
Razred A kompaktna limuzina



Hej, Mercedes
Vam je to poznano? Da prvič srečate človeka in imate občutek, kot da ga 
že od nekdaj poznate? Podobno je z razredom A. Šele nekaj dni potujeta 
skupaj in že pozna vaše posebnosti, vaša razpoloženja, kaj imate najraje 
in česa sploh ne marate. Skoraj bolje kot vi sami. Razred A in vi v trenutku 
postaneta eno. Da ste vedno lahko taki, kot ste.





Res vam dobro 
pristaja

Linije razreda A sledijo samo eni usmeritvi: naši oblikovalski filozofiji 
čutne jasnosti. Površine so še bolj puristične, podrobnosti so še 
bolj markantne. Šik, kajne?







Vas lahko malce 
razbremenimo?

To je namreč namen naših storitev povezljivosti. Da bi vam olajšali 
 življenje. Vaš razred A vas bo – brez kablov, ključev in predvsem brez 
napora – povezal z vsem, kar je pomembno.



Pogovorimo  
se o zaupanju

Vaš razred A vas lahko opozori pri nevarnosti 
trka, vam pomaga pri zaviranju in izogibanju ter 
celo samodejno sproži zasilno zaviranje.





Razred A
Z





Varnost in asistenti
Zaščitniški nagon, podprt z najnovejšo tehnologijo. Razred A lahko 
 ohranja varnostno razdaljo celo pri hitrosti do 210 km/h. S tem pa je 
še bližje višjemu razredu. Njegovim čutom (da, prav zares jih ima) 
 lahko zaupate kot nikomur drugemu. Tudi pri velikih hitrostih. Aktivni 
asistent za ohranjanje razdalje DISTRONIC poskrbi, da vaše vozilo 
 ohranja varno razdaljo do vozila pred vami. Aktivni zavorni asistent lahko 
v nujnem primeru samostojno zavira. Tako se ves čas počutite varno 
in v dobrih rokah. Lahko vozilo sploh stori še več za vas?



Povezljivost
V razredu A se vaš pametni telefon polni tako, da ga odložite v sredinsko 
konzolo. Povsem preprosto, brez kablov in s standardom Qi. In kar je 
najboljše: komunikacija s sosednjim poljem (Near Field Communication ‒ 
NFC) omogoča, da se pametni telefon takoj poveže z razredom A brez 
dodatnih korakov.

Tudi pošiljanje kratkih sporočil in brskanje po stikih je povsem prepro
sto. V razredu A lahko uporabljate svoj pametni telefon, ne da bi ga 
morali  jemati v roko. Povežete ga la hko prek povezave USB, WLAN ali 
NFC. Nato lahko z gumbi na dotik na volanu skoraj vse aplikacije in 
funkcije udobno upravljate prek prikazovalnika multimedijskega sistema. 
Mimogrede in povsem brez napora.

Z razredom A boste na nekatere stvari gledali povsem drugače. Denimo 
na cesto. Posebna kamera predvaja sliko okolice ali statični posnetek 
na prikazovalniku multimedijskega sistema. In to na inovativen in informa
tiven način. Dopolnjuje navidezne predmete ali oznake in tako deni mo 
olajša iskanje vašega cilja. Zelo intuitivno in neverjetno inteligentno.



Občutek objema Videz širokozaslonskega monitorja
En pogled pove več kot tisoč besed. Notranjost razreda A ima popolnoma nov videz in vam 
omogoča nov pogled. Ne na enem, temveč na dveh prikazovalnikih z visoko ločljivostjo. 
Serijsko s 17,78centimetrskim (7palčnim) prikazovalnikom. Ali na željo z zelo velikim 
26centimetrskim (10,25palčnim) prikazovalnikom. Oba prikazovalnika pa dajeta videz, 
kot da lebdita v prostoru. Zelo preprosto je tudi upravljanje na volanu, Touchpadu ali zaslonu 
na dotik. Slednje je novost, ki je prav gotovo vredna ponovnega ogleda.

