GLA-Class.

Η νέα GLA. Η ελευθερία είναι μεταδοτική.
Με την πρώτη ματιά, η νέα GLA αποκαλύπτει τις δυνατότητές της. Από πού ν’αρχίσει κανείς;
Καλύτερα ίσως από την παρόρμηση για κίνηση που προκαλεί η μυώδης και, ταυτόχρονα,
αεροδυναμική σχεδίαση, η οποία άλλωστε την καθιστά επικεφαλής μιας ολόκληρης κατηγορίας.
Ακόμη περισσότερη ενέργεια διαθέτει το σύστημα κίνησης: ένα νέο σύστημα τετρακίνησης
4MATIC με πλήρως μεταβλητή κατανομή της ροπής στρέψης προσφέρει ακόμη πιο δυναμική
οδήγηση. Εντός κι εκτός ασφάλτου. Ή μήπως είναι η περιπετειώδης διάθεση που κατ’αρχήν
συναρπάζει; Επειδή αυτή είναι που διαφοροποιεί τη νέα GLA έντονα από τη μάζα. Βιώστε τα
όλα με μιας.

Όσο σας πλησιάζει θα τη βρίσκεται όλο και πιο ελκυστική.
Υψηλό επίπεδο. Επίπεδη γραμμή οροφής. Έντονες γραμμές μέχρι το εντυπωσιακά φαρδύ πίσω
τμήμα. Δυνατοί ώμοι. Εμφανής υποδαπέδια προστατευτική ποδιά. Προαιρετικός διπλός σωλήνας
εξάτμισης με πλαίσιο απολήξεων σε χρώμιο. Ακόμη και τα πίσω φώτα τεχνολογίας οπτικών ινών
LED εντείνουν τη διάθεση για κίνηση. Η νέα GLA αφήνει το βλέμμα σας να πλανιέται, μέχρι να
φτάσει μπροστά. Για παράδειγμα, στο κόκπιτ, το οποίο συνεχίζει με συνέπεια τις σπορτίφ αναλογίες.

Το εσωτερικό της νέας GLA σας ανοίγει εντελώς νέες προοπτικές. Η ευελιξία και η ποικιλία εξοπλισμού της δείχνουν
να μην έχουν όρια. Τα καθίσματα άνεσης αποτελούν βασικό εξοπλισμό, ενώ τα sport ενιαία καθίσματα προαιρετικό
εξοπλισμό. Ο διάκοσμος μπορεί προαιρετικά, για παράδειγμα, να είναι από λειασμένο αλουμίνιο ή φυσικά να έχει
εμφάνιση ξύλου με νερά. Εάν θέλετε, η ανεξάρτητη οθόνη μπορεί να γίνει ο σύνδεσμός σας τόσο με τον αληθινό,
όσο και με τον ψηφιακό κόσμο. Η οθόνη ON&OFFROAD, σε συνδυασμό με την τετρακίνηση 4MATIC, δείχνει την
κλίση ανωφέρειας, την πλευρική κλίση και την κλίση κατωφέρειας και τον προσανατολισμό στις εκτός δρόμου διαδρομές.
Σε συνδυασμό με το προαιρετικό Drive Kit Plus βλέπετε, για παράδειγμα, όλες τις ειδήσεις από τον έξω κόσμο και
τις λίστες αναπαραγωγής του iPhone® σας. Η προαιρετική πανοραμική συρόμενη ηλιοροφή φροντίζει να ομορφαίνει
την «ατμόσφαιρα» και βυθίζει τα πάντα στο ευχάριστο φως του ουρανού.

Τα ταξίδια φτιάχνουν χαρακτήρα.
Η ελευθερία είναι κάτι περισσότερο από μία δυνατότητα. Η νέα GLA, με τρεις γραμμές εξοπλισμού
και τρία πακέτα σχεδίασης προσφέρει πολυάριθμες δυνατότητες διαμόρφωσης. Λαμπερά ακρυλικά και
μεταλλικά χρώματα βαφής καθώς και η ειδική βαφή designo magno γκρι mountain δεν δημιουργούν
απλώς μοναδική εμφάνιση αλλά και αναδεικνύουν εντυπωσιακά χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, όπως οι
περιμετρικές επενδύσεις στους θόλους των τροχών και τα μαρσπιέ με ειδική σχεδίαση στις πλευρές.
Η νέα GLA, για παράδειγμα, καφέ orient λάμπει ακόμη και στο σκοτάδι τόσο όμορφα, όσο και οι αναμνήσεις
σας από την τελευταία σας εξόρμηση.

