκινητήρες

A 160

A 180

A 180
BE Edition

A 200

A 220
4MATIC

A 250

A 250
4MATIC

A 250
Sport

A 250
Sport 4MATIC

Mercedes-AMG
A 45 4MATIC

Αριθμός κυλίνδρων/διάταξη

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

Κυβισμός σε cm

1595

1595

1595

1595

1991

1991

1991

1991

1991

1991

Ονομαστική ισχύς1 σε kW (hp) σε σ.α.λ.

75 (102)/
4500–6000

90 (122)/
5000

90 (122)/
5000

115 (156)/
5300

135 (184)/
5500

155 (211)/
5500

155 (211)/
5500

160 (218)/
5500

160 (218)/
5500

280 (381)/
6000

Ονομαστική ροπή στρέψης1 σε Nm
σε σ.α.λ.

180/1200–3500 200/1250–4000 200/1250–4000 250/1250–4000 300/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 475/2250–5000

Κιβώτια ταχυτήτων

6 ταχυτήτων,
6 ταχυτήτων,
6 ταχυτήτων,
μηχανικό [7G-DCT] μηχανικό [7G-DCT] μηχανικό

6 ταχυτήτων,
– [7G-DCT]
μηχανικό [7G-DCT]

6 ταχυτήτων,
– [7G-DCT]
μηχανικό [7G-DCT]

6 ταχυτήτων,
– [7G-DCT]
μηχανικό [7G-DCT]

– [AMG SPEEDSHIFT
DCT Σπορ κιβώτιο
7 σχέσεων]

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ.
[7G-DCT]

10,6 [10,4]

8,9 [8,6]

8,9

8,1 [7,8]

– [6,9]

6,5 [6,4]

– [6,4]

6,4 [6,3]

– [6,3]

– [4,2]

Τελική ταχύτητα σε km/h

190

202

190

224

228

240

240

240

240

2502

3

Διαστάσεις ελαστικών, εμπρός

205/55 R 16

205/55 R 16

195/65 R 15

205/55 R 16

205/55 R 16

225/45 R 17

225/45 R 17

235/40 R 18

235/40 R 18

235/40 R 18

Διαστάσεις ελαστικών, πίσω

205/55 R 16

205/55 R 16

195/65 R 15

205/55 R 16

205/55 R 16

225/45 R 17

225/45 R 17

235/40 R 18

235/40 R 18

235/40 R 18

Καύσιμο

Super Αμόλυβδη

Super Αμόλυβδη

Super Αμόλυβδη

Super Αμόλυβδη

Super Αμόλυβδη

Super Αμόλυβδη

Super Αμόλυβδη

Super Αμόλυβδη

Super Αμόλυβδη

Super plus αμόλυβδη

Κατανάλωση καυσίμου3 l/100 km
Αστικός κύκλος [7G-DCT]
Υπεραστικός κύκλος [7G-DCT]
Μικτός κύκλος [7G-DCT]

7,2–7,2 [6,8–6,7] 7,6–7,5 [6,8–6,7] 6,9–6,9
4,5–4,3 [4,6–4,2] 4,6–4,3 [4,6–4,2] 4,1–4,1
5,6–5,4 [5,4–5,1] 5,7–5,5 [5,4–5,1] 5,2–5,2

7,6–7,5 [6,8–6,7] – [8,4–8,3]
4,6–4,4 [4,6–4,2] – [5,5–5,2]
5,7–5,5 [5,4–5,1] – [6,6–6,3]

Εκπομπές CO23 σε g/km (μικτός
κύκλος) [7G-DCT]

128–124
[126–119]

134–127
[126–119]

120–120

134–128
[126–119]

– [154–148]

154–151
[139–136]

– [154–152]

158–158
[143–143]

– [154–154]

– [171–162]

Κατηγορία εκπομπών4/αποδοτικότητας5
[7G-DCT]

Euro 6/B [B]

Euro 6/B [B]

Euro 6/B

Euro 6/B [B]

Euro 6/– [C]

Euro 6/D [C]

Euro 6/– [C]

Euro 6/D [C]

Euro 6/– [C]

Euro 6/ – [D]

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
σε l/ρεζέρβα περ.