Notranjost razreda A potnike dobesedno objame. Prehodi med armaturno ploščo, 
 sredinsko konzolo in oblogami vrat so izredno tekoči in poudarjajo prijeten občutek  
dizajna „Wraparound“. Ta učinek razreda A je tako edinstven kot izbor okrasnih  
elementov in ambientne osvetlitve, ki prikaže vse elemente v najboljši luči.



Širok nabor tem
Projekcijski zaslon headup v razredu A poskrbi, da je vaš pogled vedno usmerjen naprej. 
Vse pomembne informacije, kot so na primer hitrost, dovoljene največje hitrosti in 
 navigacijski napotki, so projicirane v vaše vidno polje. Virtualno in v barvi. Višino in 
 vsebino lahko prilagodite ter jih shranite s funkcijo Memory. Še nekaj, na kar vam  
v prihodnje ne bo več treba misliti.

Razred A in MBUX (MercedesBenz User Experience) omogočata nekoliko več. To poleg 
prilagajanja ambientne osvetlitve po meri vključuje tudi prilagajanje sloga prikazov na 
kombiniranem inštrumentu in prikazovalniku multimedijskega sistema: povsem individualno 
in intuitivno, na primer z gumbi na dotik na volanu.

Projekcijski zaslon head-up



Serijska oprema Različica opreme Style
Zelo velik del razreda A dobite že brez enega samega križca na opcijskem seznamu.  
Tako se vozilo pri serijski opremi kaže po svoji radodarni plati. Za visok standard  
varnosti, ki je značilen za znamko, skrbita aktivni zavorni asistent in aktivni asistent  
za ohranjanje smeri. Želeno temperaturo v vozilu pa uravnava klimatska naprava.

Z različico opreme Style bo oprema vašega vozila odstopala od serijske. Mladostno spro
ščen nastop od znotraj in od zunaj. K temu spadajo dodatni elementi, kot so 16palčna 
platišča iz lahke kovine in ekskluzivno za to opremo narejeno oblazinjenje ter okrasni šivi 
v modnih barvah.



Različica opreme Progressive AMG Line
Različica opreme Progressive bistveno poveča vrednost vašega vozila. Dodana vrednost, 
ki jo vidite in občutite. Iz vseh zornih kotov se poveča fascinacija in visokokakovostna 
tehnologija tega vrhunskega kompaktnega avtomobila.

Z različico opreme AMG Line tako navzven kot v notranjosti jasno izražate, kako zmogljivo 
je vaše vozilo. Predvsem paket AMG Styling s posebnimi sprednjimi in zadnjimi spodnjimi 
ščitniki vozilo optično približa modelom AMG. K voznemu doživetju pa poleg tega prispevata 
tudi tehnologija spuščenega športnega podvozja in neposredno krmiljenje.



DYNAMIC SELECT
Prilagodite vožnjo svojemu počutju. DYNAMIC SELECT vam s pritiskom gumba ponuja 
različne vozne programe, ki vnaprej določajo odzivanje motorja, menjalnika, podvozja ali 
krmiljenja. Medtem ko program „Sport“ poudarja dinamično vožnjo, ponuja osnovni 
 program „Comfort“ bolj vsestransko udobje. Način „ECO“ po drugi strani stavi na najvišjo 
učinkovitost ter varčuje z gorivom in denarjem. 

Vozni program „ECO“ je še posebej uporaben, če želite preprečiti nastajanje CO2 in 
 škodljivih snovi. Ogrevanje sedežev in klimatska naprava delujeta v tem programu 
z zmanjšano močjo in tako varčujeta z dragoceno energijo. V programu „Individual“ pa 
posamezne parametre nastavljate po želji. Tako lahko denimo hkrati nastavite športni 
 pogon in udobno nastavitev podvozja.



Komfortno podvozje z možnostjo znižanja
Komfortno podvozje vam ponuja izredno dinamičnost. Cestišče naredi še bolj ravno.  
Za 15 milimetrov spuščeno podvozje deluje s posebej usklajenimi vzmetmi in blažilniki: 
namensko bolj športno zasnovan kot pri standardnih podvozjih.

