
CLA Coupé



Kõik, mis muudab Sind eriliseks.
Uus tegija linnas, valmis jätma sügavat muljet. Tema disain eristab Sind 
massist. Tema võimsus annab Sulle tiivad. Tema kasutajaliides räägib 
Sinuga sama keelt. Tere tulemast uude CLA Coupé’sse.



Progressiivselt dünaamiline kapotist kuni tagaluugini. Järsk esiosa 
räägib jõulisest iseloomust. Raamita ukseklaasid rõhutavad kupeelikku 
sportlikkust. Musklis õlajoon ja lai tagaosa panevad pead pöörama. 

Efektselt enesekindel.



Tere tulemast MBUX-i (Mercedes-Benz User Experience). Nüüd saab uue CLA 
Coupé’ga suhelda nagu teeksid seda oma sõbraga. See käib tavakõnes, 
puutega või intuitiivsete žestidega ja isegi liitreaalsuses. Tehisintelligentsi abil 
suudab süsteem Sinult õppida, anda Sulle nõu ja mäletab Sinu eelistusi.  

Rõõm tutvuda!



Uus CLA. 
Mängi oma reeglite järgi.



Ohutuse osas on uus CLA
äärmiselt pragmaatiline.

Kas oled valmis end 
tundma kui kodus?

Kõik koos ja kõik Sinu heaks. Juhiabisüsteemide paketid ühendavad
assisteerivad süsteemid ja  ohutussüsteemid. See tähendab, et ohtusid 
märgatakse varakult, kuvatakse hoiatused ning ohuolukorras rakenda-
takse pidureid. 

Uue Mercedes-Benz CLA Coupé ekraanid on loodud, et 
tagada Sinu heaolu. Kõike neil kuvatavat saab seadistada 
just sel moel, nagu eelistate näha. Kena  „wraparound“
disain koos meeleoluvalgustusega tagab sujuva ülemineku. 
Luksus, mida tunned ja näed, tuleneb muuhulgas soojen-
dusega roolist ja kõrgtehnoloogilisest puuteekraaniga Wide-
screen Cockpitist.



Sport vajab reegleid.
Mängi oma reeglite järgi.

Sina otsustad paari lihtsa nupuvajutusega, milline on Su auto seadistus. Vastavalt oma 
soovile saad reguleerida isegi vedrustust. Lisaks sellele, et dünaamiline kupeekere 
näeb imeline välja, on see ka erakordselt voolujooneline. See vähendab kütusekulu ja 
müra, lisades ühtlasi sõidustabiilsust.



ENERGIZING paketid Tuuleklaasinäidik

MBUX sõitjateruumi assistent Nutitelefoni integreerimise pakett

Parema enesetundega sõidu lõppedes kui seda alustades? Just seda 
võimaldavad geniaalsed ENERGIZING paketid. Sõltuvalt komplekssusest 
saab mugavussüsteemid ühendada individuaalsete programmide alla.
Näiteks valgusmeeleolu, muusika ja lisavarustuse massaažiistmed.

Juhi tähelepanu püsib häirimatult teel ja liiklussituatsioonil, sest tuule-
klaasinäidik kuvab kõige tähtsama info täpselt tema silme ette. See 
väldib silmade väsimist, sest nad ei pea pidevalt ümber lülituma
kaugele ja lähedale.

MBUX sõitjateruumi assistent võimaldab intuitiivselt ja puutevabalt juhti-
da suurt hulka mugavus- ja MBUX funktsioone. Ülemisel juhtpaneelil 
asuv kaamera jälgib käeliigutusi puuteekraani ja puutepadja juures ning 
kohandab meediaekraani kuvastiili vastavalt valitud seadistusele.

Nutitelefoni integreerimine ühendab mobiiltelefoni meediasüsteemiga 
Apple® CarPlay® ja Android Auto® abil, andes mugava ligipääsu
nutitelefoni kõige olulisematele rakendustele. Selle abil on lihtne
kasutada ka kolmandate osapoolte nagu näiteks Spotify teenuseid.