Ευτυχώς, ακούραστη.
Διψάει για περιπέτεια όσο κι εσείς: πανίσχυροι και ταυτόχρονα αποδοτικοί κινητήρες δίνουν τα
πάντα και καταναλώνουν ελάχιστα, όπως ελάχιστα επιβαρύνουν και το περιβάλλον.Το αυτόματο
κιβώτιο 7 ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7G-DCT, στο βασικό ή στον προαιρετικό εξοπλισμό
ανάλογα με τον τύπο κινητήρα, υποστηρίζει εξίσου την σπορτίφ όσο και την άνετη οδήγηση.
Και, τέλος, το προαιρετικό σύστημα τετρακίνησης 4MATIC με εξελιγμένες λειτουργίες offroad
που κάνει την οδήγηση και στους πιο άγριους δρόμους μια ακόμη συναρπαστική εμπειρία.

Η οδήγηση εκτός δρόμου προσφέρει συγκινήσεις. 4MATIC με λειτουργίες offroad.
Η εκτός δρόμου οδήγηση απαιτεί ειδική τεχνική. Στη νέα GLA απλώς με το πάτημα ενός
κουμπιού: το πρόγραμμα οδήγηση Offroad βελτιώνει την πρόσφυση ειδικά για ασταθές
υπόστρωμα. Το Downhill Speed Regulation (DSR) κάνει την οδήγηση σε κατωφέρειες
καλύτερα ελεγχόμενη. Η ένδειξη ON&OFFROAD ενημερώνει, λόγου χάρη, για την κλίση

ανωφέρειας, την πλευρική κλίση ή την κλίση κατωφέρειας και τον προσανατολισμό. Με τη
λειτουργία φωτισμού Offroad, προσαρμόζεται η εμβέλεια και η απόδοση του προαιρετικού
Intelligent Light System στις ανάγκες της εκτός δρόμου οδήγησης.

Ο βασικός εξοπλισμός.
Δείτε περισσότερα. Και θαυμάστε ακόμη περισσότερα.

Η γραμμή εξοπλισμού Style.
Ομορφότερη. Πλουσιότερη.

Η νέα GLA δείχνει από τη φύση της αεικίνητη με τις δύο ασημί γρίλιες στη μάσκα του ψυγείου,
τους προβολείς αλογόνου σε σχήμα φανού και τη βαμμένη υποδαπέδια προστατευτική ποδιά.
Από τα αναπαυτικά καθίσματα άνεσης, τα πάντα είναι «στο χέρι σας»: για παράδειγμα η
CENTRAL MEDIA DISPLAY και το Radio Audio 20 CD. Ο χειρισμός πραγματοποιείται από το
τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών. Το σύστημα κλιματισμού ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία
για το ταξίδι.

Η πραγματική αξία φαίνεται στις λεπτομέρειες της γραμμής εξοπλισμού Style. Ακτινοβολεί με
τα ένθετα χρωμίου στη μάσκα ψυγείου, με την προστασία ακμών και τη διακοσμητική λωρίδα
στην κάτω γραμμή των παραθύρων σε εμφάνιση χρωμίου. Οι ζάντες αλουμινίου σχεδίασης
5 διπλών ακτίνων με ελαστικά 215/60 R 17 ολοκληρώνουν την εμφάνιση. Και ο εσωτερικός
χώρος δείχνει εξωστρεφής με καθίσματα άνεσης από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα
Dourados και στοιχεία διάκοσμου από ανθρακονήματα.

Η γραμμή εξοπλισμού Urban: Συναρπάζει.

Η γραμμή εξοπλισμού AMG: Εντυπωσιάζει.

Οι ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων με ελαστικά 235/50 R 18 και εμφανή
υποδαπέδια προστατευτική ποδιά σε σκούρο χρώμιο προσδίνουν στη νέα GLA μια ακόμη
πιο σπορ υπόσταση. Οι ράγες οροφής σε αλουμίνιο υπογραμμίζουν όμορφα το αθλητικό της
παράστημα. Δύο απολήξεις σε χρώμιο ολοκληρώνουν την σπορτίφ εμφάνιση. Στο εσωτερικό,
τα sport καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα και το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών από
δέρμα διάτρητο στη στεφάνη σηματοδοτούν οδηγική απόλαυση.

Με τη χαρακτηριστική μπροστινή ποδιά AMG, τις επενδύσεις των πλευρικών μαρσπιέ,
την πίσω ποδιά AMG και το σύστημα εξάτμισης με δύο απολήξεις πρωτοπορεί! Η χαμηλωμένη
ανάρτηση και το sport άμεσο σύστημα διεύθυνσης αυξάνουν την οδηγική απόλαυση.
Η σπορτίφ εμφάνιση είναι έντονη και στο εσωτερικό με τα sport καθίσματα από συνθετικό
δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών DINAMICA και τα πεντάλ σε εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα.

Το πακέτο Night: συναρπαστικό όσο η νύχτα.

Το πακέτο Exclusive και το πακέτο AMG Exclusive: πλούσιο.