Uživajte v obljubi zmogljivosti in čustvih že v mirovanju. S skrajšanimi pomiki vzmeti se 
vozilo optično še bolj približa cestišču.



Takojšnja zmogljivost
Vsak MercedesAMG je edinstvena mojstrovina z razpoznavnim značajem. Kar združuje naše prestižne 
in športne avtomobile, je njihov neukrotljivi športni duh. Njihova strast za vrhunsko učinkovitost. 
Ta se razvije, ko se inženirsko znanje sreča s čisto posebno naravnanostjo: stanjem duha AMG. 
Prepričani smo, da je za doseganje novih ciljev treba presegati meje. Nič ni nemogoče. Meje 
ustvarjajo ljudje in ljudje so tudi tisti, ki jih presegajo. S tako naravnanostjo ustvarjamo 
izjemno zmogljivost za avtomobilistični šport – pa tudi za cesto.

Dobrodošli v svetu AMG.

www.mercedes-amg.com





Tehnični podatki

1  Podatki o nazivni moči po uredbi (ES) št. 715/2007 v veljavni izdaji. 2 Na voljo za kratek čas. 3 Elektronsko uravnavano. 4 Navedene vrednosti so bile določene po predpisanem postopku merjenja. To so „vrednosti CO2 po protokolu NEDC“ v povezavi s 1. točko 2. člena Izvedbene uredbe Komisije 
(EU) 2017/1153. Vrednosti porabe goriva so bile izračunane na podlagi teh vrednosti. Dodatne informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 novih osebnih vozil si lahko preberete v „Vodniku o porabi goriva, emisijah CO2 in porabi elektrike novih osebnih vozil“, ki ga brezplačno 
prejmete na vseh prodajnih mestih in pri podjetju Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) na naslovu www.dat.de. Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni le za primerjavo med posameznimi tipi vozil. Vrednosti se spreminjajo glede na izbrano 
 dodatno opremo. 5 Podatki veljajo samo znotraj Evropske unije. Odstopanja v posameznih državah so mogoča. 6 Izračunano na podlagi izmerjenih izpustov CO2 ob upoštevanju mase vozila. Veljavno samo v Nemčiji. Za več tehničnih podatkov glejte www.mercedes-benz.si

Dizelski motorji

A 160 d A 180 d A 200 d

Gibna prostornina (cm3) 1.461 1.461 1.950

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 70 [95] / 4.000 85 [116] / 4.000 110 [150] / 3.4004.400

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  12,4 10,5 8,1

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 193 3 202 3 220 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 4,7 4,7 4,9

zunaj naselja 3,6 3,6 3,6
kombinirana 4,0 4,0 4,0

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 118106 118106 116107

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6dTEMPEVAPISC Euro 6dTEMPEVAPISC Euro 6d ISC

A 200 d 4MATIC A 220 d A 220 d 4MATIC

Gibna prostornina (cm3) 1.950 1.950 1.950

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 110 [150] / 3.4004.400 140 [190] / 3.800 140 [190] / 3.800

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  8,3 7 6,8

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 217 3 235 3 233 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 5,8 5,1 5,7

zunaj naselja 3,9 3,7 3,9
kombinirana 4,6 4,2 4,6

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 132121 122111 131121

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d ISCFCM Euro 6d ISC Euro 6d ISCFCM



Tehnični podatki

1  Podatki o nazivni moči po uredbi (ES) št. 715/2007 v veljavni izdaji. 2 Na voljo za kratek čas. 3 Elektronsko uravnavano. 4 Navedene vrednosti so bile določene po predpisanem postopku merjenja. To so „vrednosti CO2 po protokolu NEDC“ v povezavi s 1. točko 2. člena Izvedbene uredbe Komisije 
(EU) 2017/1153. Vrednosti porabe goriva so bile izračunane na podlagi teh vrednosti. Dodatne informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 novih osebnih vozil si lahko preberete v „Vodniku o porabi goriva, emisijah CO2 in porabi elektrike novih osebnih vozil“, ki ga brezplačno 
prejmete na vseh prodajnih mestih in pri podjetju Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) na naslovu www.dat.de. Podatki ne veljajo za posamezno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni le za primerjavo med posameznimi tipi vozil. Vrednosti se spreminjajo glede na izbrano 
 dodatno opremo. 5 Podatki veljajo samo znotraj Evropske unije. Odstopanja v posameznih državah so mogoča. 6 Izračunano na podlagi izmerjenih izpustov CO2 ob upoštevanju mase vozila. Veljavno samo v Nemčiji. Za več tehničnih podatkov glejte www.mercedes-benz.si

