
CLS kupe



S simbiozo kupeja in limuzine je CLS utemeljil novo kategorijo. V svoji novi izdaji štirivratni 
kupe ostaja zvest jasnim linijam in tipični silhueti, ki jo dopolnjujejo izraziti detajli oblikovanja 
in športni poudarki. CLS se še enkrat predstavlja kot napredna slogovna ikona.

Novi CLS





Jasne linije določajo samozavesten videz novega vozila CLS. S krčenjem na 
le bistveno se čutni oblikovalski jezik in ikonična oblika medsebojno dopol
njujeta ter ustvarjata sodoben občutek razkošja. Nov sprednji del z masko 
hladilnika Star, večkraka platišča z aerodinamičnim oblikovanjem in ostro 
oblikovani žarometi s tehnologijo MULTIBEAM LED dajejo močne poudarke.

Slogovna ikona od sprednjega  
dela pa do zadka







Številne podrobnosti so tiste, zaradi katerih je notranjost novega vozila CLS 
tako osupljiva. Plemeniti materiali, združeni z inovativnim udobjem upravljanja, 
prispevajo k notranjosti najvišjega razreda. Individualisti pa lahko večfunkcijski 
volan, okrasni element in športne sedeže za nastavitev več položajev prilagodite 
svojim željam.

Izraznost vse do jedra



Zahvaljujoč sodobnim varnostnim in asistenčnim sistemom vas lahko novi CLS  
podpira glede na razmere ter aktivno pomaga zmanjšati tveganje v cestnem  
prometu. Paket z asistentom Plus za vožnjo z aktivnim asistentom za zastoj in  
aktivnim asistentom za ohranjanje razdalje DISTRONIC vas razbremeni, tako  
da lahko varno, a tudi sproščeno, prispete na cilj.

Varen spremljevalec od parkirišča 
do prehitevalnega pasu







Udobje je v novem vozilu CLS celostno doživetje. Tako paket ENERGIZING  
aktivno izboljša dobro počutje voznika in sovoznika tudi med vožnjo. Digitalni 
kokpit z razširjeno resničnostjo MBUX za navigacijo povezuje virtualni svet z  
resničnim, medtem ko sistem za 3D prostorski zvok Burmester® ponuja popolno 
zvočno spremljavo.

Trener za dobro počutje za vse čute



Jasne oblikovalske linije in absolutna razmerja so nedvomno jasni: CLS je ikona.  
Toda v svoji novi izdaji gre štirivratni kupe še dlje in je s programom za prilagajanje  
bolj vsestranski kot kdaj koli prej. Novi CLS torej nima samo močnega značaja,  
temveč ima tudi osebnost: vašo.

Postavlja brezčasne trende







Številni oblikovni elementi linije opreme AMG Line naredijo novi CLS še bolj izrazit v svo
jem videzu. Zaradi prenovljenega sprednjega dela z masko hladilnika Star je kupe pravi 
magnet za oči, poleg tega pa predstavlja poklon legendarni Mercedesovi zvezdi. Nadaljnji 
športni poudarki linije opreme AMG Line poudarjajo napredni duh novega vozila CLS.

Vrhunec novega obdobja zvezde



Ponudba koles novega CLS glede na opremo zajema visokokakovostna platišča  
iz lahke kovine s sodobnim oblikovanjem v velikosti 45,7 cm (18"), 48,3 cm (19")  
in 50,8 cm (20").

Dinamični žarometi LED s tehnologijo MULTIBEAM LED novega vozila CLS se  
aktivno prilagajajo prometnim razmeram, da vam v vsakem trenutku zagotavljajo 
popoln pogled. 84 individualno nadzorovanih LEDdiod na žaromet se na primer 
odziva na vozno situacijo ali druge udeležence v cestnem prometu pri zavijanju, 
ovinkih ali na avtocesti.

Žarometi MULTIBEAM LED Nova platišča



Sistem za 3D prostorski zvok Burmester®
Visokokakovostni zvočniki sistema za 3D prostorski zvok Burmester® v novem  
vozilu CLS razvijejo impresiven prostorski zvok. Prav tako plemenita kot zvok  
je zasnova zvočnikov s prepoznavnimi kovinskimi pokrovi, ki so popolnoma inte
grirani v fascinanten koncept notranjosti.

Ambientna osvetlitev
Z ambientno osvetlitvijo lahko s pritiskom na gumb svetlobno vzdušje v novem  
vozilu CLS prilagodite povsem po svojih željah. 64 barv, izbrani barvni svetovi  
in svetlobni učinki poskrbijo za fascinantno igro barv na prezračevalnih šobah, 
 vratih in armaturni plošči ter se s krmiljenjem udobja ENERGIZING tudi dinamično 
prilagajajo voznemu doživetju.



MBUX
Zahvaljujoč razširjeni resničnosti MBUX za navigacijo lahko v novem vozilu CLS pridete do cilja hitro, varno in brez stresa.  
Asistent za promet združuje grafične navigacijske in prometne informacije s prenosom slike v živo in tako zagotavlja orientacijo  
v zapletenih prometnih situacijah. Popolnoma digitalni kokpit zagotavlja vsestransko sproščeno vozno doživetje.



