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Życie w wielkim mieście jest przygodą. Budynki pną się ku niebu. Nowe dzielnice 
pojawiają się w ciągu jednej nocy. To nowy rewir, gotowy na podbój. Mercedes 
CLA Shooting Brake czuje wyzwanie, a CLA Coupé podąża za swoim instynktem. 
Złakniony i niepokorny, jakby stworzony do polowania na to, co najlepsze. 

Na trOpIe w każdyM fOrMacIe.

Zapoznaj się z CLA Shooting Brake i CLA Coupé na swoim iPadzie®. 
Aplikacja katalogowa Mercedes-Benz z wieloma dodatkowymi treściami  
jest bezpłatnie dostępna w sklepie iTunes Store®.

Wielkomiejski łowca. 
CLA Coupé i CLA Shooting Brake.
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Łowcy:

2 | Mercedes-Benz cLa 200 d Shooting Brake
czerwień Jupitera
Linia wyposażenia Urban, pakiet Night, obręcze kół  
ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramionami,  
pakiet Exclusive, tapicerka ze skóry w kolorze szarym, 
element ozdobny z drewna jesionowego w kolorze  
czarnym połyskującym

2 | Mercedes-aMG cLa 45 4MatIc Shooting Brake
Biel cirrusa
Pakiet AMG Night, wieloramienne obręcze kół  
AMG ze stopu metali lekkich, pakiet AMG Exclusive,  
tapicerka ze skóry w kolorze czarnym RED CUT,  
element ozdobny z włókna węglowego AMG, fotele  
AMG Performance

16 | Mercedes-Benz cLa 250 coupé
Srebrny polarny metalik
Linia wyposażenia AMG, pakiet Night, wieloramienne  
obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich, pakiet  
Exclusive, tapicerka ze skóry w kolorze czarnym, element 
ozdobny z polerowanego wzdłużnie, jasnego  
aluminium

24 | Mercedes-Benz cLa 220 d coupé
czerwień Jupitera
Linia wyposażenia AMG, obręcze kół AMG ze stopu  
metali lekkich z 5 podwójnymi ramionami, pakiet  
AMG Exclusive, tapicerka ze skóry w kolorze czarnym 
RED CUT, element ozdobny z polerowanego wzdłużnie,  
jasnego aluminium

Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria nienależące do standardowego 
zakresu dostawy.
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Miasto nie śpi. Pierwszy Shooting Brake w swej klasie nie pozwala zasnąć.  
Ten wyjątkowy samochód jest stylowy niczym sylwetka miasta. Nocne światła  
odbijają się w długiej, opadającej ku tyłowi linii dachu i w każdym załomie  
muskularnego kształtu – aż po emanujący mocą tył. Dla wszystkich, którzy 
wolą przyciągać wzrok, niż gonić za trendami. 

Nocna piękność.
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Efektywny aerodynamicznie i elegancki ‒ rozłożony płasko nad asfaltem. 
Mercedes CLA Shooting Brake o krok wyprzedza normę. Wyróżnia się współ-
czynnikiem cw już od 0,26 i wyjątkową sylwetką. Mocno opadająca maska 
silnika, napięta linia krawędzi nadwozia i drzwi bez ram podkreślają kulturę 
jazdy w najpiękniejszej postaci.

Łowca. A nie ścigany.
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Przestrzenne piękno.
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Dzięki przebiegającemu wyżej dachowi z tyłu i łagodnie pochylonej 
szybie tylnej, CLA Shooting Brake wyróżnia się przestronnym wnę-
trzem. Oferuje większą przestrzeń nad głową i swobodę zmysłowych 
doznań. W ekskluzywnym wnętrzu, które można aranżować bardzo  
indywidualnie. W kolorystycznej harmonii ‒ od obić siedzeń po ozdobne 
szwy. Niezwykle eleganckie: fotele ze zintegrowanymi zagłówkami.

Miejsce ucieczki.
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Sportowy duch.
Ulice są tętniącymi arteriami miasta. Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC błyskawicznie sunie ich 
nurtem: z najmocniejszym na świecie seryjnym silnikiem 4-cylindrowym, sportowym układem 
jezdnym AMG i napędem na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC. Driving Performance 
na najwyższym poziomie z dynamiczną stylizacją AMG, wizualizującą osiągi napędu. 
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Przekształca moment obrotowy w chwilę szczęścia. Ten innowacyjny wariant napędu na wszystkie 
koła 4MATIC gwarantuje najlepszy stosunek dynamiki, trakcji i wydajności praktycznie w każdej sytuacji 
jezdnej. Zintegrowana całkowicie w przekładni głównej kompaktowa jednostka odbioru mocy przenosi  
w pełni zmienny moment napędowy na oś tylną. Sterownik 4MATIC analizuje wszystkie istotne dane  
i oblicza optymalny rozdział napędu na wszystkie cztery koła. 

AMG Performance 4MATIC.
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Jedyny spośród wielu.
Wyjątkowe dzieło zachwyca z każdej perspektywy. Podobnie jak  
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC. Jego sportowe wartości wewnętrzne: 
opcjonalne fotele AMG Performance z czerwonymi szwami zapewniają 
doskonałe podparcie boczne. Spłaszczona u dołu sportowa kierownica 
wielofunkcyjna, wykończona skórą i wypo sażona w manetki zmiany  
biegów, gwarantuje najwyższą wygodę prowadzenia. Wysokie osiągi no-
wocześnie podkreślają czerwone pierścienie na dyszach nawiewowych. 
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Mercedes CLA Coupé przyciąga wzrok nie po to, żeby się podobać.  
On chce łamać konwencje: płynne powierzchnie wizualizują bezprzy-
kładną aerodynamikę. Jego opór aerodynamiczny jest wzorcowy  
dla samochodów seryjnych. Reflektory wręcz płoną głodem asfaltu. 
Awangardowy design porusza już na postoju.

Liderzy nie płyną  
z prądem.
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Nadzwyczajne w zasięgu wzroku.
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Upiększa każdy rewir.
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Typowa dla aut coupé linia dachu i wysoka linia okien. Silnie zaakcentowane boki, płynnie prze-
chodzące w muskularny tył. Ekspresyjne detale nie spodobają się każdemu, a jedynie wybrańcom. 
Mercedes CLA Coupé jest wierny wytyczonej przez siebie linii. Także na przekór prądom.
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Również wnętrze prowokuje: do wejścia. Z przodu i z tyłu standardowo 
zamontowano integralne fotele sportowe. Dysze nawiewowe przypo-
minają wyglądem silniki odrzutowca. Zintegrowaną tablicę wskaźników 
z dwoma tubami zdobią czerwone, świecące akcenty. Wrażenie robi 
ponadto powiększony, wolnostojący kolorowy wyświetlacz. 
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Żadna z barw nie jest efektowniejsza od czerwieni. Dlatego w linii AMG właśnie ona jest oznaką 
dobrego tonu. Osłona chłodnicy o strukturze diamentowej wysyła jednocześnie wyraźne sygnały  
w przód, podczas gdy spojlery w stylizacji AMG – przedni, tylny i boczne – podkreślają sylwetkę 
coupé z profilu. Dwustrumieniowy układ wydechowy wieńczy porywającą prezencję.

Imponujący.



25



26

Prowadzić, a nie podążać: sportowy układ jezdny w linii AMG  
obniża nadwozie, zbliżając Cię przysłowiowo do drogi.  
Twardo zestrojone amortyzatory dopełniają reszty, podczas  
gdy sportowy bezpośredni układ kierowniczy dodatkowo  
wzmacnia sportowe wrażenia z jazdy i bezzwłocznie przenosi  
życzenia kierowcy na koła.

Zasada jazdy.
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Awangardowy wizerunek zewnętrzny wymaga odpowied-
niego wyposażenia wnętrza. Perforowana na życzenie 
skóra w czerni i czerwieni podkreśla sportowy charakter 
foteli. Kontrastowe ozdobne szwy przyciągają wzrok  
i nadają wnętrzu ekskluzywny charakter. Zdobią także  
poręczną kierownicę sportową. 
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Co czyni samochód Mercedesem?
Tradycja zobowiązuje ‒ w naszym przypadku przede wszyst-
kim do innowacji. Pokonaliśmy drogi, których nie przebył 
przedtem nikt inny, osiągając kolejne kamienie milowe. W ten 
sposób powstały: pierwszy pojazd ze strefą kontrolo wa - 
nego zgniotu, pierwszy system ABS, pierwsze auto osobowe 
z silnikiem wysokoprężnym. Pierwszy samochód. Chętnie 
spoglądamy w przeszłość, jednak jeszcze chętniej patrzymy 
przed siebie.

Mercedes-Benz Intelligent drive – na drodze do bez wy-
padkowej jazdy. Rozwijamy inteligentne systemy wspo ma-
gania, które aktywnie asystują kierowcy i znacznie  
go odciążają. Obserwują i analizują otoczenie samochodu 
oraz sposób prowadzenia auta, ostrzegając kierowcę  
w przy padku rozpoznania niebezpiecznej sytuacji. Jeśli 
to ko nieczne, niektóre z tych systemów interweniują 
korygu jąco. Rozpoznają one potencjalne niebezpieczeń-
stwa wcze śniej niż dotąd, dzięki czemu można ich coraz 
częściej uniknąć. Ciesz się Mercedes-Benz Intelligent Drive 
w jego fascynującej pełni ‒ na stronie internetowej  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com/pl/pl/.

BlueeffIcIeNcy – nasza wizja bezemisyjnej jazdy.  
Zrównoważony rozwój to wielkie słowa. Interpretujemy  
je w najdrobniejszych szczegółach naszych działań.  
Od możliwie przyjaznej dla środowiska produkcji po alterna-
tywne systemy napędowe. 

4MatIc – wizja optymalnej trakcji, napędzana nowymi 
wyzwaniami, wiedzie inżynierów Mercedes-Benz na targi 
samochodowe IAA. To na nich w roku 1985 prezentują oni 
4MATIC ‒ innowacyjny system trakcji z najnowszymi ukła-
dami mikroelektronicznymi i hydraulicznymi. Zaledwie 
dwa lata później rozpoczyna się jego produkcja seryjna 
w Klasie E. Od tamtego czasu 4MATIC święci triumfy  
w niemal wszystkich typoszeregach i w każdym tere nie. 
Aktualnie oferujemy 75 modeli z napędem 4MATIC,  
dokładnie dostosowanym do każdej klasy ‒ od komfortowej 
i ekonomicznej charakterystyki w klasie aut kompakto-
wych po ekstremalnie sportową regulację w wyczynowych 
modelach Mercedes-AMG. Dla zwiększenia bezpieczeń-
stwa i zagwarantowania intensywnych wrażeń podczas jazdy.

Jak widać, stawiamy sobie wielkie cele. Jednak na dłuższą 
metę cóż może być piękniejszego od jazdy Mercedesem?
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Nasza kolejna wielka innowacja  
nosi Twój charakter.

