
GLA



Na poti enako veliko kot vi. Novi GLA je najboljši spremljevalec 
za vsestransko življenje.

Mesto. Podeželje. Mesto.







Novi GLA je opremljen z vsem, kar bo vašo vožnjo naredilo še bolj prijetno.  
Notranjost združuje vtis prostornosti, športnosti in materialov na najvišji ravni.  
Pri tem je novo kompaktno športno terensko vozilo bolj funkcionalno kot  
kadar koli prej in se vedno prilagodi vašim potrebam.

Vsako območje spremeni  
v območje udobja





Progresivno oblikovanje temu kompaktnemu športnemu terenskemu vozilu daje  
dinamiko in eleganco, ki jo še poudarja oblika s poudarjenimi ploskvami. 

Športnik z vsakega zornega kota





Z MBUX lahko govorite kadar koli: multimedijski upravljalni sistem  
Mercedes-Benza je inovativen, intuitiven in inteligenten. Poleg tega  
pa vas poveže z vašim digitalnim svetom.

Lepo, da smo se spoznali



Novi GLA vas podpira v vseh situacijah. Od varnostnih asistenčnih sistemov do  
upravljalnega sistema, ki jih bolje spoznate z vsako interakcijo. Vašemu življenju  
se prilagodi prav toliko kot terenu, po katerem vozite. Dogovorite se za testno  
vožnjo in spoznajte novi GLA Mercedes-Benz.

Samo vstopiti morate





Ambientna osvetlitev

Udobje upravljanja

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

Revolucionarno glasovno upravljanje, sodobno udobno upravljanje  
in nova raven personalizacije tvorijo novo vrhunsko tehnologijo GLA. 
Upravljanje z vozilom še nikoli ni bilo tako naravno.



Projekcijski zaslon head-up
Najboljši pogled za športni užitek v vožnji in suveren občutek vožnje: 
projekcijski zaslon head-up spremeni vetrobransko steklo v fascinan-
tni 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.

Kokpit s širokozaslonskim monitorjem
Vse pred očmi. Kokpit s širokozaslonskim monitorjem novega GLA 
navdušuje s svojo ostrino in preglednostjo. To vam omogoča hitro in 
preprosto krmarjenje po menijih svojega vozila.



Za popolno vidljivost: prilagodljivi žarometi MULTIBEAM LED se z individualno nadzoro-
vanimi 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 
prepoznate nevarnost.

Življenje potrebuje prostor. Novi GLA je premišljen do zadnje podrobnosti in ponuja  
še večjo funkcionalnost za vsako situacijo. 

Žarometi MULTIBEAM LEDVelikopotezni prostorski koncept



50,8-centimetrska (20-palčna) platišča  
iz lahke kovine AMG Vzdolžno premična druga vrsta sedežev
Samozavesten. Na cesti in na terenu. S 50,8-centimetrskimi (20-palčnimi) platišči  
iz lahke kovine AMG se novi GLA enako dobro prilega goram ali velikemu mestu.

Raste z vašimi potrebami. Vzdolžno premična druga vrsta sedežev.



Ekspresivno oblikovanje, značilno za športna terenska vozila, v povezavi z naprednimi 
tehnologijami – in to že v serijski različici: GLA Mercedes-Benz vas navduši takoj, na primer 
z multimedijskim sistemom MBUX ali sedeži v imitaciji usnja ARTICO. Domišljeni sistemi  
za pomoč vozniku, na primer aktivni zavorni asistent, še podkrepijo visok standard varnosti.

Serijska oprema
Z različico opreme Style bo oprema vašega vozila odstopala od serijske – z odločnim 
nastopom zunaj in znotraj. K temu spadajo dodatni elementi, kot so značilna, aero-
dinamično optimizirana 17-palčna platišča iz lahke kovine in ekskluzivno za to opremo 
narejeno oblazinjenje ter okrasni šivi.

Različica opreme Style



Različica opreme Progressive bistveno poveča vrednost vašega vozila. Dodana vrednost,  
ki jo vidite in občutite. Uživajte v kakovostni tehnologiji in izkusite edinstven, ekspresiven 
slog športnega terenskega vozila. Poleg tega ta linija odpira nadaljnje privlačne kombi-
na cije v notranjosti in zunanjosti – denimo z usnjenim in nočnim paketom.

Različica opreme Progressive
AMG Line znotraj in zunaj še okrepi privlačni športni nastop vašega vozila. Predvsem  
Styling AMG z zadnjim spodnjim ščitnikom AMG v videzu difuzorja in diamantna maska 
hladilnika sta ekskluzivni posebnosti. Športni sedeži prepričajo z največjim udobjem  
sedenja za spodaj sploščenim športnim volanom iz plemenitega napa usnja.

AMG Line



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, osnovni program 
„Comfort“ ponuja vsestransko udobje. Način „ECO“ po drugi strani stavi na najvišjo učinkovitost ter varčuje z gorivom in denarjem.

DYNAMIC SELECT



Nova GLA sam išče svoje ulice. Izboljšan stalni vsekolesni pogon 4MATIC zagotavlja oprijem na vseh površinah.  
Ne glede na to, ali gre za sneg ali neutrjeno podlago. To daje novemu GLA odlične zmogljivosti za terensko vožnjo.

4MATIC



Ni športno terensko vozilo. 
Temveč AMG.
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

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

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

Gibna prostornina (cm3) 1.950 1.950 1.950 1.950

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 110 [150] / 3.400-4.400 110 [150] / 3.400-4.400 140 [190] / 3.800 140 [190] / 3.800

Pospešek z 0 na 100 km/h (s)  8,6 8,9 7,4 7,3

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 208 3 205 3 222 3 219 3

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

zunaj naselja 4,1 4,4 4,1 4,7
kombinirana 4,6 4,9 4,7 5,0

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 126-121 138-130 129-123 140-133

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

Bencinski motorji

GLA 200 GLA 250 GLA 250 4MATIC

Gibna prostornina (cm3) 1.332 1.991 1.991

Nazivna moč1 (kW [KM] pri 1/min) 120 [163] / 5.500 165 [224] / 5.500 165 [224] / 5.500

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

Največja hitrost, pogojena s konstrukcijo (km/h) 210 3 240 3 240 3

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

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

Kombinirani izpusti CO2
4 (g/km) 137-130 153-148 163-158

Emisijski razred5/razred učinkovitosti6 Euro 6d ISC-FCM 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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Autocommerce, d.o.o., info@mercedes-benz.si, 18-0420

Informacije o podatkih v tej objavi: po zaključku redakcije, 10. 12. 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 AG.
www.mercedes-benz.si

Mercedes-Benz AG 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 vozila Mercedes-Benz podpirate gibanje „Laureus Sport for Good“.


