Dostawy Mercedesa CLA Coupé rozpoczną się w maju 2019 roku

Informacja prasowa

U dealerów Mercedes-Benz można zamawiać już
nowego CLA Coupé
Stuttgart.

Nowy

emocjonującą

Mercedes-Benz
stylizację

z

CLA

Coupé

inteligentnymi

łączy

sportową,

rozwiązaniami.

Oprócz unikalnego wzornictwa oferuje nowy wymiar doświadczeń
użytkownika – w postaci systemu multimedialnego Mercedes-Benz User
Experience (MBUX) z asystentem wnętrza, a także wiele opcji
indywidualizacji. Ceny modelu startują od 125 300 zł za wariant CLA 180
z benzynowym silnikiem turbo o mocy 136 KM i 200 Nm maksymalnego
momentu

obrotowego

oraz

6-biegową

przekładnią

manualną

(zużycie paliwa w cyklu łączonym: 5,5–5,7 l/100 km; emisja CO2 w cyklu
łączonym: 125–130 g/km). Dostawy modelu rozpoczną się w maju
2019 roku.
Połączenie łukowatej linii dachu i bezramkowych okien w drzwiach nadaje
CLA Coupé zdecydowanie dynamiczny charakter. Z przodu uwagę zwracają
„rekini nos” oraz długa pokrywa silnika z charakterystycznymi wybrzuszeniami.
Sportową prezencję modelu podkreślają szeroko rozstawione koła, z frontami
obręczy zrównanymi z krawędziami nadkoli.
Deska rozdzielcza CLA Coupé jest zdominowana przez duże, wolnostojące
ekrany. Awangardowe wnętrze wyróżnia intuicyjny interfejs z systemem
multimedialnym MBUX – zdolnym do przyswajania zwyczajów użytkownika.
Można go indywidualizować i rozbudowywać zgodnie z własnymi
Mercedes-Benz Polska, Dział PR, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa
Mercedes-Benz – Marka Daimler AG

29 marca 2019 r.

Strona 2

preferencjami, a nowy asystent wnętrza MBUX (element pakietu innowacji
MBUX Innovation za 5500 zł) sprawia, że wiele funkcji pojazdu można
obsługiwać jeszcze wygodniej – za pomocą gestów.
Standardowa specyfikacja nowego CLA Coupé (wersje 180 i 180 d) obejmuje
m.in. system multimedialny MBUX z panelem dotykowym, wielofunkcyjną
kierownicę obszytą skórą, kamerę cofania, 16-calowe obręcze z lekkich
stopów oraz pakiet wizualny i oświetleniowy. Mocniejsze odmiany seryjnie
oferują także elementy linii Style, reflektory LED oraz 17-calowe felgi.
Nabywcy modelu mają do wyboru trzy atrakcyjnie wycenione pakiety
wyposażenia – ich ceny są od 15 do 25% niższe niż gdyby poszczególne
elementy zamawiać osobno. Pierwszy pakiet – Advantage – obejmuje
nawigację na dysku twardym, wyświetlacz multimedialny o przekątnej 10,25"
oraz pakiety asystenta parkowania i lusterek (9010 zł, korzyść 15%).
Pakiet Premium obejmuje dodatki wchodzące w skład pakietu Advantage,
a także m.in.: podłokietnik z tyłu, dostęp bezkluczykowy, podgrzewane
przednie fotele, nastrojowe oświetlenie oraz wyświetlacz IC 10,25" (16 411 zł,
korzyść 20%). Trzeci pakiet – Premium Plus – oferuje ponadto m.in.:
fotele kierowcy i pasażera z przodu z regulacją elektryczną i pamięcią
ustawień oraz panoramiczny dach (23 244 zł, korzyść 25%).