Na www.mercedes.me chcemy Państwa zachwycić, zainspirować oraz zaskoczyć 
nowymi usługami, produktami i wrażeniami. Zapraszamy Państwa także do na-
szych specjalnych salonów „Mercedes Experience Store” w takich metropoliach, 
jak Berlin, Hamburg, Monachium, Paryż czy Tokio.
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Mercedes me. Witaj w swoim 
świecie Mercedes-Benz.

Na nowe pytania marka Mercedes-Benz daje nową odpowiedź: Mercedes me. Oto dostęp do fascy-
nującego, spersonalizowanego świata Mercedes-Benz ‒ z innowacyjnymi, zindywidualizowanymi 
usługami mobilnościowymi, łącznościowymi, serwisowymi i finansowymi oraz walorami naszej marki. 
Nowy, prosty, nowoczesny: www.mercedes.me. 

Już teraz udostępniamy Państwu nowy portal – na smartfonie, tablecie lub komputerze osobistym. 
Tu mogą Państwo wraz z nami kształtować świat przyszłości.

Mercedes connect me to sieciowe połączenie między 
samochodem a kierowcą. I jeszcze więcej: samochód  
staje się częścią osobistego życia. Stąd większy komfort  
i przyjemna świadomość ciągłej łączności ze światem ze-
wnętrznym, również w trakcie jazdy. Mercedes connect me 
obejmuje Usługi Podstawowe, które automatycznie wspo-
magają użytkownika w razie awarii bądź wypadku, oraz Usługi 
Remote Online – opcjonalnie umożliwiające dokonywanie 
ustawień pojazdu za pomocą smartfona.
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Mercedes move me udostępnia inteligentne rozwiązanie 
mobilnościowe moovel: ta aplikacja łączy propozycje róż-
nych oferentów, ułatwiając znajdowanie optymalnej drogi 
z punktu A do punktu B. car2go jest pionierem i świa towym 
leaderem w dziedzinie tzw. car-sharingu (współużytkowania 
samochodów), natomiast car2go black to system car-sharin-
gowy oparty na aplikacji smartfonowej, oferujący możliwość 
przejazdów komfortową Klasą B Mercedes-Benz. Aplikacja 
Park2gether na smartfona ułatwia wyszukiwanie parkingu. 

Mercedes finance me oferuje Państwu różnorodne drogi 
do wybranego samochodu, na przykład kredyt czy leasing. 
Daimler Financial Services pomoże Państwu w wyborze 
właściwego rozwiązania oraz podpowie, jakie ubezpieczenie 
jest najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb. Nasze 
produkty leasingowe dają nie tylko możliwość jeżdżenia za-
wsze najnowszymi modelami samochodów. Zapewniają 
także maksymalną elastyczność, ponieważ nie płacą Państwo 
za nabycie pojazdu, a jedynie za jego użytkowanie, korzy-

stając na niskich ratach miesięcznych. Dzięki oferowanym 
przez nas produktom, sfinansują Państwo wybrane przez 
siebie auto w sposób odpowiedni do swoich planów finan-
sowych. Wybierając wysokość pierwszej wpłaty oraz czas 
trwania umowy, można współdecydować o wysokości rat 
miesięcznych. Nasze ubezpieczenia komunikacyjne za-
pewniają niezawodną ochronę Państwa budżetu i pojazdu. 
W razie wystąpienia szkody samochód zostanie napra-
wiony przez fachowców, według wytycznych producenta.

Mercedes inspire me przybliża Państwu walory marki 
oraz oferuje możliwość inspirującego dialogu. Chcemy dzie-
lić się z Państwem naszymi pomysłami i dowiadywać się,  
co Państwa porusza ‒ aby móc oferować zawsze najlepsze 
rozwiązania. W tym celu na przykład budujemy społecz-
ność, a ponadto przygotowujemy oferty i atrakcje, które 
wykraczają poza klasyczne zagadnienia związane z samo-
chodami – między innymi eventy, podróże i wydarzenia life-
style’owe.

Mercedes assist me bardzo upraszcza serwisowanie sa-
mochodu. Umożliwia wygodne wyszukanie przez Internet 
dealera Mercedes-Benz w okolicy oraz uzgodnienie terminu 
przeglądu technicznego. Elektroniczny Raport Serwisowy 
poinformuje Państwa zawsze o aktualnym stanie świadczeń 
serwisowych. Nasze umowy serwisowe zapewniają bez-
stresowe podróżowanie. Oferują długoterminowe bezpie-
czeństwo planowania oraz przejrzystość planowych prac 
serwisowych1. Najbliższy dealer Mercedes-Benz chętnie 
sporządzi indywidualną ofertę dla Państwa. Jeśli pomimo 

wszystko, na skutek awarii technicznej, wypadku, niewiel-
kiej stłuczki bądź aktu wandalizmu, będzie potrzebna pomoc  
na miejscu, można liczyć na szybkie wsparcie Mobilo 
Mercedes-Benz2. W ponad 40 krajach Europy, przez okres 
maksymalnie 30 lat zapewnimy Państwu dostęp do świad-
czeń na miejscu zdarzenia, takich jak pojazd zastępczy, 
odholowanie samochodu czy nocleg w hotelu. Zawsze, 
gdy potrzebują Państwo pomocy, czekamy na Państwa 
telefon pod bezpłatnym w całej Europie numerem  
00 800 1 777 77773.

1  Informacje o dokładnych warunkach zawierają Ogólne Warunki Handlowe. 2  Po upływie okresu obowiązywania (dwa lata od daty pierwszej rejestracji pojazdu) można przedłużać Mobilo wraz z każdym kolejnym przeglądem serwisowym w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz.
3  Alternatywnie: +48 22 354 40 01, bezpośrednio poprzez Mercedes-Benz Contact. Połączenie może być płatne.
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Czym byłby sport motorowy bez marki Mercedes-Benz?
Pierwszy pojazd, który wygrał wyścig samochodowy, był napędzany silnikiem Daimlera. Pierwszy 
Mercedes był autem wyścigowym. Słynne Srebrne Strzały przeszły do legendy. Zaangażowanie marki 
Mercedes-Benz w sport ma długą tradycję. Do dzisiaj sport ma wpływ na naszą markę i na każdy 
pojazd z gwiazdą. Stuttgarckie muzeum Mercedes-Benz przybliży Państwu tę wyjątkową historię tak, 
jak gdyby zdarzyła się wczoraj. 

m wIęceJ INfOrMacJI 

W muzeum Mercedes-Benz można doświadczyć tego,  
co od ponad 125 lat porusza świat, wybierając się w podróż 
poprzez dzieje motoryzacji. Zobaczą tu Państwo ponad  
1500 eksponatów wystawionych na powierzchni 16 500 me-
trów kwadratowych, a wśród nich takie unikaty, jak naj-
starszy zachowany Mercedes z 1902 roku czy legendarne auta 
ze skrzydlatymi drzwiami. Zapraszamy do ośrodka innowacji: 
www.mercedes-benz-classic.com/museum.
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MERCEDES AMG PETRONAS F1 W06 Hybrid, sezon 2015.

m wIęceJ INfOrMacJI 

Ciesz się fascynującą Formułą 1 w multimediach. 
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

3 czerwca 1934 roku podczas międzynarodowego wyścigu w górach Eifel, na torze Nürburgring 
narodziła się legenda Srebrnych Strzał. Zespół fabryczny Srebrnych Strzał, MERCEDES AMG  
PETRONAS, kontynuował tę tradycję w sezonie Formuły 1 2014. Ukoronowaniem jego sukcesów jest 
najbardziej imponujące podwójne zwycięstwo tego sezonu: wygrane w klasyfikacji konstruktorów  
i kierowców. Nasz zespół odnosi zwycięstwa nie tylko na torze. Każdy pokonany metr toru wyścigo-
wego napędza dalszy rozwój technologii hybrydowej przeznaczonej do produkcji seryjnej.

Czym byłaby marka Mercedes-Benz  
bez sportu motorowego?
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Polowanie na najlepsze wartości.

1 Niedostępny dla CLA Shooting Brake.

Imponujący moment obrotowy – i głód osiągów: 4-cylin-
drowe silniki wysokoprężne dynamicznie reagują już  
w dolnym zakresie prędkości obrotowych. Powściągliwe 
są jedynie w zużyciu paliwa oraz w emisji spalin i hałasu. 
Oferujemy do wyboru trzy klasy mocy, od 80 do 130 kW. 
Zarówno CLA 180 d, jak i CLA 200 d oraz CLA 220 d  
z wielodrożnym układem recyrkulacji spalin już spełniają 
wymogi klasy emisji spalin Euro 6. Jako przedstawiciele 
czwartej generacji dieslowskiej technologii Common Rail, 
silniki te charakteryzują się ciśnieniem wtrysku zwięk-
szonym do 2000 barów (CLA 180 d 1600 barów), mają 
udoskonalone komory spalania i precyzyjne wtryskiwacze  
z zaworami elektromagnetycznymi (CLA 180 d piezowtry-
skiwacze). Wysokie ciśnienie zapłonu i turbosprężarka  
ze zmienną geometrią turbiny zapewniają doskonały prze-
bieg momentu obrotowego.

przyspieszyć innowacje. 

4-cylindrowe silniki benzynowe o pojemności skokowej 
1,6 lub 2,0 l, z bezpośrednim wtryskiem benzyny, zmienną 
regulacją zaworów i turbodoładowaniem, wykonują dosko-
nałą pracę – i już dziś spełniają wymogi klasy emisji spalin 
Euro 6. Układ wysokociśnieniowego wtrysku paliwa  

Mercedes-Benz trzeciej generacji z precyzyjnymi wtryski-
waczami piezoelektrycznymi oraz udoskonalony proces 
spalania prowadzonego strumieniowo umożliwiają niemalże 
pełne spalanie paliwa, a tym samym zapewniają wyższą 
sprawność, dzięki której paliwo jest wykorzystywane nad-
zwyczaj efektywnie. Zmienna regulacja zaworów pozwala 
na osiągnięcie optymalnego stopnia napełniania cylindrów 
i obniżenie zużycia paliwa, wynikające ponadto ze zmniej-
szenia masy, mniejszego tarcia wewnętrznego oraz zasto-
sowania podzespołów sterowanych według potrzeb.  
Turbosprężarka umożliwia dynamiczne reagowanie i osią-
ganie wysokiego momentu obrotowego we wszystkich  
zakresach prędkości obrotowych.

Znaleźć rezerwy wydajności. 

