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Технічні характеристики. Базова комплектація.

Тип
Об'єм 

двигуна 
(см3)

Номінальна потужність 
(кВт.[к.с] при об./хв

Габаритні розміри 
(довжина, ширина (по 
дзеркалам)/висота)

Росхід палива 
(л./100 км.) 

змішаний цикл

Максимальна 
швидкість 
(км/год)

Розгін 
0-100 км/год 

(сек)

GLA 180 d 1.950 85 [116]/3.400 - 4.400 4.410/2.020/1.605-1.611 4.8-4.5 190 10.8

GLA 200 d 1.950 110 [150]/3.400 - 4.400 4.410/2.020/1.605-1.611 4.8-4.6 208 8.6

GLA 200 d 4MATIC 1.950 110 [150]/3.400 - 4.400 4.410/2.020/1.605-1.611 5.2-4.9 205 8.9

GLA 220 d 1.950 140 [190]/3.800 - 3.800 4.410/2.020/1.605-1.611 4.9-4.7 222 7.4

GLA 220 d 4MATIC 1.950 140 [190]/3.800 - 3.800 4.410/2.020/1.605-1.611 5.3-5.0 219 7.3

GLA 180 1.332 100 [136]/5.500 - 5.500 4.410/2.020/1.605-1.611 6.0-5.7 200 9.6

GLA 200 1.332 120 [163]/5.500 - 5.500 4.410/2.020/1.605-1.611 6.0-5.7 210 8.7

GLA 200 4MATIC 1.332 120 [163]/5.500 - 5.500 4.410/2.020/1.605-1.611 6.9-6.5 206 9.3

GLA 250 1.991 165 [224]/5.500 - 5.500 4.410/2.020/1.605-1.611 6.8-6.5 240 6.9

GLA 250 4MATIC 1.991 165 [224]/5.500 - 5.500 4.410/2.020/1.605-1.611 7.1-6.8 240 6.7

GLA 250 е 1.332 118 [160]/5.500 - 5.500 4.410/2.020/1.609 1.8-1.7 220 7.1

GLA 35 4MATIC 1.991 225 [306]/5.800 - 5.800 4.436/2.020/1588 7.9-7.7 250 5.2

GLA 45 4MATIC+ 1.991 285 [387]/6.500 - 6.500 4.436/2.020/1588 9.2-9.1 250 4.4

GLA 45 S 4MATIC+ 1.991 310 [421]/6.750 - 6.750 4.436/2.020/1585 9.3-9.2 265 4.3

Оббивка чорний

Лакофарбове покриття «Чорна ніч»

Система екстреного гальмування Active Brake Assist

GPS-антена

Багажні сітки на спинках передніх сидінь

Спинки задніх сидінь, що відкидаються роздільно

Очищувач скла з датчиком дощу

Система екстреного виклику Mercedes-Benz

Комунікативний модуль (LTE) для використання сервісів
Mercedes me connect

Інструкція з експлуатації і сервісна книжка на українській мові

AMG SPEEDSHIFT DCT 8G

Підрульові перемикачі передач

Технічний пакет Offroad

Розширений функціонал MBUX

TEMPOMAT

Сенсорна панель Touchpad

Система моніторингу тиску в шинах

Комфортна ходова частина

Обивка стелі тканина, чорний

Цифрове радіо

Сонцезахисні козирьки з підсвіткою та дзеркалом для Make-up

MBUX Мультимедійна система

Клімат-контроль THERMATIC

Підготовка для цифрового радіо

Комфортні сидіння

Технічні зміни

Додаткові запасні частини для країн з холодним кліматом

Паливний бак ємкістю 51 літр

Норми викидів euro 6

Сажевий фільтр

Герметик TIREFIT

Система DYNAMIC SELECT

Камера заднього огляду

Активний паркувальний асистент з парктроніком

Подвійний тримач для чашок

Рейлінги на даху, відполірований алюміній

Декоративні елементи спіраль оптика

Багатофункціональне спортивне кермо оздоблення шкіра

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

Стандартний комплект обладнання

Світлодіодні фари високої продуктивності

Мультимедійний дісплей

Двері багажного відділення EASY-PACK

Парковка пакет з камерою заднього виду

Progressive

Літні шини

Індикація на панелі приладів статусу пасків безпеки позаду

Велюрові килимки

Багаторичажна підвіска

Комфорт-пакет сидінь

Пакет освітлення та оглядовості

Дизельний сажовий фільтр BlueTEC вкл. резервуар AdBlue®

950 Лінія AMG Line

P27 Лінія Style

P59 Лінія виконання Progressive

P55 Пакет Night

PAD Технічний пакет

696U "Чорна ніч"

00U Забарвлення стандарт

149U Полярно-білий
817U "Рожеве золото"
775U "Сріблястий іридій"

Додаткове обладнання.
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Додаткове обладнання. Додаткове обладнання.

