
CLA Shooting Brake





Popolnoma nov v mestu in pripravljen na to, da bo pustil trajen vtis.  
S tem oblikovanjem boste zablesteli. Zmogljivost pospešuje vaše življenje.  
Vmesnik govori vaš jezik. To je vaš novi CLA Shooting Brake.

Vse, kar potrebujete za to, 
da ste posebni



Progresivna dinamika od pokrova motorja vse do zadka. Nagnjeni sprednji del napadalno 
gleda naprej. Vrata brez okvirja, ki jih običajno vidimo le pri kupejih, še poudarijo 
edinstveni značaj novega vozila CLA Shooting Brake. Z mišičastimi rameni in širokim 
zadkom pritegne vse poglede.

Vpadljiva samozavest







Dobrodošli pri MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Z novim vozilom CLA 
Shooting Brake se lahko zdaj na željo pogovarjate kot s prijateljem. To deluje z 
naravnim govorom, dotiki ali intuitivnimi gestami ter celo v razširjeni resničnosti. 
Sistem se lahko zaradi umetne inteligence od vas uči, vam svetuje in si zapomni 
vaše želje.

Lepo, da sva se spoznala



Prikazi novega vozila CLA Shooting Brake Mercedes-Benz so nastavljeni na dobro počutje. 
Vse je mogoče opremiti po svojih pravilih. Za tekoče prehode poskrbi prijeten dizajn,  
ki vas objame, z ambientno osvetlitvijo. Otipljivo razkošje ponujata ogrevani volan in 
sodobni kokpit s širokozaslonskim monitorjem z zaslonom na dotik.

Pripravljeni, da se boste  
počutili kot doma?



Vsi skupaj in vsi za vas. Opcijski paket z asistentom za vožnjo povezuje sisteme za pomoč vozniku  
z varnostnimi sistemi. Tako je omogočeno zaznavanje nevarnosti, prikazovanje opozoril in v nujnih 
primerih aktiviranje zavor.

Ko gre za varnost, novi CLA
nenadoma postane popolnoma razumen



O nastavitvi se odločite s pritiskom tipke. Po želji so nastavljivi celo blažilniki. Poleg 
tega dinamične linije nimajo le osupljivega videza, temveč tudi vetru ponujajo izjemno 
malo površine za upor. Na ta način se zmanjšata poraba goriva in hrupnost ter izboljša 
stabilnost vožnje.

Za šport so potrebna pravila. Vaša.





Paket ENERGIZING Plus
Paket ENERGIZING Plus je novost – ponuja vam užitek za vse čute 
na najvišji ravni. Za ta namen smo obilo vrhunske opreme združili z 
inovativno inteligenco. Rezultat je fascinanten: vaš mercedes vam 
ponuja poživitev in sprostitev povsem v skladu z vašimi željami. Za 
boljšo koncentracijo in več užitkov med vožnjo.

Asistent za notranjost MBUX
Uživajte v udobju upravljanja brez dotikov: ta inovativni sistem zaznava 
in interpretira vaše gibe rok. Tako lahko izbrane funkcije vklopite takoj  
in povsem brez napora. Pri tem lahko sistem razlikuje med voznikom in 
sovoznikom – tako se odprejo točno tisti meniji, ki ste jih imeli v mislih.



Projekcijski zaslon head-up
Najboljši pogled za športni užitek v vožnji in suveren občutek vožnje: 
projekcijski zaslon head-up spremeni vetrobransko steklo v fascinantni 
digitalni kokpit. Tako imate vse pomembne informacije ves čas pred 
očmi. Vsa vaša pozornost pa je lahko namenjena cesti pred vami in 
dogajanju v prometu.

Integracija pametnega telefona
Pametni telefoni ljubijo novo vozilo CLA Shooting Brake. Prek povezave 
USB, WLAN ali NFC se po želji preprosto in skoraj samodejno povežete 
z vozilom. Nato lahko voznik z gumbi na dotik na volanu številne apli-
kacije in funkcije udobno upravlja prek prikazovalnika multimedijskega 
sistema. Mimogrede in povsem brez napora.



Izkusite moč in ekskluzivnost tudi skozi legendarni zvok znamke Burmester. Visokozmo-
gljivi zvočniki ustvarjajo prvorazreden prostorski zvok. Tega lahko optimizirate posebej  
za sprednje in zadnje sedeže ter tako poskrbite za še intenzivnejše doživljanje zvoka.  
Kakovost, ki jo v obliki visokokakovostnih napisov Burmester lahko tudi vidite.

Popolnoma prilagodite vzdušje v potniški kabini svojemu okusu ali trenutnemu razpoloženju. 
64-barvna ambientna osvetlitev ustvarja fascinantne barvne učinke, na primer na osvet-
ljenih prezračevalnih šobah, vratih ali armaturni plošči.