Zarówno silniki wysokoprężne, jak i benzynowe są wypo-
sażone w funkcję ecO Start-Stop, która przejściowo  
wyłącza silnik podczas postoju. Wydajność podczas jazdy 
zwiększa standardowy wskaźnik ecO, który informuje 
kierowcę o ekonomiczności jego sposobu prowadzenia auta 
i pomaga mu w osiągnięciu paliwooszczędnego stylu jazdy  
w aktualnych warunkach ramowych.

prOGraM SILNIków

Silniki wysokoprężne: 

CLA 180 d o mocy 80 kW (109 KM) i maksymalnym momencie 
obrotowym 260 Nm

CLA 200 d o mocy 100 kW (136 KM) i maksymalnym momencie 
obrotowym 300 Nm

CLA 200 d 4MATIC o mocy 100 kW (136 KM) i maksymalnym  
momencie obrotowym 300 Nm

CLA 220 d o mocy 130 kW (177 KM) i maksymalnym momencie 
obrotowym 350 Nm

CLA 220 d 4MATIC o mocy 130 kW (177 KM) i maksymalnym  
momencie obrotowym 350 Nm

Silniki benzynowe:

CLA 180/CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition1 o mocy 90 kW  
(122 KM) i maksymalnym momencie obrotowym 200 Nm

CLA 200 o mocy 115 kW (156 KM) i maksymalnym momencie  
obrotowym 250 Nm

CLA 250 o mocy 155 kW (211 KM) i maksymalnym momencie  
obrotowym 350 Nm

CLA 250 4MATIC o mocy 155 kW (211 KM) i maksymalnym  
momencie obrotowym 350 Nm

CLA 250 Sport1 i CLA 250 Sport 4MATIC o mocy 160 kW (218 KM) 
i maksymalnym momencie obrotowym 350 Nm

m wIęceJ INfOrMacJI 

Wszystkie dane techniczne CLA Coupé i CLA Shooting Brake 
znajdą Państwo na stronach 70/71.
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cLa 220 d

Sam maksymalny moment obrotowy nie  
daje szczęścia. Dopiero gdy jest dostępny tak 
szybko, jak w Mercedesie CLA, umożliwia 
maksymalnie swobodną, wolnoobrotową jazdę.

Prędkość obrotowa w obr/min

Moment obrotowy w Nm

Moc w kW

Nm

45001500obr/min

600

500

400

300

200

3000

150 

125

100

75

50

kW

350 Nm

130 kW
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7-stopniowa automatyczna skrzynia biegów łączy nie tylko siedem biegów. Także komfort 7-stopniowej skrzyni auto-
matycznej z dynamiką jazdy charakterystyczną dla przekładni manualnej. Skrzynia biegów 7G-dct składa się z dwóch 
przekładni, z których jedna w danym momencie przenosi siłę napędową na koła, a druga wstępnie wybiera następny bieg. 
Daje to szybkie i łagodne zmiany biegów bez przerw w przepływie momentu napędowego, a także lepsze przyspieszenie.

Wybierając spośród trzech programów jazdy, „Economy”, „Sport” i „Manual”, można ustawić charakterystykę przełączania 
biegów od paliwooszczędnej po sportową. Po uruchomieniu funkcji kickdown w trybie „Sport” sterownik elektryczny  
pomija poszczególne biegi, zamiast redukować je pojedynczo. To umożliwia szybkie przyspieszenia podczas jazdy. Sportowo 
nastawieni kierowcy mogą zmieniać biegi za pomocą manetek umieszczonych przy kierownicy. Wyposażenie samochodu  
w skrzynię biegów 7G-DCT obejmuje ponadto ergonomiczną dźwignię selekcyjną dIrect SeLect oraz tempomat i funkcję 
SpeedtrONIc.

MechaNIcZNa SkrZyNIa BIeGów

6-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, perfekcyjnie  
dostosowana do poszczególnych wersji silnikowych, zapewnia 
bardzo wysoki komfort przełączania biegów, precyzyjne skoki 
dźwigni i harmonijny proces przełączania. Wspomaga ponadto  
paliwooszczędną i komfortową jazdę z niskimi prędkościami  
obrotowymi silnika.

Od dzikości po łagodność: 7G-DCT.
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OpcJe UkŁadU JeZdNeGO

komfortowy układ jezdny zmniejsza przechyły i pochylenia  
nadwozia, zapewniając dobrą równowagę pomiędzy komfortem  
i dynamiką.

Układ jezdny z adaptacyjnym systemem amortyzacji umożliwia 
wybieranie bardziej komfortowej lub sportowo twardej regulacji 
systemu amortyzacji.

Sportowy układ jezdny (dostępny w połączeniu z linią AMG) 
wspiera bardziej sportowy styl jazdy.

Sportowy bezpośredni układ kierowniczy zapewnia  
dyna miczniejsze reagowanie pojazdu oraz zwiększa stabilność 
toru jazdy podczas jazdy na wprost.

asystent dynamiki jazdy na zakrętach eSp®: system ten  
zwiększa stabilność i bezpieczeństwo jazdy zwłaszcza podczas 
przyspieszania na zakrętach. 

Napęd na wszystkie koła 4MatIc doskonale przenosi dynamikę silnika i skrzyni biegów na koła. To innowacyjny układ 
napędu na wszystkie koła z bezstopniową regulacją rozdziału momentu obrotowego na oś przednią (od 100% do 50%)  
i oś tylną (od 0% do 50%), realizowaną przez sterowane elektrohydraulicznie sprzęgło wielopłytkowe, wbudowane w prze-
kładnię osi tylnej. Dzięki niemu napęd na wszystkie koła elastycznie dostosowuje się do sytuacji jezdnej. 

Maksymalnie zindywidualizowane wrażenia z jazdy zapewnia ponadto możliwość wyboru różnych regulacji układu jezd-
nego – od komfortowej po bardzo sportową. Dynamiczne aspiracje CLA Coupé i CLA Shooting Brake podkreślają układy 
zawieszenia i amortyzacji. Zoptymalizowane pod względem masy i emisji hałasu komponenty zostały tak skonstruowane, 
aby w najlepszy możliwy sposób łączyły dynamiczną charakterystykę jazdy, bezpieczeństwo jazdy i komfort.

Osiągać cele – wyprzedzać innych.
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m Więcej informacji 

Wszystkie informacje o Mercedes-Benz Intelligent Drive  
na komputer, tablet bądź smartfon na stronie internetowej 
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com/pl/pl/. 

Instrukcje dla służb ratowniczych zapewniają ratownikom 
działającym na miejscu wypadku zawsze najnowsze informacje 
o pojeździe. Wszystkie informacje na stronie internetowej 
www.mercedes-benz.pl/informacje-dla-sluzb-ratowniczych.

Przezorni kierowcy są przygotowani na niespodziewane zdarzenia na każdej drodze. Mercedes-Benz Intelligent Drive wspiera 
ich i odciąża za pomocą inteligentnych systemów wspomagania i bezpieczeństwa. 

Mercedes CLA już standardowo jest wyposażony w system coLLiSion PreVenTion aSSiST PLUS. System ten wizualnie 
ostrzega kierowcę o zbyt małym odstępie od poprzedzających pojazdów. Jeśli odstęp w dalszym ciągu się zmniejsza, 
rozlega się dodatkowe ostrzeżenie dźwiękowe. Gdy kierowca hamuje, adaptacyjny asystent układu hamulcowego wytwarza 
dokładnie taką siłę hamowania, jaka jest konieczna, aby uniknąć kolizji. Natomiast w razie niebezpieczeństwa najechania  
na inny pojazd i przy braku reakcji kierowcy COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS może wykonać samoczynne hamowanie 
częściowe, aby uniknąć zderzenia lub złagodzić jego skutki. 

coLLiSion PreVenTion aSSiST PLUS

Sygnalizacja odstępu systemu coLLiSion PreVenTion aSSiST PLUS bazuje na czujniku 
umieszczonym na przodzie pojazdu. Przy prędkości od 7 do 250 km/h jego radarowy 
układ sensoryczny stale monitoruje odstęp od poprzedzającego pojazdu. Nieruchome prze-
szkody wykrywane są przy prędkości od 7 do 70 km/h.

Więcej systemów wspomagania. Mniej niebezpieczeństw. 
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Dobre samopoczucie podczas jazdy Mercedesem. 
Jako pierwszy producent samochodów na świecie opracowaliśmy integralny system bezpieczeństwa, aby unikać wypadków, optymalnie reagować na niebezpieczeństwa  
i zmniejszać szkody powypadkowe. Zarówno dla pasażerów Mercedesa, jak i dla wszystkich innych uczestników ruchu drogowego.

BeZpIecZNa JaZda

asystent wspomagania koncentracji atteNtION aSSISt 
zwiększa bezpieczeństwo jazdy zwłaszcza podczas po-
dróżowania na długich trasach oraz w nocy. Na podstawie 
sposobu kierowania samochodem rozpoznaje on typowe 
oznaki zmęczenia i wyraźnej nieuwagi kierowcy oraz ostrzega 
go wizualnie i dźwiękowo przed niebezpieczeństwem tzw. 
„sekundowego snu”.

System regulacyjny adaptIVe Brake zwiększa komfort 
jazdy i bezpieczeństwo. Jego podstawowa funkcja, sys-
tem ABS, pomaga kierowcy pewniej wykonywać krytyczne 
manewry hamowania, natomiast funkcje komfortowe, 
na przykład asystent ruszania na wzniesieniu, wspierają 
go w codziennych sytuacjach podczas jazdy.

Opcjonalny system automatycznego utrzymywania odle-
głości dIStrONIc pLUS szczególnie w spowolnionym  
ruchu drogowym pomaga utrzymać odstęp bezpieczeństwa 
od poprzedzającego pojazdu. W razie konieczności system 
ten może samoczynnie wyhamować i ponownie przyspieszyć.

w OBLIcZU NIeBeZpIecZeńStwa 

Jeśli pojawi się niebezpieczeństwo najechania na inny  
pojazd, cOLLISION preVeNtION aSSISt pLUS może  
zainicjować częściowe hamowanie, aby uniknąć zderzenia 
lub złagodzić jego skutki.

Opcjonalny asystent martwego punktu za pomocą czuj-
ników radarowych czyni widocznym jedno z największych 
źródeł zagrożenia w ruchu drogowym. Po zarejestrowaniu 
innego uczestnika ruchu w obszarze martwego punktu,  
w lusterku zewnętrznym zapala się czerwony trójkąt. Urucho-
mienie kierunkowskazu może spowodować dodatkową 
emisję ostrzeżenia dźwiękowego. System działa przy prędko-
ści od 30 do 250 km/h. Opcjonalny asystent utrzymania 
pasa ruchu w przedziale od 60 do 200 km/h rozpoznaje 
niezamierzone opuszczanie pasa i ostrzega kierowcę  
sensorycznie – pulsacyjną wibracją kierownicy. 