Το πακέτο Night συμπληρώνει τις γραμμές εξοπλισμού Urban ή AMG Line με λεπτομέρειες
σε λαμπερό μαύρο. Περιλαμβάνει εκτός από τη μάσκα ψυγείου με βαμμένες γρίλιες
και λεπτομέρειες χρωμίου επίσης σε μαύρο και γυαλιστερές ζάντες, μαύρους εξωτερικούς
καθρέπτες καθώς και θερμομονωτικά φιμέ κρύσταλλα στο πίσω παρμπρίζ και τα πίσω
παράθυρα. Χάρη στις μαύρες ράγες οροφής και την αντίστοιχη υποδαπέδια προστατευτική
ποδιά, η νέα GLA λάμπει από κάθε οπτική γωνία. Για κάθε ώρα της μέρας και της νύχτας.

Με το πακέτο Exclusive, η νέα GLA ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις για ένα υψηλής
ποιότητας, όμορφο εσωτερικό. Τα sport καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα και
οσφυϊκή στήριξη 4 δρόμων είναι θερμαινόμενα. Εκτός από το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών
ή το ταμπλό οργάνων, και ο μοχλός αλλαγής ταχυτήτων ή οι κεντρικές επενδύσεις θυρών
διατηρούνται στο ίδιο χρώμα. Το πακέτο AMG Exclusive προσφέρει σε συνδυασμό με το
AMG Line ακέραιο σπορτίφ χαρακτήρα – από τις επενδύσεις σε μαύρο δέρμα RED CUT
με κόκκινες διακοσμητικές ραφές μέχρι τα ταπέτα.

Style1

Βασικός εξοπλισμός

Επενδύσεις και διάκοσμος.

021

101

601

101

028

108

604

105

605

108

H74

H14

H19

H73

Επενδύσεις
021 Ύφασμα Coari μαύρο
028 Ύφασμα Coari γκρι crystal
101 Συνθετικό δέρμα ARTICO1 μαύρο
105 Συνθετικό δέρμα ARTICO1 μπεζ sahara
108 Συνθετικό δέρμα ARTICO1 γκρι crystal
361 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Corumba μαύρο
368 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Corumba γκρι crystal
601 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Dourados μαύρο
604 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Dourados καφέ tudra
605 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Dourados μπεζ sahara
651 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών DINAMICA μαύρο
801 Δέρμα μαύρο
804 Δέρμα καφέ nut
808 Δέρμα γκρι crystal
811 Δέρμα μαύρο RED CUT
Διάκοσμος
–

Εμφάνιση ανθρακονημάτων

H14 Ξύλο καρυδιάς καφέ γυαλιστερό1
H19 Ξύλο λεύκας ανοικτόχρωμο καφέ σατινέ ματ1
H50 Κυματοειδής εμφάνιση σε ασημί
H51 Κυματοειδής εμφάνιση σε ανθρακί1
H73 AMG Carbon1

–

H74 Εμφάνιση ανθρακονημάτων
H79 Αλουμίνιο λειασμένο ανοικτόχρωμο1

1

Προαιρετικός εξοπλισμός.

105

368

108

651

Πακέτο AMG Exclusive1

Πακέτο Exclusive1

AMG Line1

Urban1

361

801

808

811

804

101

H50

H51

H79

H19

H14

H79

H73

H79

H73

H79

H73

H73

Ειδική βαφή1

Μεταλλικές βαφές1

Ακρυλικές βαφές

Βαφές αμαξώματος.

589

162

787

650

191

894

696

592

990

Ακρυλικές βαφές
589 Κόκκινο Jupiter
650 Λευκό Cirrus
696 Μαύρο Night
Μεταλλικές βαφές1
162 Μπλε South sea
191 Μαύρο Cosmos
592 Μοβ Northern light
761 Ασημί Polar
787 Γκρι Mountain
894 Μπλε Universe
990 Καφέ Orient
Ειδική βαφή1
662 designo magno γκρι mountain

1

Προαιρετικός εξοπλισμός.

761

662

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

GLA 200 CDI

GLA 200 CDI 4MATIC GLA 220 CDI

GLA 220 CDI 4MATIC

GLA 200

GLA 250

GLA 250 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

Συνολικός κυβισμός σε cm

2143

2143

2143

2143

1991

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

100 (136)/3400–4000

100 (136)/3400–4000 125 (170)/3400–4000 125 (170)/3400–4000

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

300/1400–3000

300/1400–3000

350/1400–3400

Κιβώτια ταχυτήτων

Μηχ. 6 ταχυτήτων [7G-DCT] – [7G-DCT]

– [7G-DCT]

Επιτάχυνση 0–100 km/h σε δευτ.

