
GLA



Sama liikuv nagu Sina. Uus GLA on 
mitmekülgseks eluks parim kaaslane.

Linnas. Ja linnade vahel.







Uus GLA on varustatud kõigega, mis võiks Su sõidud veelgi meeldivamaks muuta. 
Sõitjateruumis on ühendatud ruumikus, sportlikkus ja parimal tasemel materjalid. 
Tulemusena on uus kompaktne linnadžiip funktsionaalsem kui kunagi varem ning 
kohandub alati Sinu vajadustega.

Muudab iga tsooni 
mugavustsooniks.





Progressiivne ning parimaid külgi esile toov disain muudab meie uue 
kompaktse maasturi elegantseks ja dünaamiliseks.

Sportlik igast vaatenurgast.





MBUX-iga saad alati rääkida: Mercedes-Benzi multimeedia- 
süsteem on innovaatiline, intuitiivne ja intelligentne. 
Ja ühendab Sind digitaalmaailmaga.

Meeldiv tutvuda!



… ning uus GLA on Sulle igas olukorras toeks. Alates juhiabisüsteemidest kuni kasutaja- 
liideseni, mis õpib Sind paremini tundma iga kord, kui sellega suhtled. See kohandub Su 
elustiiliga sama moodi nagu pinnasega, kus sõidad. Lepi kokku proovisõit ning tutvu uue 
Mercedes-Benz GLA-ga isiklikult.

Lihtsalt istu autosse …





Meeleoluvalgustus.

Kasutuslihtsus.

Seadista sõitjateruum vastavalt oma eelistustele või hetketujule. 
64 värviga meeleoluvalgustuse abil saad valida vaimustavaid värvi- 
skeeme, kombineerides eri toone näiteks ventilatsiooniavadel, ustel 
ja armatuurlaual. 

Revolutsiooniline hääljuhtimine, tipptasemel kasutusmugavus ja uute 
võimalustega isikupärastamine teevad uuest GLA-st kunstiteose. Auto 
kasutamine pole kunagi tundunud sedavõrd käepärane. 



Head-up Display tuuleklaasinäidik.
Parim eeldus sportlikuks sõidunaudinguks ja pingevabaks teekonnaks: 
Head-up Display tuuleklaasinäidik muudab Su auto vaimustavaks 
digitaalseks kokpitiks ning annab häirimatu ülevaate olulisemast infor-
matsioonist. Su tähelepanu püsib teel ja Sind ümbritseval liiklusel.

Widescreen Cockpit.
Hoia kõigel pilk peal. Uue GLA Widescreen Cockpit on eriti terava 
pildiga, tänu sellele edastatakse infot meeldivalt selgelt. See muudab 
lihtsamaks ja kiiremaks näiteks menüüdes liikumise.



Täiuslik nähtavus: tänu MULTIBEAM LED adaptiivsetele esituledele, mille LED-elemendid 
reageerivad liiklussituatsioonile. Osalise kaugtule funktsioon jätab teised liiklejad valgus- 
vihust välja ning seetõttu ei pimesta neid. Et märkaksid ohtusid varem, aitavad vaatevälja 
optimaalselt valgustada ka kurvituled ja aktiivvalguse funktsioon.

Eluks läheb tarvis ruumi. Uue GLA iga detail on põhjalikult läbimõeldud ning see pakub 
igaks otstarbeks veelgi paremat funktsionaalsust.

MULTIBEAM LED.Külluslik ruumikontseptsioon.



20tollised AMG kergmetallveljed. Pikisuunas nihutatav tagaiste.
Enesekindel. Teel ja maastikul. Uus GLA tunneb end 20tollistel AMG kergmetallvelgedel 
koduselt nii mägedes kui ka linnas.

Ruumi lisandub vastavalt Su vajadustele. Pikisuunas nihutatav tagaiste.



Maasturi väljendusrikas disain kohtub teedrajava tehnoloogiaga – ja seda juba baasvarus-
tuses: Mercedes GLA vaimustab Sind koheselt näiteks MBUX multimeediasüsteemi ja 
ARTICO kunstnahast polstriga istmetega. Tipptasemel juhiabisüsteemid nagu näiteks 
Active Brake Assist räägivad kõrgest ohutusstandardist.