Dostępny opcjonalnie prewencyjny system ochrony  
pasażerów pre-Safe® potrafi wcześnie rozpoznawać kry-
tyczne sytuacje jezdne, a w obliczu niebezpieczeństwa 
wypadku uruchamia zapobiegawcze mechanizmy chroniące 
pasażerów. Są wśród nich przykładowo napinacze pa sów  
i funkcja automatycznego zamykania szyb bocznych.

pOdcZaS wypadkU

Kompleksowe i inteligentnie powiązane systemy wspo-
magania bezpieczeństwa oraz struktura karoserii mogą 
znacznie zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń. Należą 
do nich 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z pirotechnicz nymi 
napinaczami i ogranicznikami siły naprężenia pasów. Wiele 
poduszek powietrznych zapewnia maksymalną, komplekso-
wą ochronę podczas wypadku: m. in. poduszki powietrzne 
czołowe dla kierowcy i pasażera obok, wyzwalane dwustop-
niowo w zależności od zarejestrowanej siły zderzenia,  
poduszki powietrzne boczne z przodu oraz poduszki po-
wietrzne nadokienne pomiędzy słupkami A i C.

pO wypadkU

Każdy Mercedes jest optymalnie obeznany z zasadami 
pierwszej pomocy. W razie wypadku silnik może wyłączyć się 
automatycznie, odblokuje się zamek centralny, a ponad-
to uruchomią się światła awaryjne i awaryjne oświetlenie 
wnętrza. W końcu telefon alarmowy Mercedes-Benz,  
element Usług Podstawowych Mercedes connect me (wy-
posażenie standardowe) może wysłać dane pozycyjne 
GPS oraz istotne informacje o pojeździe. Miejmy jednak 
nadzieję, że nie będzie to nigdy konieczne.
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Czytać tropy, albo newsy.

m wIęceJ INfOrMacJI 

Wszystkie informacje na stronie internetowej  
www.mercedes.me.

Innowacyjne i zindywidualizowane usługi mobilnościo-
we, komunikacyjne i serwisowe obejmujemy jedną  
nazwą: Mercedes me. Częścią tego fascynującego świata 
Mercedes-Benz jest Mercedes connect me ‒ kom-
pleksowe połączenie kierowcy, samochodu i osobistego 
życia. Usługi Podstawowe Mercedes connect me, takie 
jak telefon alarmowy Mercedes-Benz czy usługa „W razie 
awarii”, niosą bezpośrednią pomoc.

Wyposażenie Remote Online to przygotowanie auta do korzy-
stania z kolejnych, dostępnych oddzielnie usług Mercedes 
connect me – np. funkcji lokalizatora pojazdu. Wyposażenie 
Remote Online jest dostępne opcjonalnie w połączeniu  
ze standardowym systemem multimedialnym Audio 20 oraz 
jest stałym elementem opcjonalnego systemu multime-
dialnego COMAND Online, który otwiera dostęp do całego 
świata Mercedes connect me – z przeglądarką interneto-
wą, nawigacją obejmującą funkcję Live Traffic Information 
(bezpłatną przez trzy lata) oraz wieloma aplikacjami. 
Wskazania widoczne są w wysokiej rozdzielczości i w kolo-
rze na wyświetlaczu o przekątnej 20,3 cm (8"). 
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Komfort aż po ostatni kącik.

m wIęceJ INfOrMacJI 

Wolne miejsca parkingowe można wyszukiwać za pomocą aplikacji 
Mercedes-Benz do systemu Audio 20 i opcjonalnego systemu  
COMAND Online. Wszystkie informacje o tej i wielu innych aplikacjach  
na stronie internetowej http://apps.mercedes-benz.com.

cyfrowa instrukcja obsługi umożliwia wywoływanie informacji  
bezpośrednio w samochodzie, na wyświetlaczu centralnym. Na stronie 
internetowej www.mercedes-benz.pl/instrukcje-obslugi można  
interaktywnie poznawać CLA Coupé i CLA Shooting Brake. Instrukcja 
dostępna jest również jako aplikacja na smartfon lub tablet. 

Opcjonalna kamera cofania włącza się automatycznie 
wraz z uruchomieniem biegu wstecznego i na wyświetlaczu 
multimedialnym pokazuje kierowcy obszar za samocho-
dem. Dynamiczne linie pomocnicze zapewniają orientację 
podczas manewrowania. Jeśli system rozpoznaje obiekty 
ruchome lub nieruchome, oznacza je na monitorze paska-
mi. Podczas wyparkowywania tyłem można przełączyć  
na widok szerokokątny 180°, aby wcześniej widzieć zbliża-
jących się pieszych lub pojazdy. 

dO twOIch USŁUG

Dostępny na życzenie aktywny asystent parkowania ułatwia zarówno  
wyszukiwanie miejsca parkingowego, jak i parkowanie oraz wyparkowywanie 
na miejscach położonych równolegle lub prostopadle do jezdni.

asystent rozpoznawania znaków drogowych (element opcjonalnego  
systemu COMAND Online) rozpoznaje i pokazuje kierowcy ograniczenia  
prędkości, zakazy wjazdu i wyprzedzania oraz znaki je znoszące. 
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Duże szklane powierzchnie opcjonalnego panoramicznego dachu odsuwanego tworzą nadzwyczaj jasną  
i przyjazną atmosferę. Szklany dach odsuwany jest obsługiwany elektrycznie. W przypadku silnego nasłonecznienia 
cień zapewnia elektryczna roleta przeciwsłoneczna. W pozycji uchylnej szklany dach automa tycznie ustawia  
się w jednym z trzech stopni, dostosowując się do aktualnej prędkości samochodu. Przy wyższej prędkości 
zmniejsza się uchylenie dachu, a wraz z nim poziom hałasu i cyrkulacja powietrza we wnętrzu. Przy niskiej 
prędkości dach unosi się ponownie.

Na najlepszej drodze do doskonałego klimatu. 
wIęceJ dLa dOSkONaŁeGO kLIMatU

Opcjonalne ogrzewanie postojowe, włączane funkcją uruchamiania  
czasowego lub pilotem zdalnego sterowania, umożliwia ogrzanie lub wentylację 
wnętrza samochodu jeszcze przed rozpoczęciem jazdy. Zimą nie ma więc  
potrzeby czasochłonnego czyszczenia oblodzonych szyb.

Opcjonalna dwustrefowa klimatyzacja automatyczna therMOtrONIc umożliwia 
uzyskanie przyjemnego, zindywidualizowanego klimatu we wnętrzu auta.  
Kierowca i pasażer obok mogą regulować temperaturę niezależnie od siebie. 
Czujniki utrzymują klimat automatycznie na wybranym poziomie.
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Wsiąść i poczuć się jak w domu – miłe, dyskretne światło opcjonalnego nastrojowego oświetlenia ambiente two-
rzy wyjątkową, przyjemną atmosferę w całym wnętrzu. Akcentuje przy tym linie i wysoką jakość wystroju wnętrza,  
a dając wrażenie przestronności, emanuje spokojem oraz bezpieczeństwem. Zmniejsza też efekt oślepiania przez 
inne pojazdy. Ożywczego działania tego dyskretnego oświetlenia doświadczą Państwo zaraz po otwarciu drzwi. 
Indywidualnie pożądany nastrój świetlny zapewni wybór dwunastu barw i pięciu stopni jasności. Nastrojowe oświe-
tlenie wnętrza Ambiente jest dostępne tylko w połączeniu z opcjonalnym pakietem wizualno-oświetleniowym. 
Jest ono całkowicie oparte na diodach LED i można nim komfortowo sterować na zintegrowanej tablicy wskaźników.

eLeMeNty NaStrOJOweGO OśwIetLeNIa aMBIeNte

Nastrojowe oświetlenie wnętrza ambiente już po otwarciu drzwi powita 
Państwa ożywczą grą barw.

Oświetlenie środkowych powierzchni drzwi przez lampki LED w uchwytach 
drzwiowych.

Oświetlenie wgłębień przy klamkach drzwi.

Oświetlenie konsoli środkowej lampkami pod lusterkiem wewnętrznym.

W połączeniu z fotelami sportowymi oświetlenie przestrzeni pomiędzy  
zagłówkami z przodu i z tyłu.

Oświetlenie przy podłodze z przodu i z tyłu.

Jeszcze piękniej: nastrojowe oświetlenie wnętrza Ambiente. 
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JeSZcZe BardZIeJ kOMfOrtOwe MIeJSca

podparcie lędźwiowe z dwupłaszczyznową regulacją dla kierowcy  
i pasażera obok (opcja): regulacja podparcia lędźwiowego umożliwia  
indywidualne dopasowanie wybrzuszeń w oparciach foteli przednich, a tym 
samym zwiększenie komfortu siedzenia oraz ergonomiczności.

pakiet komfortowych siedzeń na życzenie zwiększa wygodę podczas jazdy, 
przede wszystkim na dłuższych trasach, oferując kierowcy i pasażerowi obok 
jeszcze więcej możliwości ergonomicznej indywidualizacji i dostosowania  
pozycji siedzącej do swoich preferencji.

Dostępne opcjonalnie fotele kierowcy i pasażera obok z regulacją elektryczną 
umożliwiają komfortowe i indywidualne dopasowanie pozycji siedzącej.

regulacja głębokości siedziska, jako element opcjonalnego pakietu  
komfortowych siedzeń, wraz z powierzchnią podparcia ud zwiększoną o 60 mm 
gwarantuje jeszcze przyjemniejszą podróż.

Usiądź na czatach. 
Standardowe fotele sportowe z przodu wyróżniają się 
nadzwyczaj dobrym podparciem bocznym. Można je roz-
poznać po wysokich oparciach z trzema poprzecznymi  
paskami i charakterystycznym otworze pomiędzy oparciem 
a zintegrowanym zagłówkiem. 

Dostępne na życzenie fotele komfortowe z trzema  
poprzecznymi paskami, poszerzone w okolicach ramion,  
są pokryte sztuczną skórą ARTICO w kolorze czarnym lub  
w szarości kryształu. Są one dostępne dla wersji z wyposa-
żeniem standardowym lub linii wyposażenia Urban. Wyższy 
komfort na siedzeniach tylnych CLA Shooting Brake jest 
zasługą zwiększenia przestrzeni nad głową o 42 mm  
w stosunku do CLA Coupé.
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OdpOwIedNIe MIeJSce Na dOdatkI 

pakiet wyposażenia bagażnika zwiększa porządek i bezpieczeństwo oraz stwa-
rza dodatkowe możliwości przewożenia bagażu. Zawiera on kieszenie siatkowe, 
funkcję ustawienia oparć siedzeń tylnych w położeniu cargo (wyprostowane  
o 15°), gniazdko 12 V oraz składaną skrzynkę pod podłogą bagażnika (nie  
w połączeniu z systemem nagłaśniającym surround Harman Kardon® Logic 7®).

Wysuwana osłona przestrzeni bagażowej z praktycznym mechanizmem  
nawijania stanowi skuteczną osłonę wizualną. Montowana jest za siedzeniami 
tylnymi i można ją łatwo schować pod podłogą bagażnika.

Gotowy do polowania na dużą 
zwierzynę. 
przestrzeń bagażowa Mercedesa CLA Shooting Brake 
ma pojemność 495 litrów (a nawet 595 l w ustawieniu 
cargo) i odznacza się największą szerokością w segmencie, 
a ponadto nadzwyczajną długością, elastycznością i funk-
cjonalnością. Zintegrowana roleta może chronić przewożony 
ładunek. Dostępna opcjonalnie siatka oddziela jąca pomię -
dzy przestrzenią bagażową i pasażerską chroni pasażerów 
auta podczas jazdy. 