Meeleoluvalgustus MULTIBEAM LEDBurmester® ruumilise heli süsteem Kuni 19-tollised rattad
Muudab sõitjateruumi vastavalt Sinu eelistustele või meeleolule. Tänu valikus olevale
64 toonile võimaldab meeleoluvalgustus luua näiteks valgustusega ventilatsiooniavade, 
uksepaneelide ja näidikupaneeli imelisi värvikombinatsioone.

Täiusliku nähtavuse heaks: adaptiivsed MULTIBEAM LED esituled reageerivad liiklus-
situatsioonile individuaalselt juhitavate LED-elementide abil. Osalise kaugtule funktsioon 
jätab teised liiklejad valgusvihust välja ega pimesta neid. Kurvi- ja aktiivvalguse funkt-
sioonid valgustavad optimaalselt vaatevälja, võimaldades ohte varem märgata.

Võimsad kõlarid tekitavad esmaklassilise ruumilise heli. Kuulamiskogemust saab veelgi 
intensiivsemaks muuta eraldi ees- ja tagareas istujate jaoks seadistatavale helipildiga. 
Kvaliteet, mida näed ka silmaga: tänu tippkvaliteediga Burmester-kirjadele.

Valmis vallutama teid: lisavarustusena pakutavad 19-tollised rattad näevad imelised 
välja ning pakuvad veelgi ehedamat ja sportlikumat sõidutunnet. 



Standardvarustus Varustuse- ja disainipakett ProgressiveAMG Line
CLA varustus on piisav ka siis, kui ei tee lisavarustuse nimekirja ühtki linnukest. Standard-  
varustuse osas näitab see auto oma suuremeelset külge. Sportliku mulje garanteerivad 
teemandiesivõre, LED päevasõidutuled ja kerged alumiiniumveljed. Piduriassistent Active 
Brake Assist on näiteks auto kõrgetest ohutusstandarditest.

Progressive varustuse- ja disainipakett muudab Su auto märkimisväärselt ihaldusväärsemaks. Lisaväärtus, 
mida näed ja tunned. Esindusliku kompaktse autoga seonduv kvaliteetne inseneritöö on viidud igas mõttes 
veelgi kõrgemale tasemele. Selle paketiga avanevad ka uued atraktiivsed kombinatsioonid nii välisdisainis 
kui ka sõitjateruumis – näiteks lisanduvad valikusse naha- ja ööpakett.

AMG Line’i välisdisaini ja sõitjateruumiga saadad välja selge võimsusesõnumi. See auto 
meenutab AMG mudeleid ennekõike spetsiaalse esimese ja tagumise kaitserauaga. Sõidu-
elamuse muudab intensiivsemaks ka tehniline külg: näiteks madalam ja sportliku seadega 
vedrustus ja Direct-Steer roolisüsteem.



Adaptiivvedrustus DYNAMIC SELECT
Kui soovid, siis kohandub vedrustus tänu seadistusvõimalusele täielikult Sinu sõidustiili ja teeoludega, muutes 
CLA sõidudünaamika veelgi paremaks. 

Massi- ja müraoptimeeritud komponendid on loodud pakkuma maksimaalselt vilgast juhitavust, mugavust ning 
ohutust.

Sosistamisest möirgamiseni. Lisavarustusena pakutavat adaptiivvedrustust saab nupuvajutusega seadistada. 
Valikusse kuuluvad sõidurežiimid Eco, Comfort, Sport ja Individual.



Tehnilised andmed. Mõõdud.

Kõik mõõdud millimeetrites. Illustratsioonidel on antud keskmised mõõdud. Need kehtivad baasvarustuses ja koormata sõidukite kohta.

Mootoritele parim:
Mercedes-Benzi originaalõlid.

