
Модель  MERCEDES-BENZ GLA-Сlass200 d 4MATIC 

 

Об’єм двигуна: 2 143  см³ 

Потужність: 136  к.с 

Максимальна швидкість: 200  км/г 

Розгін 1-100 км/г: 9,1  с. 

 

Додаткове обладнання: 

Оббивка:  Штучна шкіра ARTICO "Сахара беж" 

Лакофарбове покриття:  Каньйон бежевий металік 

 

Активний гальмівний асистент 

Без позначення на кришці багажника 

Електричне регулювання сидіння водія з функцією памяті 
Віконні подушки безпеки 

Підлокітник в задній частині салону 

Інструкція з експлуатації та сервісна книжка українською 

Пелюстки перемикання швидкостей на кермі 
7G-DCT 

Offroad функції та їх візуалізація на медійному дисплеї 
TEMPOMAT 

Мультифункціональне кермове колесо 

Сажевий фільтр 

Система моніторингу тиску в шинах 

Комфортна ходова частина 

Audio 20 USB 

Асистент уваги (ATTENTION ASSIST) 
Обивка стелі тканина беж 

Кондиціонер 

Система адаптації фар дальнього світла 

Світлодіодні фари HighPerformance 

Упаковка для траспортування автомобілів без транспортних гачків 

Технічні зміни 

Додаткове устаткування для країн з холодним кліматом 

Мультимедійний дісплей 

Підігрів сидінь водія та пасажира 

Комфортна підсвітка 

Двері багажного відділення EASY-PACK 

Функція пуску KEYLESS-GO 

Очистка відпрацьованих газів за нормою ЄВРО 6 

COC сертифікат ЄВРО 6 

Функція ECO Start/Stop 

Герметик TIREFIT з компресором 

DYNAMIC SELECT 



Адаптивне гальмівне світло 

Лінія Style 

Легкосплавні колісні диски, розміром 45,7 см  (18") з 5 подвоєнними спицями 

Мультифункціональне спортивне кермове колесо, обтянуте шкірою 

Рейлінги на даху із алюмінію, чорні, поліровані 
Декоративні елементи дерево тополя світло-коричнева, шовковистий матовий 

Пакет "Допомога при паркуванні" 
Система Park-Pilot 
Камера з кутом огляду 360 градусів 

Пакет дзеркал 

Внутрішні та зовнішні дзеркала зі сторони водія, що автоматично затемнюються 

Зовнішні дзеркала, що складаються,  з електроприводом 

Пакет Night 

Заднє бокове скло тоноване 

Літні шини зі зменшеним опором тертя 

Індикація стану задніх пасків безпеки на дисплеї комбінації приладів 

Велюрові килимки 

4-х позиційна поперекова опора 

Накладки на пороги з надписом «Mercedes-Benz», з підсвіткою 

Комфорт-пакет сидінь 

Пакет освітлення та оглядовості 
 Очищувач скла з датчиком дощу 

 Сонцезахисні козирьки з підсвіткою та дзеркалом для Make-up 

 

Комплектація попередня.  

        

Орієнтовна розрахункова вартість автомобіля для клієнта в Євро: 42 293,20* 

 

Вартість у гривнях розраховується по курсу, що вказаний на сайті http://www.mercedes-benz.ua/ 

http://www.mercedes-benz.ua/