Odczucie wysokiej jakości wykonania bagażnika można  
na życzenie zwiększyć, wybierając trzy ozdobne szyny 
aluminiowe umieszczone w podłodze. Wyposażone  
w gumowe nakładki, zwiększają swe właściwości antypo-
ślizgowe podczas przewożenia ładunku.
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Czego szukać, jeśli jest się bezgranicznie szczęśliwym? 
Mercedes CLA zachwyca już swym wyposażeniem  
standardowym z wieloma dodatkami – choć oczywiście 
jest ich jeszcze więcej do odkrycia. 

m wIęceJ INfOrMacJI 

Niezależnie, jak piękne ‒ to tylko pierwsze wrażenie. Kompletne  
wyposażenie standardowe znajdą Państwo w cenniku, który jest  
również dostępny w Internecie: www.mercedes-benz.pl. 

NaJatrakcyJNIeJSZe eLeMeNty wypOSażeNIa NadwOZIa

Obręcze kół ze stopu metali lekkich z 10 ramionami, lakierowane w kolorze 
srebrnym mistrzowskim, z ogumieniem 205/55 R 16

Obręcze kół ze stopu metali lekkich z 10 ramionami, lakierowane w kolorze 
srebrny tytan, z ogumieniem 225/45 R 17 (w połączeniu z CLA 220 d, 
CLA 220 d 4MATIC, CLA 250, CLA 250 4MATIC)

Osłona chłodnicy z kratką w kolorze czarnym, listwa lakierowana w kolorze 
srebrnym i chromowana nakładka

Dwustrumieniowy układ wydechowy z chromowanymi nakładkami na końców-
kach rur wydechowych (w połączeniu z CLA 220 d, CLA 220 d 4MATIC, 
CLA 250, CLA 250 4MATIC)

Chromowana nakładka na spojlerze tylnym (w połączeniu z CLA 220 d, 
CLA 220 d 4MATIC, CLA 250, CLA 250 4MATIC)

Ramki okienne i ozdobne listwy krawędzi nadwozia chromowane

Komfortowy układ jezdny

NaJatrakcyJNIeJSZe eLeMeNty wypOSażeNIa wNętrZa

3-ramienna kierownica wielofunkcyjna z dwunastoma przyciskami obsługowymi

Fotele sportowe z tapicerką ze sztucznej skóry ARTICO/tkaniny Coari  
i ozdobnymi szwami

Element ozdobny z wzorem MATRIX

Dysze nawiewowe z pierścieniem pokrytym srebrnym chromowaniem  
i krzyżowymi żeberkami w kolorze czarnym błyszczącym

Przełącznik świateł czarny błyszczący, z pierścieniem pokrytym srebrnym 
chromowaniem 

Środkowe powierzchnie drzwi pokryte sztuczną skórą ARTICO z ozdobnym 
szwem

Podsufitka w kolorze szarym

Najlepsza pozycja wyjściowa: 
wyposażenie standardowe.
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Istnieją niezliczone możliwości indywidualizacji Mercedesa 
CLA Coupé lub CLA Shooting Brake. Od niewielkich detali, 
zawierających w sobie to Coś, po elementy komfortowe, jakie 
jeszcze niedawno były zarezerwowane dla aut wyższej klasy. 
Proszę spokojnie rozejrzeć się za odpowiednimi dla siebie – 
w niniejszym katalogu, w cenniku lub na stronach interne-
towych. 

Pod adresem www.mercedes-benz.pl można skonfigurować 
swojego Mercedesa CLA bardzo indywidualnie.

Sprzęt specjalny: 
wyposażenie dodatkowe.

Garmin® Map pILOt: ten kompaktowy moduł nawigacyjny przekształci system 
Audio 20 CD w pełnowartościowy, obsługiwany intuicyjnie system nawigacyjny. 
Nawigację bazującą na karcie pamięci SD uruchamia się poprzez wsunięcie 
karty do czytnika w głównej jednostce obsługowej.

Bezramkowy, wolnostojący 8-calowy wyświetlacz multimedialny o przekątnej 
ekranu 20,3 cm zapewnia doskonałe, kolorowe wskazania w jeszcze większym 
formacie.

Funkcja integracji smartfona umożliwi Państwu zduplikowanie ekranu smart-
fona na wyświetlaczu multimedialnym za pomocą złącza USB – łącznie  
z dostępem do nawigacji, funkcji telefonicznej, obsługi wiadomości poprzez 
aplikację Siri oraz dostępem do odtwarzacza muzyki.

Aby załadunek i wyładunek bagażnika był komfortowy, klapę tylną eaSy-pack 
CLA Shooting Brake można otwierać i zamykać elektromechanicznie, naci-
śnięciem przycisku. Możliwe jest też zatrzymanie klapy w dowolnym położeniu 
oraz ograniczenie jej kąta otwarcia ‒ przykładowo dla zapobieżenia uderzeniu  
o niski sufit. 
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Fotele przednie są regulowane elektrycznie oraz wyposażone w funkcję  
pamięci ustawień. Umożliwia ona zapisywanie i wywoływanie maksymalnie 
trzech ustawień foteli przednich i lusterek zewnętrznych – to zwiększa  
codzienną użyteczność przy zmianach kierowcy.

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna therMOtrONIc zapewnia zindywi-
dualizowany komfort klimatyczny dla kierowcy i pasażera obok. Automatycznie 
reguluje ona temperaturę oraz ilość powietrza i jego rozdział. Możliwa jest  
oddzielna regulacja temperatury dla kierowcy i pasażera obok.

Inteligentny system oświetlenia ILS z adaptacyjnymi reflektorami bi-kseno-
nowymi automatycznie dostosowuje się do warunków pogodowych, świetlnych  
i drogowych, zapewniając maksymalną widoczność na szosach, autostradach, 
na zakrętach i we mgle. Lampy tylne w technice światłowodowej uzupełniono 
o kierunkowskazy, światła hamowania i światła przeciwmgielne z diodami LED.

Nastrojowe oświetlenie wnętrza ambiente, dostępne w połączeniu z pakietem 
wizualno-oświetleniowym, efektownie prezentuje wnętrze w dwunastu barwach 
światła i pięciu stopniach jasności. 

450-watowy system nagłaśniający surround harman kardon® Logic 7®  
z dwunastoma głośnikami wraz ze skrzynką basową i 9-kanałowym wzmacnia-
czem DSP w połączeniu z systemami audio zapewnia doskonałe wrażenia 
dźwiękowe w formacie stereo, a w połączeniu z COMAND Online nawet DTS  
i Dolby Digital 5.1.

System dostępu i identyfikacji kierowcy keyLeSS-GO umożliwia komfortowe 
otwieranie, uruchamianie i zamykanie samochodu – wystarczy mieć przy  
sobie elektroniczny kluczyk.
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Mercedes CLA w tej linii wyposażenia zrobi furorę. Linia 
Urban podkreśla sportowy charakter samochodu ‒ obręcza-
mi kół ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramionami, 
osłoną chłodnicy o strukturze diamentowej z pinami w kolo-
rze czarnym błyszczącym i wieloma innymi elementami. 

NaJatrakcyJNIeJSZe eLeMeNty wypOSażeNIa NadwOZIa

Obręcze kół ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramionami, lakierowane 
w kolorze szarość Himalajów, z ogumieniem 225/40 R 18

Osłona chłodnicy o strukturze diamentowej z pinami w kolorze czarnym błysz-
czącym oraz listwą lakierowaną w kolorze srebrnym z chromowaną nakładką

Dwustrumieniowy układ wydechowy z chromowanymi nakładkami  
na końcówkach rur wydechowych

Chromowana nakładka na spojlerze tylnym

Komfortowy układ jezdny z obniżonym zawieszeniem (opcjonalnie bez dopłaty: 
komfortowy układ jezdny)

NaJatrakcyJNIeJSZe eLeMeNty wypOSażeNIa wNętrZa

3-ramienna kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą, perforowana  
w miejscach chwytnych, z 12 przyciskami i kontrastowymi szwami

Fotele sportowe z tapicerką ze sztucznej skóry ARTICO/tkaniny Corumba  
z kontrastowymi szwami

Pakiet komfortowych siedzeń

Element ozdobny z wzorem falistym w kolorze srebrnym lub wzorem falistym 
w kolorze antracytowym (opcja bez dopłaty)

Dysze nawiewowe z pierścieniem i krzyżowymi żeberkami pokrytymi srebrnym 
chromowaniem

Podsufitka w kolorze czarnym (opcjonalnie w kolorze szarym)

Gniazdko 12 V z tyłu

Talk of Town: linia Urban.
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Kusi czystą dynamiką: 
linia AMG.

NaJatrakcyJNIeJSZe eLeMeNty wypOSażeNIa NadwOZIa

Stylizacja AMG (spojlery przedni i tylny oraz boczne)

Obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramionami, lakiero-
wane w kolorze szarość tytanu i nabłyszczane, z ogumieniem 225/40 R 18 

Osłona chłodnicy o strukturze diamentowej z chromowanymi pinami, listwą 
lakierowaną w kolorze srebrnym i chromowaną nakładką

Dwustrumieniowy układ wydechowy z chromowanymi nakładkami na końców-
kach rur wydechowych

Dyfuzor w kolorze nadwozia

Sportowy układ jezdny z obniżonym zawieszeniem

Przednie tarcze hamulcowe perforowane, przednie zaciski hamulcowe z napisem 
„Mercedes-Benz”

NaJatrakcyJNIeJSZe eLeMeNty wypOSażeNIa wNętrZa

3-ramienna supersportowa kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą, 
spłaszczona u dołu, perforowana w miejscach chwytnych, z 12 przyciskami 
i czerwonymi kontrastowymi szwami

Fotele sportowe z tapicerką ze sztucznej skóry ARTICO/mikrofazy DINAMICA 
z czerwonymi kontrastowymi szwami

Pakiet komfortowych siedzeń

Element ozdobny z polerowanego wzdłużnie, jasnego aluminium

Dysze nawiewowe z pierścieniem i krzyżowymi żeberkami pokrytymi srebrnym 
chromowaniem

Podsufitka w kolorze czarnym

Pedały sportowe ze szczotkowanej stali szlachetnej z gumowymi wypustkami

Tej sile przyciągania nikt się nie oprze: sportowość i eks-
kluzywność Mercedesa CLA można zwiększyć starannie  
dobranymi dodatkami – począwszy od dynamicznych 
elementów zewnętrznych w stylizacji AMG po wystrój wnę-
trza ze sportową kierownicą wielofunkcyjną i sportowymi 
fotelami. 
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3-ramienna kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą, perforowana  
w miejscach chwytnych, z 12 przyciskami (spłaszczona u dołu w połączeniu 
z linią AMG)

Fotele sportowe z tapicerką ze skóry, kontrastowymi szwami i perforowanymi 
segmentami

Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera obok

Pakiet komfortowych siedzeń

Podparcie lędźwiowe z dwupłaszczyznową regulacją

Deska rozdzielcza pokryta sztuczną skórą ARTICO z kontrastowymi szwami

Krawędzie podokienne wykończone sztuczną skórą ARTICO z kontrastowymi 
szwami w stylizacji wrap-around

Elementy ozdobne z aluminium ze szlifem trapezowym

Elementy ozdobne z polerowanego wzdłużnie, jasnego aluminium (w połączeniu 
z linią AMG)

Podsufitka w kolorze czarnym (opcjonalnie podsufitka w kolorze szarym  
w połączeniu z tapicerką ze skóry w kolorze czarnym lub w szarości kryształu)

Pedały sportowe ze szczotkowanej stali szlachetnej z gumowymi wypustkami 
(w połączeniu z linią AMG)

Dywaniki kordowe z lamówką w kolorze wyposażenia

Gniazdko 12 V z tyłu

Mechanizm komfortowego zamykania szyb bocznych i panoramicznego dachu 
odsuwanego z funkcją otwierania/zamykania letniego (opcja)

Stylowa harmonia – zapowiedź rozkoszy: pakiet Exclusive  
z wysokiej jakości elementami wyposażenia spełnia bardzo 
wysokie wymogi pod względem komfortu, jakości i designu.