Mercedes-Benz Polska, Dział PR, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa
Mercedes-Benz – Marka Daimler AG

Strona 3

Ceny nowego Mercedesa CLA Coupé w Polsce (typoszereg C 118):

Przekładnia
Pojemność skokowa (ccm)
Moc maks. (kW/KM)
przy obr./min
Maks. moment obr. (Nm)
przy obr./min
Zużycie paliwa w cyklu łączonym
(l/100 km) 1
Emisje CO2 w cyklu łączonym (g/km) 1
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
Prędkość maks. (km/h)
Ceny w zł

CLA 180

CLA 200

CLA 220

CLA 220
4MATIC

6-bieg.,
manualna
1332
100/136
5500*
200
1460
5,5-5,7

6-bieg.,
manualna
1332
120/163
5500*
250
1620
5,9-6,2

7G-DCT

7G-DCT

1991
140/190
5500-6100
300
1800
6,1-6,3

1991
140/190
5500-6100
300
1800
6,5-6,7

125-130
9,4
216
125 300 zł

134-142
8,5
229
138 200 zł

139-143
7,0
241
150 000 zł

149-153
7,0
237
159 500 zł

CLA 250

CLA 250
4MATIC

CLA 180 d

7G-DCT
1991
165/224
5500
350
1800

7G-DCT
1991
165/224
5500
350
1800

7G-DCT
1461
85/116
4000
260
1750-2500

6,1-6,3

6,5-6,7

3,8-4,0

139-143
6,3
250

149-153
6,3
250

100-105
10,7
205

164 700 zł

174 200 zł

141 100 zł

* +/- 1.5 %

Przekładnia
Pojemność skokowa (ccm)
Moc maks. (kW/KM)
przy obr./min
Maks. moment obr. (Nm)
przy obr./min
Zużycie paliwa w cyklu łączonym
(l/100 km) 1
Emisje CO2 w cyklu łączonym (g/km) 1
Przyspieszenie 0-100 km/h (s)
Prędkość maks. (km/h)
Ceny w zł
1 podane

wartości określono zgodnie z ustanowioną metodą pomiarową – NEDC dla emisji CO2 (zgodnie z art. 2

nr 1 rozporządzenia wykonawczego EU 2017/1153). Dane zużycia paliwa obliczono w oparciu o te wartości.
Więcej informacji na temat oferowanych pojazdów, w tym wartości WLTP, dla każdego kraju można znaleźć pod
adresem www.mercedes-benz.com; 2 dane w nawiasach: dla wersji z automatyczną przekładnią

Dopłata do automatycznej przekładni wynosi 8637 zł.
Listę opcji indywidualizacji nowego CLA Coupé otwiera linia Progressive
(7106 zł), która obejmuje 18-calowe obręcze z lekkich stopów, wielofunkcyjną
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skórzaną kierownicę, komfortowe fotele z regulacją głębokości i kąta
pochylenia siedziska oraz dzieloną kanapę (40:20:40). Z zewnątrz linia
Progressive wyróżnia się widocznymi końcówkami rur wydechowych
oraz dyskretną, chromowaną listwą ozdobną na przednim i tylnym zderzaku.
Szczególnie sportowy wygląd zapewnia linia AMG (od 11 613 zł)
z 18-calowymi lekkimi obręczami AMG, przednim i tylnym zderzakiem
oraz osłonami progów w stylizacji AMG, sportowymi fotelami, wielofunkcyjną
sportową kierownicą z obszyciem ze skóry nappa, aluminiowymi elementami
wykończenia kokpitu z podłużnym szlifem oraz w mocniejszych wersjach,
sportowym wydechem. Linia AMG ma również obniżone komfortowe
zawieszenie i układ kierowniczy z przekładnią o zmiennym przełożeniu.
Wyjątkowo ekskluzywna propozycja: Edition 1
W pierwszym roku sprzedaży wszystkie warianty silnikowe nowego CLA będą
dostępne w specjalnej odmianie Edition 1. Ta limitowana seria bazuje na linii
AMG, a jej ekskluzywność podkreślają liczne elementy wizualne – zarówno
na zewnątrz, jak i wewnątrz. Pakiet Edition 1 kosztuje 28 464 zł i obejmuje
m.in. 19-calowe lekkie obręcze AMG z pomarańczowymi rantami. We wnętrzu
specjalna edycja przyciąga wzrok kontrastowymi, pomarańczowymi szwami
na desce rozdzielczej, sportowych fotelach, drzwiach i dywanikach, a także
akcentami z napisem „Edition 1”. Standardowo montowane jest nastrojowe
oświetlenie w 64 kolorach do wyboru.
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Wszechstronne wsparcie: asystenci jazdy w nowym CLA Coupé
Nowy Mercedes-Benz CLA Coupé oferuje zaawansowane systemy
wspomagania kierowcy. Już w standardzie wyposażenie modelu obejmuje
aktywnego asystenta utrzymania pasa ruchu (Active Lane Keeping Assist)
oraz aktywny układ antykolizyjny (Active Brake Assist).
Kompleksowy pakiet asystenta jazdy (7411 zł) łączy skoordynowane funkcje
z zakresu aktywnego bezpieczeństwa i zawiera m.in. adaptacyjny tempomat
(Active Distance Control DISTRONIC) z regulacją prędkości na podstawie
przebiegu trasy, aktywny asystent kierowania (Active Steering Assist),
aktywny asystent ograniczeń prędkości (Active Speed Limit Assist),
Active Brake Assist z funkcją rozpoznawania ruchu poprzecznego,
system