787U  "Сірі гори"

191U  "Чорний космос"

144U білий цифровий

667U синій денім

993U "designo Червона Патагонія металік"

662U designo magno "Сірі гори"

04U Лакофарбове покриття designo magno Матовий лак  

RVW Багатоспицеві легкосплавні колісні диски AMG діаметром 50,8 см (20 ") з глянсовим чорним лаковим покриттям і полірованим 
ободом

RVV Багатоспицеві легкосплавні колісні диски AMG розміром 50,8 см (20 ) з лакуванням «Сірий титан»

643 Сталеві колісні диски розміром 43,2 см (17 ")

R66 Шини з системою збереження експлуатаційних властивостей в аварійному режимі

871 HANDS-FREE ACCESS

628 Адаптивні фари дальнього світла Plus

725 Алюмінієві рейлінги на даху, поліровані

620 Галогенні фари з інтегрованими світлодіодними ліхтарями денного світла

P54 Захист автомобиля URBAN GUARD1

B68 Ключ для автомобіля білого глянцевого кольору з декоративною рамкою з глянсовою хромировкою

P17 Комфорт-пакет KEYLESS-GO

875 Обігріваємий склоомивач

P49 Пакет дзеркал

413 Панорамна зсувна панель даху Скляна, з електроприводом

554 Підготовка для установки тягово-зчіпного пристрою

586 Підсвічування простору навколо автомобіля з проекцією логотипу марки

U37 Протитуманні фари

642 Світлодіодна система MULTIBEAM LED

632 Світлодіодні фари High Performance

889 Система KEYLESS-GO

608 Система адаптації фар дальнього світла

840 Термопоглинаюче скління з темним тонуванням для задніх бічних стекол і заднього скла

550 Тягово-зчіпний пристрій з системою стабілізації причепа ESP

720 Чорні релінги на даху

P34 Пакет оздоблення шкірою

P39 Пакет оздоблення шкірою AMG

U22 4-позиційна поперековий опора

580 Автоматизована система кондиціонування повітря THERMATIC

581 Автоматична система кондиціонування повітря THERMOTRONIC

U10 Автоматичне відключення подушки безпеки переднього пасажира

U12 Велюрові килимки

73B Речовий відсік на центральній консолі зі шторкою

301 Вставний лоток попільнички для підстаканника

890 Двері багажного відділення EASY-PACK З електроприводом для відкривання і закривання

310 Подвійний тримач для напоїв

567 Задні сидіння з поздовжнім регулюванням

U26 Килимки AMG

U59 Комфорт-пакет сидінь

877 Комфортне підсвічування салону з 64 кольорами

7U2 Комфортні сидіння

L3B Мультифункціональне спортивне рульове колесо з обтягуванням зі шкіри наппа

L5C Мультифункціональне спортивне рульове колесо з обтягуванням зі шкіри наппа

L3E Мультифункціональне спортивне рульове колесо, обтягнуте шкірою

L3E Мультифункціональне спортивне рульове колесо, обтягнуте шкірою

L5I Мультифункціональне спортивне рульове з обробкою з шкіри наппа / мікроволокна DINAMICA

U45 Накладки на пороги з написом «Mercedes-Benz», з підсвічуванням і замінної накладкою

443 Обігрів рульового колеса

287 відкидні спинки задніх сидінь

PBP Пакет ENERGIZING

PBR Пакет ENERGIZING Plus

942 Пакет для багажного відділення

409 Пакет мультиконтурних сидінь

U62 Пакет освітлення та оглядовості

242 Переднє сидіння праворуч з електричним регулюванням і функцією пам'яті

7U1 Передні сидіння з механічним регулюванням

400 Підлокітник в задній частині салону

463 Проекційний дисплей

U40 Роздільна сітка

446 Сенсорна панель без контролера

842 Сидіння переднього пасажира складне

401 Система кондиціонування сидінь водія і переднього пасажира

873 Система обігріву сидінь водія і переднього пасажира

7U4 Спортивні сидіння

458 Цифровий дисплей приладів

275 Електричне регулювання сидіння водія з функцією пам'яті

B53 Акустичний захист

U28 Спортивна гальмівна система

430 Технічний пакет Offroad

916 Паливний бак об'ємом 51 літр

293 Бічні подушки безпеки в задній частині салону

218 Відеокамера заднього виду

682 Вогнегасник

P47 Пакет систем допомоги при паркуванні з камерою кругового огляду

P44 Паркувальний пакет з відеокамерою заднього виду

234 Система моніторингу "мертвих зон"