Przyciąga wzrok: 
pakiet Exclusive.
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Zapiera dech w piersiach: 
pakiet AMG Exclusive.
W oparciu o opcjonalną linię wyposażenia AMG stworzy-
liśmy zestawienie wysokojakościowych elementów  
wyposażenia wnętrza – w celu osiągnięcia najwyższej 
ekskluzywności, indywidualności i sportowości. 

3-ramienna sportowa kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą, spłaszczona 
u dołu, perforowana w miejscach chwytnych, z 12 przyciskami i czerwonymi 
kontrastowymi szwami

Fotele sportowe pokryte skórą w kolorze czarnym RED CUT z czerwonymi szwami

Podgrzewane fotele kierowcy i pasażera obok

Pakiet komfortowych siedzeń

Podparcie lędźwiowe z dwupłaszczyznową regulacją

Deska rozdzielcza pokryta sztuczną skórą ARTICO z czerwonymi szwami

Element ozdobny z polerowanego wzdłużnie, jasnego aluminium

Dźwignia zmiany biegów wykończona perforowaną skórą z czerwonymi kontra-
stowymi szwami i aplikacjami pokrytymi srebrnym chromowaniem

Krawędzie podokienne wykończone sztuczną skórą ARTICO z czerwonymi 
kontrastowymi szwami i w stylizacji wrap-around

Środkowe powierzchnie drzwi pokryte sztuczną skórą ARTICO z czerwonymi 
kontrastowymi szwami

Podsufitka w kolorze czarnym

Pedały sportowe ze szczotkowanej stali szlachetnej z gumowymi wypustkami

Dywaniki z kordu z czarną lamówką i czerwonym ozdobnym szwem,  z napisem 
„AMG” (napis „Sport” w modelach sportowych)

Gniazdko 12 V z tyłu

Mechanizm komfortowego zamykania szyb bocznych i panoramicznego dachu 
odsuwanego z funkcją otwierania/zamykania letniego (opcja)
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Obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane w kolorze czarnym

Atermiczne szyby przyciemnione w oknach od słupków B

Ramki okienne i listwy ozdobne krawędzi nadwozia w błyszczącej czerni

Dodatkowe elementy pakietu Night w połączeniu z linią Urban: obręcze kół  
ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramionami, lakierowane w kolorze 
czarnym i nabłyszczane, z ogumieniem 225/40 R 18 oraz osłona chłodnicy  
o strukturze diamentowej z pinami w kolorze czarnym błyszczącym i listwą  
w kolorze czarnym błyszczącym z chromowaną nakładką (ilustracja górna)

Dodatkowe elementy pakietu Night w połączeniu z linią AMG: obręcze kół 
AMG ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramionami, lakierowane w kolorze 
czarnym i nabłyszczane, z ogumieniem 225/40 R 18 (ilustracja dolna) oraz 
osłona chłodnicy o strukturze diamentowej z chromowanymi pinami i listwą  
w kolorze czarnym błyszczącym z chromowaną nakładką

Dla nocnych marków: 
pakiet Night.
Pakiet Night z wyrazistymi elementami stylizacyjnymi  
w kolorze czarnym nadaje Mercedesowi CLA jeszcze bar-
dziej sportowy i ekspresyjny charakter – od przyciem-
nionego szkła szyby tylnej i tylnych szyb bocznych, poprzez 
lusterka zewnętrzne i obręcze kół ze stopu metali lekkich, 
po ramki okien.
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Doświadczeni łowcy wiedzą: sprzęt nie może zawieść.  
Dlatego należy zaufać tylko Oryginalnym Akcesoriom  
Mercedes-Benz, zwiększającym indywidualizację  
Mercedesa CLA Coupé i CLA Shooting Brake. Dzięki nim 
będą Państwo doskonale przygotowani na wszystko. 

Dopasowany do Mercedesa CLA aerodynamiczny boks dachowy z ekstremalnie 
trwałego materiału. Szybkie i zoptymalizowane mocowanie na dostępnych 
oddzielnie poprzeczkach bazowych. Wygoda załadunku i wyładunku dzięki 
możliwości otwierania boksu dachowego z dwóch stron. 

Obręcz ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramionami, z ogumieniem 
225/40 R 18, czarna matowa i nabłyszczana (kod A246 401 2102 7X36).

Komfortowy, zamykany na klucz tylny bagażnik rowerowy umożliwia bezpieczny 
transport dwóch lub trzech rowerów. Montuje się go wygodnie na haku  
holowniczym. Każda z prowadnic ma dopuszczalne obciążenie 30 kg. Pomysłowy 
mechanizm odchylający umożliwia bezproblemowy dostęp do tylnej klapy  
samochodu także po zamontowaniu bagażnika. Aby zaoszczędzić miejsce przy 
przechowywaniu, bagażnik można szybko i wygodnie złożyć. 

Najlepszy sprzęt: 
oryginalne akcesoria.
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NaJatrakcyJNIeJSZe eLeMeNty wypOSażeNIa wNętrZa

Linia AMG

Pasy bezpieczeństwa designo w kolorze czerwonym

Dysze nawiewowe z czerwonym pierścieniem i krzyżowymi żeberkami  
pokrytymi srebrnym chromowaniem

Dywaniki z kordu z lamówką w kolorze czarnym, z kontrastowym ozdobnym 
szwem w kolorze czerwonym i napisem „Sport”

CLA 250 Sport1 i CLA 250 Sport 4MATIC wspólnie wyru-
szają na łowy. Oferują przy tym najwyższy poziom sporto-
wości i ekskluzywności: ze sportowym odgłosem silnika, 
sportowym układem jezdnym z obniżonym zawieszeniem 
engineered by AMG oraz stylizacją AMG. 

CLA 250 Sport 
i CLA 250 Sport 4MATIC.

1 CLA 250 Sport tylko w połączeniu z CLA Coupé. 

NaJatrakcyJNIeJSZe eLeMeNty wypOSażeNIa NadwOZIa

Obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich z 5 ramionami, lakierowane w kolorze 
czarnym i nabłyszczane, z ogumieniem 235/40 R 18

Sportowy parametryczny układ kierowniczy AMG

Osłona chłodnicy o strukturze diamentowej z chromowanymi pinami, listwą 
lakierowaną w kolorze czarnym błyszczącym i chromowaną nakładką

Przednie tarcze hamulcowe perforowane, przednie i tylne zaciski hamulcowe 
czerwone, przednie z napisem „Mercedes-Benz”

Bardziej sportowa regulacja pracy silnika, skrzyni biegów i pedału gazu

Zmieniona regulacja systemu ESP®
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NaJatrakcyJNIeJSZe eLeMeNty wypOSażeNIa wNętrZa

3-ramienna sportowa kierownica wielof. wykończona skórą, spłaszczona u dołu, 
perforowana w miejscach chwytnych, z 12 przyciskami i czerwonymi szwami

Zintegrowana tablica wskaźników AMG, z menu AMG i funkcją RACETIMER

Fotele sportowe z tapicerką ze sztucznej skóry ARTICO/mikrofazy DINAMICA

Pasy bezpieczeństwa designo w kolorze czerwonym

Element ozdobny z polerowanego wzdłużnie, jasnego aluminium

Dysze nawiewowe z czerwonym pierścieniem akcentowym i krzyżowymi żeber-
kami pokrytymi srebrnym chromowaniem

Podsufitka z tkaniny w kol. czarnym (opcj. bez dopłaty w szarości kryształu)

Pedały sportowe ze szczotkowanej stali szlachetnej z gumowymi wypustkami

Panel AMG DRIVE UNIT wraz ze sterownikiem AMG DYNAMIC SELECT

Z najmocniejszego domu: 
Mercedes-AMG CLA 45  
4MATIC.

NaJatrakcyJNIeJSZe eLeMeNty wypOSażeNIa NadwOZIa

Obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramionami, lakiero-
wane w kolorze szarość tytanu i nabłyszczane, z ogumieniem 235/40 R 18

Osłona chłodnicy AMG z podwójną listwą w matowej szarości tytanu,  
z napisem „AMG”

Spojler przedni AMG ze splitterem w szarości tytanu i czarnymi nakładkami

Spojlery boczne AMG z nakładkami w matowej szarości tytanu

Spojler tylny AMG imitujący dyfuzor

Krawędź obrysowa AMG

Wysokowydajny układ hamulcowy AMG z wentylowanymi od wewnątrz i perfo-
rowanymi tarczami o wymiarach 350 x 32 mm z przodu i 330 x 22 mm z tyłu

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC przekonuje oczywiście 
liczbami. Jednak przy tej prezencji chyba nikt nie koncen-
truje się na szczegółach. Oryginalne geny AMG czynią 
tego CLA nie tylko najmocniejszym, ale również najbardziej 
wyrazistym.
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Mercedes-AMG CLA 45  
4MATIC ‒ technika.
„One man, one engine” – każdy monter AMG swoim  
nazwiskiem potwierdza jakość wykonanej pracy.  
Mercedes-AMG łączy prawdziwe rękodzieło z wybit-
nymi osiągami – śmiało oznaczając swój rewir. 

2,0-litrowy, 4-cylindrowy silnik aMG z turbodoładowaniem, osiągający 
475 Nm i 280 kW (381 KM) – najmocniejszy na świecie produkowany seryjnie 
silnik 4-cylindrowy. Wyposażony w wysokoprecyzyjne piezowtryskiwacze  
i turbosprężarkę Twin-Scroll. Zużycie paliwa: średnio jedynie 7,3–6,9 l/100 km.

wysokowydajny układ hamulcowy aMG z wentylowanymi od wewnątrz  
i perforowanymi tarczami uwalniającymi większą energię hamowania. Na osi 
przedniej o imponującej wielkości 350 x 32 mm z 4-tłoczkowymi zaciska-
mi stałymi, na osi tylnej 330 x 22 mm z 1-tłoczkowymi zaciskami pływającymi. 