10,0 [9,9]

– [9,9]

205 [205]

Διαστάσεις ελαστικών εμπρόσθιου/πίσω άξονα
Καύσιμο

1595

1991

115 (156)/5300

155 (211)/5500 155 (211)/5500

350/1400–3400

250/1250–4000

350/1200–4000 350/1200–4000

– [7G-DCT]

Μηχανικό 6 σχέσεων [7G-DCT] – [7G-DCT]

– [7G-DCT]

– [8,3]

– [8,3]

8,9 [8,8]

– [7,2]

– [7,1]

– [200]

– [215]

– [215]

215 [215]

– [235]

– [230]

215/60 R 17

215/60 R 17

215/60 R 17

215/60 R 17

215/60 R 17

215/60 R 17

215/60 R 17

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Super αμόλυβδη

Super αμόλυβδη

Super αμόλυβδη

αστικός κύκλος [αυτόματο κιβώτιο]

5,5–5,4 [5,3–5,2]

– [6,0–5,9]

– [5,4–5,3]

– [6,0–5,9]

7,9–7,9 [7,4–7,3]

– [8,3–8,3]

– [8,3–8,2]

υπεραστικός κύκλος [αυτόματο κιβώτιο]

3,9–3,7 [4,1–3,9]

– [4,5–4,4]

– [4,0–3,9]

– [4,5–4,4]

4,8–4,7 [5,1–4,9]

– [4,8–4,7]

– [5,6–5,5]

μικτός κύκλος [αυτόματο κιβώτιο]

4,5–4,3 [4,5–4,4]

– [5,1–4,9]

– [4,6–4,4]

– [5,1–4,9]

5,9–5,9 [5,9–5,8]

– [6,1–6,0]

– [6,6–6,5]

Εκπομπές CO2 σε g/km (μικτός κύκλος)

119–114 [119–114]

– [132–129]

– [119–115]

– [132–129]

139–137 [138–135]

– [143–141]

– [154–151]

Κατηγορία εκπομπών3/κατηγορία αποδοτικότητας4

Euro 6/A

Euro 6/A

Euro 6/A

Euro 6/A

Euro 6/C

Euro 6/C

Euro 6/C

3

[αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]
Τελική ταχύτητα περ. σε km/h
[αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km
2

2

[αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]

Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων, συμπ. ρεζέρβας, περ. σε l

50/6,0

56/6,0

50/6,0

56/6,0

50/6,0

50/6,0

56/6,0

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών5

421/1235

421/1235

421/1235

421/1235

421/1235

421/1235

421/1235

Κύκλος στροφής σε m

11,84

11,84

11,84

11,84

11,84

11,84

11,84

Κενό6 σε kg [αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]

1505 [1535]

– [1595]

– [1535]

– [1595]

1395 [1435]

– [1455]

– [1505]

Επιτρεπόμενο μεικτό βάρος σε kg

2020 [2020]

– [2075]

– [2020]

– [2075]

1920 [1920]

– [1940]

– [1990]

Μήκος7/πλάτος συμπ. καθρεφτών7 σε mm

4417/2022

4417/2022

4417/2022

4417/2022

4417/2022

4417/2022

4417/2022

Μεταξόνιο σε mm

2699

2699

2699

2699

2699

2699

2699

Πλάτος ίχνους μπροστά7/πίσω7 σε mm

1569/1560

1569/1560

1569/1560

1569/1560

1569/1560

1569/1560

1569/1560

[αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων]

7

1

Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με την Οδηγία 80/1269/ΕΟΚ στην ισχύουσα έκδοση. 2 Οι μετρήσεις έγιναν με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (Κανονισμός [ΕΚ] 715/2007 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση).Υπόδειξη σύμφωνα με την Οδηγία
1999/94/ΕΟΚ στην ισχύουσα έκδοση: Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν είναι μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχήματος. 3 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4 Υπολογισμός με βάση τις
μετρημένες εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του οχήματος. 5 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 70/156/ΕΟΚ στην έκδοση 2000/40/ΕΚ. 6 Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΕ στην έκδοση 95/48/ΕΕ (όχημα 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, κατά κανόνα, το ωφέλιμο φορτίο. 7 Οι αναφερόμενες διαστάσεις αποτελούν μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και
χωρίς φορτίο. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

Σχετικά με το περιεχόμενο του εντύπου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση την 1.08.2013. Μετά την ημερομηνία αυτή είναι δυνατό να επέλθουν
διαφοροποιήσεις στο προϊόν.Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές στα περιεχόμενα παράδοσης ή παροχής ως προς την κατασκευή ή τη
μορφή, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων
σε ό,τι αφορά τον αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει
για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους δικαιώματα από το γεγονός αυτό
και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται σε
τεχνικούς περιορισμούς κατά την εκτύπωση. Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς. Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη
νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.
Για συγκεκριμένες πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.
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