
Třída CLA.
Shooting Brake.





Velkoměstu na stopě. 
Nové CLA Shooting Brake.

Život ve velkoměstě je dobrodružstvím. Nové čtvrtě vznikají takřka přes noc  
a čekají na své dobyvatele. Nové CLA Shooting Brake vycítilo svou příležitost.  
Jeho sportovně kompaktní silueta usazená těsně nad asfaltovým povrchem  
a jeho interiér jsou jako stvořené pro lov. Nové CLA Shooting Brake získává  
další revír. 



Atraktivní nejen ve dne. 
Město ještě nespí. Může za to první Shooting Brake ve své třídě. Jeho styl utváří dlouhá 
linie střechy, která je pro něj charakteristická jako pro město vysoká hustota osídlení. 
Exkluzivní laky vynikají v záplavě barev nočního života a podpoří touhu po jedinečnosti. 
Určené všem, kteří jsou raději ve středu pozornosti, než aby se honili za módními trendy. 







Nová scenerie.
Kluby, restaurace, galerie. Místa, která jsou neodmyslitelně spjatá  
s velkoměsty. Prozkoumejte interiér nového CLA Shooting Brake. 
Sedadla s integrovanými opěrkami hlavy a vysoce kvalitní potahy, na
příklad v koženém provedení barvy šedá crystal, perfektně podtrhují 
jeho exkluzivní styl. 



Každá jízda je jako hon. 
Hon za tím nejlepším.

Silnice jsou pulzujícími tepnami města. CLA 45 AMG 4MATIC se pohybuje v jejich řečišti:  
s nejsilnějším sériově vyráběným 4válcovým motorem. Obdivuhodná síla s ověřenou kvalitou  
z Affalterbachu, řídící se heslem: „One man, one engine“.







Když CLA 45 AMG 4MATIC Shooting Brake projede kolem Vás, zatají se Vám dech při pohledu 
na dynamický design AMG s prvky v barvě matná šedá titanium. Karoserie je na sportovním  
podvozku AMG usazena nízko. Vzhled difuzoru zadního spoileru v sobě ukrývá ctižádost motorového 
sportu. Design je známkou vysokého výkonu, tři písmena jsou známkou jeho původu: AMG.

Nepřizpůsobujte se  
obrazu města.



Nové CLA Shooting Brake se zkoumavých pohledů nebojí: efektní nástup na scénu mu 
zaručí maska chladiče se stříbrnou lamelou. Interiér přímo láká řidiče, aby se posadili do 
sportovních sedadel. Na multifunkčním volantu je možné ovládat mnoho funkcí rozsáhlé 
standardní výbavy. Seznam skladeb uložený na Vašem mobilu nebo iPodu® snadno přenesete 
prostřednictvím Bluetooth® nebo rozhraní USB na displej TFT.

Je stejně sportovní jako kupé, jen o něco podnikavější. První Shooting Brake ve své třídě  
otevírá nové možnosti. Panoramatické posuvné střešní okno vnáší do interiéru více světla 
a vytváří obzvláště příjemný prostorový dojem. Nezapomenutelnou atmosféru zažijete 
díky ambientnímu osvětlení s dvanácti barevnými odstíny a pěti stupni jasu. Užitnou hodnotu 
zavazadlového prostoru můžete navíc zvýšit, volbou hliníkového dekoru podlahy s mož
ností uzamčení. 

Standardní výbava. Příplatkové výbavy.



Styling AMG dodá kouzlo každému všednímu dni: integrální sedadla působí v kombinaci 
materiálu ARTICO/mikrovlákno DINAMICA ještě sportovnějším dojmem. Přístrojová deska 
s ozdobnými prvky z podélně leštěného hliníku tento dojem umocňuje. Sportovního ducha 
navenek rozhodně nezapře přední a zadní nárazník AMG, prahové nástavce, kola z lehkých 
slitin AMG a diamantová maska chladiče.

Nové CLA Shooting Brake fascinuje svým stylem a upoutá z jakékoli perspektivy: lesklá 
diamantová maska chladiče v černé barvě vyzařuje díky stříbrné středové lamele neobyčejnou 
eleganci. Karoserie v kombinaci s koly z lehkých slitin v designu 5 dvouloukotí lakovanými  
v barvě šedá Himalaya působí velmi dynamicky. Zadní spoiler s chromovanými aplikacemi 
a chromovanými koncovkami výfuku dotváří celkový vzhled. 

Linie Urban. Linie AMG.



To nejpříjemnější prostředí Vám zaručí sada Exclusive díky sportovním sedadlům v kůži, 
například v barvě hnědá nut s kontrastním ozdobným prošitím, a ozdobným prvkům z hliníku 
s lichoběžníkovým výbrusem. Sada AMG Exclusive upoutá čalouněním v černé kůži RED 
CUT s červeným kontrastním prošitím a ozdobnými prvky ze světlého, podélně leštěného 
hliníku. 

Sada Night. Sada Exclusive a sada AMG Exclusive.
V závislosti na linii výbavy se sada Night předvede se specifickou maskou chladiče včetně 
lamely v barvě černá lesklá a také s individuálními koly z lehkých slitin v designu 5 dvoulou
kotí (na horním obrázku je vyobrazeno kolo v kombinaci s linií Urban, na dolním v kombinaci  
s linií AMG). Černá vnější zpětná zrcátka, ozdobné boční lišty, orámování oken a tmavá 
determální skla od sloupku B jsou doplňky podtrhující extravagantní vzhled.