7-stopniowa sportowa skrzynia biegów dct SpeedShIft aMG zapew-
niająca szybkie zmiany biegów bez przerw w przepływie siły napędowej,  
wyposażona w funkcję „żeglowania” i RACE START. Mechanizm częściowego 
odłączania cylindrów przy podwyższaniu biegu oraz funkcja międzygazu  
podczas redukcji biegu zapewniają wyścigowe wrażenia i emocje dźwiękowe 
jak w sporcie motorowym.

Napęd na wszystkie koła aMG performance 4MatIc – przekształca  
moment obrotowy 475 Nm w dynamiczny napęd i jest wyposażony w typową 
dla AMG elektrohydrauliczną regulację, gwarantującą optymalną trakcję. 

Elektromechaniczny sportowy parametryczny układ kierowniczy aMG,  
we współpracy ze sportowym układem jezdnym aMG i osiami skonstru-
owanymi specjalnie dla modelu Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC, zapewnia 
wysoką precyzję kierowania oraz dynamiczną charakterystykę jazdy. 

Sterownik aMG dyNaMIc SeLect umożliwia kierowcy wybieranie spośród 
trzech zdefiniowanych programów jazdy ‒ „C” (Comfort), „S” (Sport) i „S+” 
(Sport Plus) ‒ oraz indywidualnie ustawionego programu jazdy „I”. Kolejną 
wielką zaletą jest funkcja „żeglowania” w programie jazdy „C”: po zdjęciu 
stopy z pedału gazu silnik jest odłączany od układu przeniesienia napędu, pręd-
kość obrotowa zostaje zredukowana do prędkości biegu jałowego, a samo-
chód oszczędnie sunie drogą.
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NaJatrakcyJNIeJSZe eLeMeNty Z aMG perfOrMaNce StUdIO

Pakiet AMG DYNAMIC PLUS, zawierający m.in. samoblokujący mechanizm 
różnicowy na osi przedniej i program jazdy RACE 

Sportowy układ jezdny AMG RIDE CONTROL z adaptacyjnym systemem 
amortyzacji w dwóch ustawieniach układu jezdnego

Pakiet wyposażenia nadwozia AMG Carbon 

Pakiet AMG Night

Obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich, wieloramienne, lakierowane w kolorze 
czarnym matowym z nabłyszczaną krawędzią, z ogumieniem 235/35 R 19

Obręcze kół AMG ze stopu metali lekkich, wieloramienne, lakierowane w kolorze 
szarość tytanu i nabłyszczane, z ogumieniem 235/35 R 19

Zaciski hamulcowe lakierowane w kolorze czerwonym z czarnym napisem 
 „AMG”

Układ wydechowy AMG Performance gwarantujący sportowe, emocjonujące 
wrażenia dźwiękowe, jeszcze zwiększające swą intensywność za naciśnięciem 
przycisku

Kierownica AMG Performance, dźwignia selekcyjna AMG E-SELECT i kluczyk 
główny z godłem AMG

Fotele AMG Performance

Pakiet kierowcy AMG (zwiększenie ograniczonej prędkości maksymalnej  
aż do 270 km/h oraz udział w szkoleniu dla kierowców w ośrodku AMG Driving 
Academy)

45° łowieckiej gorączki: 
AMG Performance Studio.
AMG Performance Studio wyjątkowy samochód AMG 
uczyni prawdziwym unikatem. Swojemu Mercedesowi-AMG 
CLA 45 4MATIC mogą Państwo nadać całkiem indywi-
dualny styl, podkreślający jego ekspresyjny charakter. 
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R31643

39R

R43

R24

R78

R20

02R

01R 66R

wypOSażeNIe StaNdardOwe I dOdatkOwe

643 Obręcz stalowa z 10-otworowym ozdobnym kołpakiem, 
z ogumieniem 205/55 R 16 (opcja bez dopłaty dla 
modeli z silnikami wysokoprężnymi oraz dla CLA 180 
i CLA 200; dla CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition  
z ogumieniem 195/65 R 15, kod R00)

39R Obręcz ze stopu metali lekkich z 10 ramionami,  
lakierowana w kolorze srebrnym mistrzowskim,  
z ogumieniem 205/55 R 16 (standard dla CLA 180 d, 
CLA 200 d, CLA 200 d 4MATIC, CLA 180 i CLA 200, 
opcja bez dopłaty dla CLA 220 d i CLA 220 d 4MATIC)

R78 Obręcz ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramio-
nami, lakierowana w kolorze czarnym matowym  
i nabłyszczana, z ogumieniem 205/55 R 16 (opcja)

R20 Obręcz ze stopu metali lekkich z 7 ramionami, lakie-
rowana w kolorze czarnym matowym i nabłyszczana, 
z ogumieniem 205/55 R 16 (opcja)

R43 Obręcz ze stopu metali lekkich z 10 ramionami,  
lakierowana w kolorze srebrny tytan, z ogumieniem 
225/45 R 17 (opcja; standard dla CLA 220 d, 
CLA 220 d 4MATIC, CLA 250 i CLA 250 4MATIC; 
dostępna również jako obręcz zimowa, kod 25R) 

R24 Obręcz ze stopu metali lekkich z 5 ramionami,  
lakierowana w kolorze srebrny tytan, z ogumieniem 
225/45 R 17 (opcja)

02R Obręcz ze stopu metali lekkich z 5 ramionami, lakie-
rowana w kolorze szarość tremolitu i nabłyszczana,  
z ogumieniem 225/45 R 17 (opcja)

01R Obręcz ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramio-
nami, lakierowana w kolorze czarnym i nabłyszcza-
na, z ogumieniem 225/40 R 18 (opcja; standard dla 
pakietu Night w połączeniu z linią Urban)

R31 Obręcz ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramio-
nami, lakierowana w kolorze szarość Himalajów  
i nabłyszczana, z ogumieniem 225/40 R 18 (opcja)

Najbardziej  
pożądane trofea. 
Polowanie na doskonałą obręcz koła  
rozpoczęte. Nasz bogaty i atrakcyjny  
wybór zawiera obręcze kół dokładnie  
dopasowane do wymarzonego przez  
Państwa auta. 
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46R

64R

796

781

646

649

791

794

760

693

m kOLeJNe OBręcZe kóŁ 

znajdą Państwo w naszym programie akcesoriów.

Informacje o Oryginalnych Akcesoriach  
Mercedes-Benz są dostępne na stronie internetowej
www.mercedes-benz.pl/akcesoria lub  
bezpośrednio u najbliższego dealera Mercedes-Benz.

66R Obręcz ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi ramio-
nami, lakierowana w kolorze szarość Himalajów,  
z ogumieniem 225/40 R 18 (opcja, standard dla linii 
Urban)

46R Obręcz ze stopu metali lekkich z 5 potrójnymi  
ramionami, lakierowana w kolorze szarość tremolitu, 
z ogumieniem 225/40 R 18 (opcja)

64R Obręcz ze stopu metali lekkich z 5 potrójnymi  
ramionami, lakierowana w kolorze szarość Himalajów 
i nabłyszczana, z ogumieniem 225/40 R 18 (opcja)

OryGINaLNe akceSOrIa

693 Obręcz AMG ze stopu metali lekkich, wieloramienna, 
lakierowana w kolorze czarnym i nabłyszczana,  
z ogumieniem 235/35 R 19 (opcja dla CLA 250 Sport 
4MATIC)

1 Wariant z ogumieniem mieszanym z odmiennymi obręczami kół i rozmiarami opon na tylnej osi.

aMG

646 Obręcz AMG ze stopu metali lekkich, wieloramienna, 
lakierowana w kolorze czarnym, z nabłyszczaną  
krawędzią, z ogumieniem 225/40 R 18 

649 Obręcz AMG ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi 
ramionami, lakierowana w kolorze szarość tytanu  
i nabłyszczana, z ogumieniem 235/40 R 18 (standard 
dla modelu Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC)

796 Obręcz AMG ze stopu metali lekkich, wieloramienna, 
lakierowana w kolorze czarnym, z nabłyszczaną  
krawędzią, z ogumieniem 225/40 R 18 (oś przednia) 
i 245/35 R 181 (oś tylna)

781 Obręcz AMG ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi 
ramionami, lakierowana w kolorze czarnym i nabłysz-
czana, z ogumieniem 225/40 R 18 (opcja, standard 
dla pakietu Night w połączeniu z linią AMG)

791 Obręcz AMG ze stopu metali lekkich, wieloramienna, 
lakierowana w kolorze szarość tytanu i nabłyszczana, 
z ogumieniem 225/40 R 18 

794 Obręcz AMG ze stopu metali lekkich z 5 podwójnymi 
ramionami, lakierowana w kolorze szarość tytanu  
i nabłyszczana, z ogumieniem 225/40 R 18 (standard 
dla linii AMG)

760 Obręcz AMG ze stopu metali lekkich, wieloramienna, 
lakierowana w kolorze szarość tytanu i nabłysz-
czana, z ogumieniem 225/40 R 18 (oś przednia)  
i 245/35 R 181 (oś tylna)
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Dane techniczne Coupé.

SILNIkI BeNZyNOwe cLa 180 cLa 180 Be edition cLa 200 cLa 250 cLa 250 4MatIc cLa 250 Sport cLa 250 Sport 
4MatIc

Mercedes-aMG 
cLa 45 4MatIc

Liczba/układ cylindrów 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Łączna pojemność skokowa w cm3 1595 1595 1595 1991 1991 1991 1991 1991

Moc nominalna1 w kW (KM) przy obr/min 90 (122)/5000 90 (122)/5000 115 (156)/5300 155 (211)/5500 155 (211)/5500 160 (218)/5500 160 (218)/5500 280 (381)/6000

Nom. moment obr.1 w Nm przy obr/min 200/1250–4000 200/1250–4000 250/1250–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 475/2250–5000

Skrzynia biegów 6-stopn. mech.  
[7G-DCT]

6-stopn. mech. 
[–]

6-stopn. mech. 
[7G-DCT]

6-stopn. mech. 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

6-stopn. mech. 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– [7-stopn. sportowa DCT 
SPEEDSHIFT AMG]

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w sek. 9,0 [8,7] 9,0 [–] 8,2 [7,9] 6,6 [6,5] – [6,6] 6,5 [6,4] – [6,4] – [4,2]

Prędkość maksymalna ok. w km/h 210 [210] 190 [–] 230 [230] 240 [240] – [240] 2502 [2502] – [2502] – [2502]

Zużycie paliwa3 w l/100 km
średnio 5,7–5,4 [5,5–5,1] 5,0–5,0 [–] 5,7–5,5 [5,5–5,1] 6,6–6,4 [5,9–5,7] – [6,6–6,4] 6,7–6,7 [6,1–6,1] – [6,7–6,7] – [7,3–6,9]

Emisja CO2
3 w g/km, średnio 133–125 [126–119] 117–117 [–] 133–126 [126–119] 153–148 [138–134] – [154–150] 156–156 [141–141] – [158–158] – [171–162]

Klasa emisji spalin4/klasa wydajności5 Euro 6/B Euro 6/B Euro 6/B Euro 6/C [B] Euro 6/C Euro 6/D [C] Euro 6/D Euro 6/D

SILNIkI wySOkOprężNe cLa 180 d cLa 200 d cLa 200 d 4MatIc cLa 220 d cLa 220 d 4MatIc

Liczba/układ cylindrów 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Łączna pojemność skokowa w cm3 1461 2143 2143 2143 2143

Moc nominalna1 w kW (KM) przy obr/min 80 (109)/4000 100 (136)/3200–4000 100 (136)/3400–4400 130 (177)/3600–3800 130 (177)/3600–3800

Nom. moment obr.1 w Nm przy obr/min 260/1750–2500 300/1400–3000 300/1400–3000 350/1400–3400 350/1400–3400

Skrzynia biegów 6-stopniowa mechaniczna
[7G-DCT]

6-stopniowa mechaniczna
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w sek. 11,6 [11,9] 9,5 [9,0] – [9,0] – [7,7] – [7,7]

Prędkość maksymalna ok. w km/h 205 [205] 220 [220] – [216] – [232] – [230]

Zużycie paliwa3 w l/100 km
średnio 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]

Emisja CO2
3 w g/km, średnio 108–98 [109–100] 114–104 [110–100] – [127–119] – [111–104] – [127–119]

Klasa emisji spalin4/klasa wydajności5 Euro 6/A+ Euro 6/A+ Euro 6/A Euro 6/A+ Euro 6/A

to, co najlepsze dla silnika:
Oryginalne Oleje Silnikowe Mercedes-Benz.