wspomagający

nagłe

manewry

(Evasive

Steering

Assist),

aktywny asystent zmiany pasa ruchu (Active Lane Change Assist),
asystent awaryjnego zatrzymania się (Active Emergency Stop Assist),
aktywny asystent martwego pola (Active Blind Spot Assist) oraz predykcyjny
system PRE-SAFE® PLUS.
Po raz pierwszy CLA Coupé może w pewnych sytuacjach przemieszczać się
półautonomicznie. Aktywna kontrola odległości DISTRONIC (2945 zł)
wraz z asystentem kierowania Active Steering Assist wspierają kierowcę
w

utrzymywaniu

dystansu

od

innych

pojazdów

i

toru

jazdy.

Prędkość samochodu może być teraz automatycznie dostosowywana
do mijanych zakrętów, skrzyżowań lub rond. Ze swoją modułową ofertą
systemów wspomagających – wiele z nich można zamawiać osobno –
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CLA Coupé oferuje poziom aktywnego bezpieczeństwa znany z pojazdów
wyższych klas.
Także system PRE-SAFE® dostępny jest nie tylko w pakiecie asystentów
jazdy, ale i osobno (1620 zł). Potrafi on wykorzystać czas przed zbliżającym
się wypadkiem do uruchomienia szeregu funkcji mających w celu
zmniejszenia ewentualnych obrażeń podróżujących. System ten obejmuje
również innowacyjną funkcję PRE-SAFE® Sound, który w razie zagrożenia
kolizją przygotowuje zmysł słuchu podróżujących na spodziewany huk
uderzenia. Tym samym może zmniejszyć obciążenie hałasem, jaki towarzyszy
wypadkowi.
Komfort: pakiet ENERGIZING Plus wyznacza standardy
Niezwykłe wrażenia komfortu we wnętrzu CLA Coupé zapewnia kontrola
komfortu ENERGIZING (dostępna w ramach pakietu ENERGIZING Plus,
6871 zł), która w trosce o dobre samopoczucie kierowcy i pasażerów „scala”
różne pokładowe systemy z zakresu komfortu. Korzystając z funkcji
klimatyzacji, foteli (podgrzewanie wentylacja, masaż), a także nastrojowego
oświetlenia oraz systemu audio, tworzy ona w kabinie samochodu specyficzny
nastrój, dopasowany do potrzeb i nastroju podróżujących.
Inne interesujące opcje nowego CLA Coupé to m.in.:
• bezkluczykowy dostęp KEYLESS-GO (1963 zł)
• panoramiczne, odsuwane okno dachowe (4564 zł)
• ekran head-up (4859 zł)
• pakiet Parking z kamerą 360° (2012 zł)
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• nagłośnienie przestrzenne Burmester® (3264 zł)
• adaptacyjne zawieszenie (4859 zł)
Kontakt:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
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