810 Акустична система об'ємного звучання Burmester® з 12 динаміками загальною потужністю 590 Ватт

853 Акустична система з розширеними функціями з 10 динаміками загальною потужністю 225 Ватт

897 Бездротова система зарядки для мобільних кінцевих пристроїв у відсіку для дрібних речей

14U Інтеграція смартфона (в тому числі в якості комплектації на замовлення)

518 Комплект кабелів мультимедійного інтерфейсу

859 Мультимедийний дисплей

899 Мультифункциональна телефонія з системою бездротової зарядки попереду



Комфортна підсвітка салону.

Налаштуйте інтер’єр відповідно до Ваших особистих уподо-
бань або настрою. 64 кольори комфортної підсвітки салону 
створюють захоплюючі кольорові комбінації, підсвічуючи, на-
приклад, вентиляційні дефлектори, двері або панелі інстру-
ментів.

Проекційний дисплей.

Найкращі перспективи для спортивної насолоди від руху і 
незрівнянного відчуття під час руху: проекційний дисплей 
перетворює вітрове скло на дивовижну цифрову передню па-
нель. Таким чином важлива інформація у Вас завжди перед 
очима. Завдяки цьому вся Ваша увага повністю приділяється 
дорозі та подіям на ній.

MULTIBEAM LED.

Для ідеальної видимості. Адаптивні фари MULTIBEAM LED 
завдяки системі управління окремими світлодіодами реагують 
на поточну ситуацію на дорозі. Обмежене дальнє світло бере-
же очі, не призводячи до засліплення інших учасників дорож-
нього руху. Системи адаптивного та поворотного світла опти-
мально освітлюють поле зору, допомагаючи швидше розпізна-
ти небезпеку.

Другий ряд сидінь, який можна пересувати вздовж.

Збільшується залежно від Ваших потреб. Другий ряд сидінь, 
який можна пересувати вздовж та отримати до 14 додаткових 
сантиметрів простору для ніг задніх пасажирів.

Серійна комплектація.

Експресивний дизайн справжнього позашляховика 
та провідні технології – навіть у серійній комплек-
тації: Mercedes GLA одразу надихає, наприклад, 
мультимедійною системою MBUX або сидіннями з 
оббивкою зі штучної шкіри ARTICO. Удосконалені
системи допомоги водію, наприклад, активний аси-
стент екстреного гальмування, під креслюють висо-
кий стандарт безпеки автомобіля.

Комплектація Style.

У варіанті комплектації Style Ваш автомобіль 
відрізнятиметься від серійної комплектації завдя-
ки використанню додаткових дизайн-елементів як 
зовні, так і всередині. До нього належать такі до-
даткові елементи, як особливі, аеродинамічно оп-
тимізовані 17-дюймові легкосплавні колісні диски, 
а також ексклюзивні варіанти оббивки салону та 
декоративні шви.

AMG Line.

AMG Line підсилює привабливий спортивний ви-
гляд Вашого автомобіля як зовні, так і всередині. Її 
основними ексклюзивними елементами є стайлінг 
AMG із заднім фартухом AMG та решітка радіато-
ра з декором у формі діаманта. Спортивні сидіння 
гарантують максимальний комфорт за сплощеним 
знизу спортивним кермом, оббитим шкірою наппа.

Комплектація Progressive.

Комплектація Progressive разюче вдосконалить 
Ваш автомобіль. Вона створює додаткові перева-
ги, які Ви побачите і відчуєте. Крім того, обрана 
комплектація відкриває можливості для нових, 
привабливих комбінацій всередині та зовні – зо-
крема, завдяки пакету шкіряних елементів та па-
кету Night.



ТОВ «Автомобільний дом «Соллі-Плюс»
Офіційний дилер Daimler AG у м. Харків

вул. Академіка Павлова, 325-Г, тел.: (096) 510-77-77
mercedes-benz.kh.ua