Standardvarustus.
Style disaini- ja varustuspaketiga eristub Su auto baasvarustuses autost – jättes nii 
välisdisaini kui ka sõitjateruumiga veelgi kõrgema kvaliteedi mulje. See pakett hõlmab 
muuhulgas spetsiaalseid aerodünaamiliselt optimeeritud 17tolliseid kergmetallvelgi 
ning ainult sellele paketile omaseid polstreid ja dekoratiivõmbluseid.

Disaini- ja varustuspakett Style.



Progressive disaini- ja varustuspakett viib su auto veelgi kõrgemale tasemele. Sa näed 
ja tunned seda tasemevahet. Naudi tipptehnoloogiat ja koge unikaalset ja eksklusiivset 
maasturi-elustiili. Lisaks pakub see pakett uusi atraktiivseid võimalusi nii auto välisdisainis 
kui ka sõitjateruumis – näiteks nahapaketti ja Night-paketti.

Disaini- ja varustuspakett Progressive.
AMG Line lisab Su auto välisdisainile ja samuti sõitjateruumi sportlikku atraktiivsust. 
Ainult selle paketiga kaasnevate eksklusiivsete lisade hulka kuuluvad näiteks difuusori- 
disainiga AMG tagumine kaitseraud ja teemandimustriga esivõre. Istudes Nappa nahaga 
kaetud ning sirge alaservaga sportrooli taha, avaldavad muljet ka eriti mugavad ja toekad 
sportistmed.

AMG Line.



Sõida täpselt nii, nagu soovid. DYNAMIC SELECT pakub nupuvajutusel erinevaid sõidurežiime, mis muudavad näiteks mootori, 
käigukasti, veermiku ja roolisüsteemi seadistusi. “Sport” režiimis on auto dünaamilisem, vaikerežiimis “Comfort” aga eriti 
tasakaalustatud. Seevastu “ECO”  paneb rõhu maksimaalsele efektiivsusele, säästes kütust ja raha.

DYNAMIC SELECT.



Uus GLA seikleb piiranguteta: täiustatud 4MATIC pidev nelikvedu tagab vajaliku haardumise, sõltumata teeoludest 
või teekattest – ka lumel ja lahtisel pinnasel. See tagab uuele GLA-le suurepärase maastikuvõimekuse.

4MATIC.



See pole maastur. See on AMG.
Iga Mercedes-AMG on meistriteos, igal AMG-l on selgelt eristuv iseloom. Kuid neid kõiki ühendab 
sportlikkus, millele on raske vastu panna. Ning kirg maksimaalse tulemuse järgi. See sünnib punk-
tis, kus kohtuvad insenerioskused ja väga eriline suhtumine: AMG maailmas. Me usume, et välja- 
kujunenud piire peab püüdma nihutada, ainult nii jõutakse uute saavutusteni. Me teame, et 
miski ei sünni niisama. Kuid piirid on seatud inimeste poolt ning inimesed suudavad neid 
ka edasi nihutada. Selline suhtumine võimaldab meil saavutada erakordseid tulemusi 
ringrajal – ja ka tavateedel.

Tere tulemast AMG maailma. 

www.mercedes-amg.com





Tehnilised andmed

Nominaalvõimsus vastavalt Määruse (EC) No. 715/2007 hetkel kehtivale versioonile. 2 Saadaval ajutiselt. 3 Elektrooniliselt piiratud. 4 Näidatud väärtused on kindlaks määratud vastavalt ettenähtud mõõtemetoodikale. “NEDC CO2 väär-
tused“ vastavalt rakendusmäärusele (EU) 2017/1153 Art. 2 No. 1. Kütusekulu on arvutatud vastavalt neile väärtustele. Lisainfot uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO2 heitmete kohta leiab väljaandest “Leitfaden über den Kraftst-
offverbrauch, die CO2-Emissionen and den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” („Käsiraamat uute sõiduautode kütusekulu, CO2 heitmete ja energiakulu 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 tüüpi sõidukite võrdlemiseks. Näidud sõltuvad valitud lisavarustusest. 
5 Kehtiv ainult Euroopa Liidus. Andmed võivad riigiti erineda. 6  Arvutatud vastavalt mõõdetud CO2 heitmetele, arvestades sõiduki massi. Kehtiv ainult Saksamaal.
Rohkem tehnilisi andmeid leiab www.mercedes-benz.ee

Mootorile parim:
Mercedes-Benz originaalõlid.