1  Võimsus vastavalt Määruse (EC) nr. 715/2007 hetkel kehtivale versioonile. 2 Saadaval lühiajaliselt. 3 Elektrooniliselt piiratud. 4 Näidud on arvutatud vastavalt kirjeldatud mõõtemetoodikale. Need vastavad “NEDC CO2 näitajatele” vastavalt
Artikkel 2 Nr. 1 Rakendusmäärusele (EU) 2017/1153. Kütusekulu on arvutatud antud määruse põhjal. Lisainfot uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO2 heitmete kohta leiab väljaandest nimega „Suunised uute sõiduautode kütusekulu, CO2 

heitmete ja elektrikulu kohta”, mis on tasuta saadaval kõikide edasimüüjate juures ja Deutsche Automobil Treuhand GmbH kodulehel www.dat.de. Näidud ei põhine konkreetsel sõidukil ega ole osaks tootepakkumisest; need on edastatud ainult eri-
nevate mudelite võrdlemiseks. Näitajad sõltuvad valitud lisavarustusest. 5 Kehtiv ainult Euroopa Liidus. Andmed võivad riigiti erineda. 6 Arvutatud vastavalt mõõdetud CO2 heitmetele, arvestades sõiduki massi. Kehtiv ainult Saksamaal.

Diiselmootorid. 

CLA 180 d CLA 200 d CLA 220 d

Töömaht (cm3) 1461 1950 1950

Maksimaalne võimsus1 (kW [hj] / p/min) 85 110 140

Kiirendus 0 - 100 km/h (s) 10,7 8,3 7,1

Tippkiirus (km/h) 2053 2263 2443

Kütusekulu (l/100 km)
Linn
Maantee
Keskmine

4,2-4,3
3,6-3,8
3,8-4,0

5,1-5,4
3,6-3,8
4,1-4,4

5,3-5,5
3,8-3,9
4,3-4,4

Keskmine CO2 heide4 (g/km) 100-105 109-116 114-117

Heitmestandard5/efektiivsusklass6 A+ - A+ A - A+ A - A

Bensiinimootorid.

CLA 180 CLA 200 CLA 220 CLA 220 4MATIC CLA 250 CLA 250 4MATIC CLA 35 4MATIC

Töömaht (cm3) 1332 1332 1991 1991 1991 1991 1991

Maksimaalne võimsus1 (kW [hj] / p/min) 1002 1202 1402 1402 1652 1652 2252

Kiirendus 0 - 100 km/h (s) 9,0 8,2 7,0 7,0 6,3 6,3 4,9

Tippkiirus (km/h) 2163 2293 2413 2373 2503 2503 2503

Kütusekulu (l/100 km)
Linn
Maantee
Keskmine

6,9-7,4
4,5-4,7
5,4-5,7

6,5-6,7
4,7-5,0
5,4-5,6

8,0-8,2
4,8-5,0
6,0-6,2

8,7-8,8
5,2-5,4
6,5-6,7

8,0-8,2
4,8-5,0
6,0-6,2

8,7-8,8
5,2-5,4
6,5-6,7

9,3-9,4
6,0-6,1
7,2-7,3

Keskmine CO2 heide4 (g/km) 123-130 122-129 138-141 148-153 138-141 148-153 164-167

Heitmestandard5/efektiivsusklass6 B - B B - B C - C C - C C - C C - C D - D
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Pange tähele: pärast antud trükise koostamise tähtaega (06.07.2018) võib olla toodet muudetud. Tootja jätab endale 
õiguse teha tarneperioodil muutusi toote disainis, vormis, värvis ja tehnilistes andmetes, kui neid muutuseid, võttes 
arvesse müüja huve, võib pidada ostja suhtes mõistlikuks. Kui müüja või tootja kasutab tellimuse või tellimuse eseme 
tähistamiseks sümboleid või numbreid, ei saa õigusi tuletada üksnes nendest. Pildid võivad näidata varustust ja lisasid, 
mis ei kuulu standardvarustusse. Antud trükist levitatakse rahvusvaheliselt.

Teave õigusnormide, õigusnõuete ja maksustamise ning selle tagajärgede kohta kehtib aga ainult Saksamaa Liitvabariigi 
suhtes ja oli trükise koostamisel täpne. Praegu kehtiva ning spetsiifilisema info saamiseks pöörduge palun lähima voli-
tatud Mercedes-Benzi edasimüüja poole.
www.mercedes-benz.ee
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