50/6,0

50/6,0

40/6,0

50/6,0

56/6,0

50/6,0

56/6,0

50/6,0

56/6,0

56/8,0

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ σε l6

341–1157

341–1157

341–1157

341–1157

341–1157

341–1157

341–1157

341–1157

341–1157

341–1157

8,7–8,6 [7,9–7,8] – [8,4–8,4]
5,4–5,2 [4,9–4,8] – [5,5–5,4]
6,7–6,6 [6,0–5,8] – [6,6–6,5]

8,9–8,9 [8,0–8,0] – [8,4–8,4]
5,5–5,5 [5,1–5,1] – [5,6–5,6]
6,8–6,8 [6,2–6,2] – [6,6–6,6]

– [9,6–9,2]
– [6,0–5,6]
– [7,3–6,9]

Κύκλος στροφής σε m

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,04

Κενό βάρος7 σε kg
[7G-DCT]

1370/565
[1395/540]

1370/565
[1395/540]

1370/555

1370/565
[1395/540]

– [1500/515]

1395/565
[1435/525]

– [1505/525]

1415/545
[1455/505]

– [1505/525]

– [1555/495]

Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος σε kg
[7G-DCT]

1935 [1935]

1935 [1935]

1925

1935 [1935]

– [2015]

1960 [1960]

– [2030]

1960 [1960]

– [2030]

– [2050]

με βάση τις μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του οχήματος. 6 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 7 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση (μάζα οχήματος σε κατάσταση εκκίνησης, πλήρωση
δοχείου καυσίμου κατά 90 %, με οδηγό 68 κιλών και αποσκευές 7 κιλών) για οχήματα με βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ αυξάνουν κατά κανόνα αυτή την τιμή, μειώνοντας αντίστοιχα το ωφέλιμο φορτίο. Οι τιμές σε τετράγωνες αγκύλες αφορούν κινητήρες σε συνδυασμό με το
προαιρετικό κιβώτιο 7 σχέσεων διπλού συμπλέκτη 7G-DCT. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr
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Διαστάσεις.
952

1017

470
1247

1433

913

1391

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

604

561

2699
4299

1422

1552
2022

707

316

276

1553
1780

693
494

516
532

464

687

1410

1350

Βασικός εξοπλισμός
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Πακέτο καθισμάτων ανέσεων4

Επενδύσεις και διάκοσμος.
001

021

Επενδύσεις
001 Ύφασμα Βένλο σε Μαύρο1

028

021 Ύφασμα Χίλβερσουμ σε Μαύρο2
028 Ύφασμα Χίλβερσουμ σε Γκρι Κρυστάλλου2
111 Συνθετικό δέρμα ARTICO σε Μαύρο2
118 Συνθετικό δέρμα ARTICO σε Γκρι Κρυστάλλου2
461 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα στυλ Μεσανσί σε Μαύρο/Πράσινο3
471 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα στυλ Μεσανσί σε Μαύρο/Κόκκινο3
361 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Λαροσέτ Urban σε Μαύρο3
368 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Λαροσέτ Urban σε Γκρι Κρυστάλλου3
651 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών DINAMICA AMG Line

111

σε Μαύρο3
801 Δέρμα πάκετου Exclusive σε Μαύρο3
804 Δέρμα πάκετου Exclusive σε Καφέ Καρυδί3
855 Δέρμα πάκετου Exclusive σε Μπεζ Σαχάρας/Μαύρο3
811 Δέρμα πάκετου AMG Exclusive σε Μαύρο RED CUT3
Διάκοσμος

118

Κυψελοειδής εμφάνιση (Βασικό μοντέλο, πάκετο καθισμάτων ανέσεων, γραμμή
εξοπλισμού Style)
Εμφάνιση σκακιέρας (Γραμμή εξοπλισμού Urban)
Εμφάνιση ανθρακονημάτων (AMG Line, Mercedes-AMG A 45 4MATIC, Πακέτο
AMG Exclusive)
Εμφάνιση διάτρητου δέρματος (Πακέτο Exclusive)

1

Κάθισμα βασικού εξοπλισμού.

2

Κάθισμα ανέσεων.

3

Σπορ κάθισμα.

4

Προαιρετικός εξοπλισμός.

Style4

AMG Line4/Mercedes-AMG A 45 4MATIC

Urban4

651

Πακέτο Exclusive4
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Πακέτο AMG Exclusive4

461

361

801

471

368

804

111

111

855

118

118

811

Ακρυλικές βαφές

Μεταλλικές βαφές1

67

Βαφή designo1

Χρώματα εξωτερικής
βαφής.
589

162

761

650

175

787

696

191

990

Ακρυλικές βαφές
589 Κόκκινο Δίας
650 Λευκό Θυσάνου
696 Μαύρο Νυχτός
Μεταλλικές βαφές1
162 Μπλε Νότιων Θαλασσών
175 Πράσινο Ελβαΐτη
191 Μαύρο Κόσμος
592 Μοβ Βόρειου Σέλαος
761 Ασημί Πολικό
787 Γκρι Βουνού
990 Καφέ Ανατολής
Βαφή designo1
662 Γκρι Βουνού designo magno

1

Προαιρετικός εξοπλισμός.

592

662

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 καταλόγου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση την 24.04.2015. Μετά την ημερομηνία

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

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

δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς περιορισμούς κατά την εκτύπωση.

περιεχόμενα παράδοσης ή παροχής ως προς την κατασκευή ή τη μορφή, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις

Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το

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

ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία

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

της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.

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