Sistem za prostorski zvok Burmester®Ambientna osvetlitev



Žarometi MULTIBEAM LED
Naprej nagnjeni sprednji del z diamantno 
masko hladilnika

Za popolno vidljivost: prilagodljivi žarometi MULTIBEAM LED se z individualno nadzorovanimi 
LED-diodami hitro odzivajo na dogajanje v prometu. Spremenljive dolge luči svetijo tako, 
da ne slepijo drugih udeležencev v prometu. Tudi luči za osvetlitev notranje strani ovinka 
in luči, ki aktivno sledijo ovinku, optimalno osvetlijo vidno polje in tako lahko hitreje pre-
poznate nevarnost.

S tem profilom dolgi pokrov motorja deluje še bolj samostojno in športno. Naprej nagnjeni 
sprednji del z diamantno masko hladilnika se bleščeče sooča z vsakim, ki si upa izzivati 
novi CLA Shooting Brake.



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 športnega kupeja. Poleg tega ta linija odpira nadaljnje privlačne kombinacije 
v notranjosti in zunanjosti – denimo z usnjenim in nočnim paketom.

Veliko opreme CLA dobite že brez enega samega križca na opcijskem seznamu. Tako 
vozilo pri serijski opremi pokaže svojo izjemno radodarnost. Športni nastop zagotavljajo 
diamantna maska hladilnika, dnevne luči LED in platišča iz lahke kovine. Aktivni zavorni 
asistent skrbi za visok varnostni standard.

Različica opreme ProgressiveSerijska oprema



Nočni paket ponuja številne dodatne optične zanimivosti. Estetski poudarki še bolj pou-
darjajo športnost in individualnost vašega vozila. Za to poskrbijo številni elementi v črni 
barvi ali črni barvi z visokim sijajem.

AMG Line Nočni paket
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 prispe-
vata tudi tehnologija spuščenega športnega podvozja in neposredno krmiljenje.



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.

DYNAMIC SELECT



Podvozje z nastavljivim prilagodljivim blaženjem
Želite več užitka pri vožnji v zavojih ali vrhunsko udobju na dolgem potovanju? Vse to omogoča širok razpon 
možnosti za podvozje z nastavljivim blaženjem. Z upravljalnim gumbom DYNAMIC SELECT na sredinski konzoli 
izberete program in s tem karakteristiko: „Eco“, „Comfort“ ali „Sport“. Kot da bi imeli avtomobil z dvema pod-
vozjema – temu pravimo kultivirana športnost.



Takojšnje navdušenje
Vsak Mercedes-AMG 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

Najboljše za motor:
originalna motorna olja Mercedes-Benz.

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 Bencinski motorji

CLA 180 d CLA 200 d CLA 200 d 4MATIC CLA 220 d CLA 220 d 4MATIC CLA 180

Gibna prostornina (cm3) 1.461 1.950 1.950 1.950 1.950 1.332

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 85 [116] / 4.000 110 [150] / 3.400-4.400 110 [150] / 3.400-4.400 140 [190] / 3.800 140 [190] / 3.800 100 [136] / 5.000-6.000

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  11,2 8,4 8,7 7,2 7,1 9,6

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 203 3 221 3 201 3 237 3 235 3 215 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 4,7 5,1 5,9 5,1 6,0 7,2

zunaj naselja 3,6 3,7 4,1 3,7 4,2 4,4
kombinirana 4,0 4,2 4,7 4,3 4,8 5,5

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 120-108 123-112 135-125 123-112 135-128 136-126

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d ISC Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM

CLA 200 CLA 250 CLA 250 4MATIC
Mercedes-AMG 
CLA 35 4MATIC

Mercedes-AMG 
CLA 45 4MATIC+

Mercedes-AMG 
CLA 45 S 4MATIC+

Gibna prostornina (cm3) 1.332 1.991 1.991 1.991 1.991 1.991

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 120 [163] / 5.000-6.000 165 [224] / 5.500-6.100 165 [224] / 5.500-6.100 225 [306] / 5.800 285 [387] / 6.500 310 [421] / 6.750

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  8,4 6,4 6,4 4,9 4,1 4

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 226 3 250 3 250 3 250 3 250 3 270 3

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 6,5 8,0 8,6 9,4 10,3 10,3

zunaj naselja 4,8 5,0 5,2 6,1 7,0 7,0
kombinirana 5,4 6,1 6,5 7,4 8,2 8,2

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 135-124 150-139 157-148 171-168 191-188 191-188

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC-FCM



Mere

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, 16. 9. 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 pro-
dajalec 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 ne sodita k serijski dobavi. Ta katalog se 
uporablja mednarodno. Izjave o zakonskih, pravnih in davčnih predpisih ter njihovih učinkih ne veljajo za Slovenijo. 
Zato se za informacije o zadnjem stanju obrnite na svojega prodajnega partnerja znamke Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.si

Autocommerce, d.o.o., info@mercedes-benz.si, 18-1219

Mercedes-Benz je eden od soustanoviteljev svetovne fundacije Laureus Sport for Good, ustanovljene  
leta 2000. To je najpomembnejša socialna pobuda znamke Mercedes-Benz. 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 Mercedes-Benza podpirate gibanje  
„Laureus Sport for Good“.