1  Dane dotyczące mocy nominalnej i nominalnego momentu obrotowego wg dyrektywy 80/1269/EWG w aktualnie obowiązującym brzmieniu. 2 Ograniczona elektronicznie. 3 Podane wartości obliczone zostały zgodnie z przewidzianymi 
przepisami procedurami pomiarowymi (rozporządzenie [WE] 715/2007 w aktualnie obowiązującym brzmieniu). Dane wg dyrektywy 1999/94/WE w aktualnie obowiązującym brzmieniu: dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią 
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Dane techniczne Shooting Brake.

SILNIkI BeNZyNOwe cLa 180 cLa 200 cLa 250 cLa 250 4MatIc cLa 250 Sport 4MatIc Mercedes-aMG 
cLa 45 4MatIc

Liczba/układ cylindrów 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Łączna pojemność skokowa w cm3 1595 1595 1991 1991 1991 1991

Moc nominalna1 w kW (KM) przy obr/min 90 (122)/5000 115 (156)/5300 155 (211)/5500 155 (211)/5500 160 (218)/5500 280 (381)/6000

Nom. moment obr.1 w Nm przy obr/min 200/1250–4000 250/1250–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 475/2250–5000

Skrzynia biegów 6-stopn. mech. 
[7G-DCT]

6-stopn. mech. 
[7G-DCT]

6-stopn. mech. 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

6-stopn. mech. 
[7G-DCT]

– [7-stopn. sportowa DCT  
SPEEDSHIFT AMG]

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w sek. 9,1 [8,8] 8,5 [8,2] 6,8 [6,7] – [6,7] – [6,7] – [4,3]

Prędkość maksymalna ok. w km/h 210 [210] 225 [225] 240 [240] – [240] – [240] – [2502]

Zużycie paliwa3 w l/100 km 
średnio 6,0–5,5 [5,6–5,3] 6,0–5,6 [5,6–5,3] 6,7–6,6 [6,2–6,0] – [6,8–6,6] – [6,8–6,8] – [7,3–6,9]

Emisja CO2
3 w g/km, średnio 140–128 [132–124] 140–130 [132–124] 156–151 [143–139] – [156–152] – [158–158] – [171–162]

Klasa emisji spalin4/klasa wydajności5 Euro 6/B Euro 6/B Euro 6/C Euro 6/C Euro 6/C Euro 6/C

SILNIkI wySOkOprężNe cLa 180 d cLa 200 d cLa 200 d 4MatIc cLa 220 d cLa 220 d 4MatIc

Liczba/układ cylindrów 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Łączna pojemność skokowa w cm3 1461 2143 2143 2143 2143

Moc nominalna1 w kW (KM) przy obr/min 80 (109)/4000 100 (136)/3200–4000 100 (136)/3400–4400 130 (177)/3600–3800 130 (177)/3600–3800

Nom. moment obr.1 w Nm przy obr/min 260/1750–2500 300/1400–3000 300/1400–3000 350/1400–3400 350/1400–3400

Skrzynia biegów 6-stopniowa mechaniczna
[7G-DCT]

6-stopniowa mechaniczna
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w sek. 11,9 [11,9] 9,7 [9,2] – [9,2] – [7,8] – [7,8]

Prędkość maksymalna ok. w km/h 200 [200] 215 [215] – [212] – [228] – [225]

Zużycie paliwa3 w l/100 km
średnio 4,2–3,9 [4,3–4,1] 4,4–4,1 [4,2–3,9] – [5,0–4,6] – [4,3–4,0] – [5,0–4,6]

Emisja CO2
3 w g/km, średnio 110–101 [114–107] 115–108 [111–101] – [131–121] – [112–105] – [131–121]

Klasa emisji spalin4/klasa wydajności5 Euro 6/A+ Euro 6/A+ Euro 6/A Euro 6/A+ Euro 6/A

oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. 4 Informacja ważna jedynie na obszarze Unii Europejskiej. Możliwe różnice w niektórych krajach. 5 Obliczona na podstawie pomiaru emisji CO2, z uwzględnieniem masy pojazdu. Wartości w nawiasach kwadratowych dotyczą silników  
z automatyczną skrzynią biegów. Więcej danych technicznych znajdą Państwo na stronach internetowych www.mercedes-benz.pl.
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Wymiary Coupé. Wymiary Shooting Brake.

Wszystkie wymiary podano w milimetrach i są wartościami uśrednionymi. Dotyczą CLA 180 z wyposażeniem podstawowym i bez obciążenia.
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118
158

111
151351

358

H88

H73

wyposażenie standardowe

tapicerki

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

sztuczna skóra ARTICO w kolorze czarnym2, 4

sztuczna skóra ARTICO w szarości kryształu2, 4

sztuczna skóra ARTICO w kolorze czarnym3, 4 z kontrastowym ozdobnym szwem
sztuczna skóra ARTICO w beżu Sahary3, 4

sztuczna skóra ARTICO w szarości kryształu3, 4 z kontrastowym ozdobnym szwem
sztuczna skóra ARTICO/tkanina Coari w kolorze czarnym3

sztuczna skóra ARTICO/tkanina Coari w szarości kryształu3

sztuczna skóra ARTICO/tkanina Corumba w kolorze czarnym3

sztuczna skóra ARTICO/tkanina Corumba w kolorze czarnym/pomarańczowym3

sztuczna skóra ARTICO/tkanina Corumba w szarości kryształu3

sztuczna skóra ARTICO/mikrofaza DINAMICA w kolorze czarnym3, 5, 6

skóra w kolorze czarnym3

skóra w brązie orzechowym3

skóra w szarości kryształu3

skóra w kolorze czarnym RED CUT3

elementy ozdobne

H14
H19
H50
H51
H73
H79
H88
736
739

drewno orzechowe w kolorze brązowym połyskującym1

drewno topolowe w kolorze jasnobrązowym półmatowym1

wzór falisty w kolorze srebrnym
wzór falisty w kolorze antracytowym
włókno węglowe AMG1

aluminium polerowane wzdłużnie, jasne1, 5, 6, 7

wzór MATRIX
drewno jesionowe w kolorze czarnym połyskującym1

aluminium ze szlifem trapezowym

1  Wyposażenie dodatkowe. 2 Fotel komfortowy. 3 Fotel sportowy. 4 Tylko w połączeniu z pakietem komfortowych siedzeń. 
5 Standard dla modelu AMG. 6 Standard dla modelu sportowego. 7 Standard dla linii AMG i pakietu AMG Exclusive.

Tapicerki i elementy ozdobne.
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811

155
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H79
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H19

H14
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739

H73

651

H79

H73 H73

Linia aMG1 pakiet aMG exclusive1pakiet exclusive1Linia Urban1
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589 191 787 991

650 592 990

696 761

Lakiery uniwersalne

589
650
696

czerwień Jupitera
biel cirrusa
czerń nocy

Lakiery metalizowane1

191
592
761
787
990

czerń kosmosu
fiolet zorzy polarnej
srebrny polarny
szarość gór
brąz orientalny

Lakier specjalny1

991 srebrny polarny designo magno

Lakiery uniwersalne Lakiery metalizowane1

Lakiery.

1 Wyposażenie dodatkowe.

Lakier specjalny1
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Informacje o niniejszym katalogu: Po zakończeniu redakcji tej publikacji, 29.04.2015 r., mogły nastąpić zmiany  
w wyszczególnionych w niej produktach. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania przed terminem dostawy zmian 
konstrukcji czy formy, odstępstw od ustalonej kolorystyki, jak również do zmian zakresu dostawy, o ile te zmiany  
i odstępstwa są obiektywnie akceptowalne dla kupującego. Jeżeli sprzedawca lub producent w celu oznaczenia zamó-
wienia lub przedmiotu zamówienia używa określonych symboli lub liczb, nie jest to podstawą nabycia jakichkolwiek 
praw ani roszczeń. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie dodatkowe oraz akcesoria nienależące do standardowego 
zakresu dostawy. Technologia druku może mieć wpływ na różnice w przedstawionych kolorach. Niniejsza publikacja 
jest przeznaczona na rynek międzynarodowy. Może jednak zawierać typy pojazdów i usługi niedostępne w ofercie  
w niektórych krajach. Stwierdzenia na temat przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą wyłącznie  
Republiki Federalnej Niemiec w momencie zamykania redakcji. Wiążących i aktualnych informacji udzielą Państwu  
dealerzy samochodów Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.pl
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Odbiór pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po długoletnim użytkowaniu Państwa Mercedesa CLA zapewnimy jego 
przyjęcie i utylizację w sposób możliwie nieuciążliwy dla środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 
w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do tego momentu upłynie jednak jeszcze dużo czasu. 

Z chwilą wejścia w życie w Polsce przepisów w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, Mercedes-Benz Polska 
Sp. z o.o. zobowiązuje się, zgodnie z tymi przepisami oraz przywołaną dyrektywą Unii Europejskiej, zapewnić odbiór 
pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich utylizację w sposób możliwie nieuciążliwy dla środowiska naturalnego. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.mercedes-benz.pl/recykling.

Mercedes-Benz jest współzałożycielem fundacji „Laureus Sport for Good”.
Od momentu założenia fundacji w roku 2000 marka Mercedes-Benz wspiera oraz propaguje cele i wartości tego 
globalnego programu społecznego, który poprzez socjalne projekty sportowe dąży do poprawy życia dyskryminowanych 
lub chorych dzieci i młodzieży. Laureus stał się fundamentalnym świadectwem społecznej odpowiedzialności marki 
Mercedes-Benz. Dlatego każdy nowy Mercedes jest ambasadorem tych wartości. Kupując Mercedesa, wspierają Państwo 
fundację „Laureus Sport for Good”.