Paket z asistentom za vožnjo za več udobja
S paketom z asistentom Plus za vožnjo so varnostne funkcije novega vozila CLS razširjene, tako da vključujejo dodatne inteligentne 
sisteme, kot je aktivni asistent za ohranjanje razdalje DISTRONIC. Ta samodejno uravnava hitrost glede na počasnejša vozila spredaj 
in lahko v nevarnih situacijah poseže v vožnjo z aktivnim zavornim asistentom.



Doživite vrhunsko udobje zmanjšanega hrupa tudi med vožnjo: zvočna izolacija 
komfortnega paketa za akustiko občutno zmanjša moteči zunanji hrup. Tako se 
boste tudi pri velikih hitrostih lahko sproščeno pogovarjali, mirno vzdušje pa bo 
poskrbelo, da boste na cilj prispeli umirjeni in osredotočeni.

AMG LineRazličica opreme AVANTGARDE
Digitalni center za upravljanje notranjosti: s tem paketom boste razširili spekter 
funkcij kokpita in multimedijskega sistema MBUX. Kombinacija inovativnih in  
uveljavljenih različic opreme vam ponuja idealne pogoje za udobno upravljanje  
in podrobne informacije za navigacijo.



Z nočnim paketom je športna zunanjost še bolj ekspresivna. Za to poskrbijo  
številni elementi v črni barvi ali v črni barvi z visokim sijajem. Glede na lakiranje  
s tem nastanejo kontrasti ali tekoči prehodi. Vseeno, kako: vsekakor to vedno  
pomeni opazen plus za vašo individualnost.

Nočni paket Paket ENERGIZING
Udobje za vse čute: paket združuje posebno opremo z inovativno inteligenco. Vaše 
vozilo MercedesBenz vam ponuja poživitev v skladu z vašimi željami – za boljšo 
koncentracijo za volanom in več užitkov med vožnjo. Z do petimi programi udobja 
in dodatki, kot je ogrevanje sedežev za voznika in sovoznika.



Eno podvozje – tri nastavitve: s podvozjem DYNAMIC BODY CONTROL sami izbirate med maksimalno okretnostjo in največjim  
udobjem blaženja. Primerno cestišču in osebnemu načinu vožnje. Za 15 milimetrov spuščeno podvozje in športno neposredno  
krmiljenje zagotovita najboljše pogoje za posebno dinamičen način vožnje.

DYNAMIC BODY CONTROL – podvozje z nastavljivim blaženjem



AIR BODY CONTROL združuje prednosti več podvozij – kadar koli lahko preklopite iz udobja na dinamiko. Pri tem je razpon nastavitev 
preprosto navdušujoč. Zračne vzmeti z več komorami je namreč mogoče uravnavati na tri načine. Pri tem omogočajo izredno udobje 
pri vožnji tudi na težavni podlagi ali športni značaj. Praktično: regulacija nivoja podvozja.

Podvozje AIR BODY CONTROL



Novi CLS
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

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



Kombinirana poraba goriva: X,X–X,X l/100 km | kombinirani izpusti CO2: XXX–XXX g/km |  
amg4.me/efficiencystatement | Kupe MercedesAMG CLS 53 4MATIC+



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

Najboljše za motor: 
originalna motorna olja Mercedes-Benz.

Dizelski motorji Bencinski motorji

CLS 220 d CLS 300 d 4MATIC CLS 400 d 4MATIC CLS 350 CLS 450 4MATIC
Mercedes-AMG  
CLS 53 4MATIC+

Gibna prostornina (cm3) 1.950 1.993 2.925 1.991 2.999 2.999

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 143 [194] / 3.800 195 [265] / 4.200 243 [330] / 3.600  4.400 220 [299] / 5.8006.100 270 [367] / 5.5006.100 320 [435] / 5.500  6.100

Pospešek z 0 na 100 km/h (s) 7,5 6,4 5,2 6,1 4,8 4,5

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo 
(km/h)

2353 2503 2503 2503 2503 2503

Poraba goriva4 (l/100 km)
v naselju 5,8 7,2 8,2 9,1 11,0 11,7

zunaj naselja 4,3 4,5 5,0 5,9 6,3 7,0
kombinirana 4,8 5,5 6,2 7,0 8,1 8,7

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 162  154 184  173 211  196 202  193 234  222 247  239

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6dISCFCM Euro 6dISCFCM Euro 6dISCFCM Euro 6dISCFCM Euro 6dISCFCM Euro 6dISCFCM



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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Autocommerce, d.o.o., info@mercedesbenz.si, 180421

Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 14. 4. 2021, 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 pred
meta 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 MercedesBenz AG.
www.mercedes-benz.si

Že 20 let verjamemo, da lahko šport poveže ljudi in jih na edinstven način motivira. Milijonom otrok 
in mladih smo omogočili nujno potreben dostop do naših programov podpore, da bodo lahko 
svoje življenje spremenili na bolje. Programi, ki jih podpiramo skupaj s fundacijo Laureus Sport for 
Good, so usklajeni s cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj in so del vznemirljivega, veli
kega svetovnega gibanja za pozitivne spremembe v svetu. Z nakupom vozila Mercedes-Benz 
podpirate gibanje „Laureus Sport for Good“.