Bencinski motorji

A 160 A 180 A 200 A 220 4MATIC A 250

Gibna prostornina (cm3) 1.332 1.332 1.332 1.991 1.991

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 80 [109] / 5.0006.000 100 [136] / 5.0006.000 120 [163] / 5.0006.000 140 [190] / 5.5006.100 165 [224] / 5.5006.100

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  10,9 9,2 8,2 6,9 6,2

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 200 3 215 3 225 3 235 3 250 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 7,5 7,2 6,9 8,5 7,8

zunaj naselja 4,6 4,3 4,4 5,0 4,8
kombinirana 5,7 5,4 5,4 6,3 5,9

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 137129 132121 133122 157143 146135

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d ISCFCM Euro 6d ISCFCM Euro 6d ISCFCM Euro 6d ISCFCM Euro 6d ISCFCM

A 250 4MATIC A 250 e
Mercedes-AMG 
A 35 4MATIC

Mercedes-AMG 
A 45 4MATIC+

Mercedes-AMG 
A 45 S 4MATIC+

Gibna prostornina (cm3) 1.991 1.332 1.991 1.991 1.991

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 165 [224] / 5.5006.100 160 [218] / 5.500 225 [306] / 5.800 285 [387] / 6.500 310 [421] / 6.750

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  6,2 6,6 4,7 4 3,9

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 250 3 235 3 250 3 250 3 270 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 8,7 / 9,3 10,3 10,3

zunaj naselja 5,1 / 6,1 7,1 7,1
kombinirana 6,6 1,4 7,3 8,3 8,3

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 160146 3632 169167 192189 192189

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d ISCFCM Euro 6d ISC Euro 6dTEMPEVAPISC Euro 6d ISCFCM Euro 6d ISCFCM



Vsi podatki so v milimetrih. Prikazane mere so srednje vrednosti. Veljajo za vozilo s serijsko opremo in v nenatovorjenem stanju.
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Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 28. 8. 2019, je morda prišlo do sprememb. Proizvajalec 
si pridržuje pravico do sprememb konstrukcije in oblike, do odstopanj barvnih odtenkov in do sprememb obsega 
 dobave v dobavnem roku, če so spremembe in odstopanja ob upoštevanju interesov prodajalca za kupca sprejemljivi. 
Če prodajalec ali proizvajalec za označevanje naročila ali naročenega predmeta uporablja znake ali številke, iz tega 

ne izhajajo nikakršne pravice. Slike lahko prikazujejo tudi pribor in dodatno opremo, ki nista del serijskega obsega dobave. 
Ta katalog se uporablja mednarodno. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter njihovih učinkih ne veljajo 
za Slovenijo. Zato se za informacije o veljavnih predpisih obrnite na prodajnega partnerja znamke MercedesBenz.
www.mercedes-benz.si

Autocommerce, d.o.o., info@mercedesbenz.si, 181219

MercedesBenz je eden od soustanoviteljev svetovne fundacije Laureus Sport for Good, ustanovljene  
leta 2000. To je najpomembnejša socialna pobuda znamke MercedesBenz. Laureus Sport for Good  
s socialnimi športnimi projekti podpira pomoči potrebne otroke in mladostnike, jim odpira perspektive  
ter posreduje pomembne vrednote, kot so ekipni duh, spoštovanje in odločnost. „Change the Game  
for Kids“ je naše vodilo, ki ga želimo deliti z vami. Z nakupom MercedesBenza podpirate gibanje  
„Laureus Sport for Good“.