Diiselmootorid

GLA 180 d GLA 200 d GLA 220 d GLA 200 d 4MATIC GLA 220 d 4MATIC

Töömaht (cm3) 1950 1950 1950 1950 1950

Võimsus1 (kW [hj]/ p/min) 85 110 140 110 140

Kiirendus 0 - 100 km/h (s) 10,8 8,6 7,4 8,6 7,4

Tippkiirus (km/h) 1903 2083 2223 2053 2193

Kütusekulu4 (l/100 km)
Linnas
Maanteel
Keskmine 

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

5,5-5,7
4,1-4,2
4,6-4,8

5,6-5,8
4,1-4,4
4,7-4,9

5,9-6,2
4,4-4,6
4,9-5,2

5,6-6,1
4,7-4,9
5,0-5,3

Keskmine CO2 heide4 (g/km) 120-126 121-126 123-129 121-126 123-129

Heitmeklass5/efektiivsusklass6 A - A A - A A - A A - A A - A

Bensiinimootorid

GLA 200 GLA 250 GLA 250 4MATIC

Töömaht (cm3) 1332 1991 1991

Võimsus1 (kW [hj]/ p/min) 120 165 165

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

Tippkiirus (km/h) 210 240 240

Kütusekulu4 (l/100 km)
Linnas
Maanteel
Keskmine 

7,2-7,4
4,9-5,2
5,7-6,0

8,5-8,8
5,3-5,5
6,5-6,7

9,0-9,2
5,7-6,0
6,9-7,1

Keskmine CO2 heide4 (g/km) 130-137 148-153 158-163

Heitmeklass5/efektiivsusklass6 B - B C - C D - C



Mõõdud.

1  Kuni pakiruumi katte puutekohani  2  Pakiruumi katte alt.  Kõik mõõdud millimeetrites. Näidatud on keskmised mõõdud. Kehtivad baasvarustuses ja koormata sõidukite kohta.
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Veho Baltics OÜ, Järvevana tee 11, 11314 Tallinn, Estonia · 02-0420

Mercedes-Benz on 2000. aastal loodud ülemaailmse sihtasutuse “Laureus Sport for Good Foundation” asutaja- 
liige. See on Mercedes-Benzi kõige tähtsam sotsiaalne algatus. Laureus Sport for Good toetab puudust kannata-
vaid lapsi ja noori sotsiaalsete spordiprojektidega, mis annavad neile uusi võimalusi ning õpetavad olulisi väärtusi 
nagu meeskonnavaim, austus ning pühendumine. “Change the Game for Kids” on meie juhtmõte, mida soovime 
sinuga jagada. Soetades Mercedes-Benzi, toetad ka “Laureus Sport for Good” liikumist.

Tähelepanu: pärast trükise koostamise tähtaega (08.12.2019) võib toote juures olla tehtud muudatusi. Tootja jätab 
endale õiguse teha tarneperioodil muutusi toote disainis, vormis, värvis ja muudes omadustes, kui neid muutuseid ja 
kõrvalekaldeid, 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. Piltidel võib olla 

varustust ja lisasid, mis ei kuulu standardvarustusse. Antud trükist levitatakse rahvusvaheliselt. Teave õigusnormide, 
õigusnõuete ja maksustamise ning sellega seonduva kohta kehtib ainult Saksamaa Liitvabariigi suhtes ja oli trükise 
koostamisel täpne. Täpsema ja hetkel kehtiva info saamiseks pöörduge oma volitatud Mercedes-Benzi edasimüüja poole. 
www.mercedes-benz.ee