Vyvinuto společností AMG – sportovní podvozek AMG, specifická přední náprava a stejně 
tak specifické naladění motoru a převodovky dodávají vozu jedinečnou jízdní dynamiku. 
Vzájemně sladěné červené prvky exteriéru a interiéru podtrhují jeho sílu. Jsou to například 
ozdobné lišty, brzdové třmeny a červené bezpečnostní pásy (na horním obrázku je zná
zorněno příplatkové kolo, kód 693).

265 kW (360 k) a maximální točivý moment 450 Nm. CLA 45 AMG 4MATIC Shooting 
Brake zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,7 sekundy. Vysoce výkonná brzdová soustava AMG 
je zárukou drastického brzdného účinku. V interiéru podtrhují jeho vynikající sportovní 
 výkon sdružený přístroj AMG, AMG DRIVE UNIT a také zploštělý multifunkční sportovní 
volant.

CLA 250 Sport 4MATIC Shooting Brake. CLA 45 AMG 4MATIC Shooting Brake.
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Čalounění a ozdobné prvky. Standardní výbava

Čalounění
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Umělá kůže ARTICO, černá2, 4

Umělá kůže ARTICO, černá2, 4

Umělá kůže ARTICO, černá3, 4

Umělá kůže ARTICO, béžová Sahara3, 4

Umělá kůže ARTICO, šedá crystal/černá3, 4

Umělá kůže ARTICO/tkanina Coari, černá3

Umělá kůže ARTICO/tkanina Coari, šedá crystal3

Umělá kůže ARTICO/tkanina Corumba, černá3

Umělá kůže ARTICO/tkanina Corumba, černá/oranžová3

Umělá kůže ARTICO/tkanina Corumba, šedá crystal3

Umělá kůže ARTICO/mikrovlákno DINAMICA, černá3, 5, 6

Kůže, černá3

Kůže, hnědá nut3

Kůže, šedá crystal3

Kůže RED CUT, černá3

Ozdobné prvky

H14
H19
H50
H51
H73
H79
H88
736
739

Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé1

Dřevo topol, světle hnědé, hedvábně matné1

Design wave, stříbrná
Design wave, anthracite
AMG carbon1

Podélně leštěný světlý hliník1, 5, 6, 7

Design matrix
Dřevo jasan, černé, lesklé1

Hliník s lichoběžníkovým výbrusem

1  Příplatková výbava. 2 Komfortní sedadlo. 3 Sportovní sedadlo. 4 Pouze v kombinaci se sadou komfortních sedadel. 
5  Standardní výbava pro model AMG. 6 Standardní výbava pro sportovní model. 7 Standardní výbava pro linii AMG a sadu  
AMG Exclusive.
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589 191 787 991

650 592 990

696 761

Barevné odstíny.

Standardní barevné odstíny

589
650
696

Červená Jupiter
Bílá cirrus
Černá night

Metalické barevné odstíny1

191
592
761
787
990

Černá cosmos
Fialová northern lights
Stříbrná polar
Šedá mountain
Hnědá orient

Speciální barevné odstíny1

991 Stříbrná designo polar magno

1 Příplatková výbava.

Standardní barevné odstíny Metalické barevné odstíny1 Speciální barevné odstíny1



Technické údaje.

1  Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle směrnice 80/1269/EHS v aktuálním platném znění. 2 Elektronicky regulováno. 3 Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření 
(nařízení [ES] 715/2007 v příslušném aktuálním platném znění). Odkaz na směrnici 1999/94/ES v aktuálně platném znění: Údaje se nevztahují na jedno konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání 
jednotlivých typů vozidel. 4 Údaje jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Mohou se vyskytnout odchylky v jednotlivých zemích. 5 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. 6 Dostupné  
od 4. čtvrtletí 2015. Další technické údaje najdete na adrese www.mercedes-benz.cz

VznětOVé MOtOry CLA 200 CDI CLA 200 CDI 4MAtIC6 CLA 220 CDI CLA 220 CDI 4MAtIC6

Počet válců/uspořádání 4/R 4/R 4/R 4/R

Zdvihový objem motoru (cm3) 2143 2143 2143 2143

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 100 (136)/3200–4000 100 (136)/3400–4400 130 (177)/3600–3800 130 (177)/3600–3800

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 300/1400–4000 300/1400–3000 350/1400–3400 350/1400–3400

Převodovka 6stupňová manuální
[7GDCT]

7GDCT 7GDCT 7GDCT

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 9,5 [9,9] 9,8 8,3 8,3

Nejvyšší rychlost cca (km/h) 215 [215] 212 228 225

Spotřeba paliva3 (l/100 km)
Kombinovaná 4,4–4,1 [4,2–3,9] 5,0–4,6 4,3–4,0 5,0–4,6

Emise CO2
3 (g/km) kombinovaný provoz 115–108 [111–101] 131–121 112–105 131–121

Emisní norma4/emisní třída5 Euro 6/A+ Euro 6/A Euro 6/A+ Euro 6/A

zážEhOVé MOtOry CLA 180 CLA 200 CLA 250 CLA 250 4MAtIC CLA 250 Sport 4MAtIC CLA 45 AMG 4MAtIC

Počet válců/uspořádání 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Zdvihový objem motoru (cm3) 1595 1595 1991 1991 1991 1991

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 90 (122)/5000 115 (156)/5300 155 (211)/5500 155 (211)/5500 155 (211)/5500 265 (360)/6000

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 200/1250–4000 250/1250–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 450/2250–5000

Převodovka 6stupňová manuální
[7GDCT]

6stupňová manuální
[7GDCT]

7GDCT 7GDCT 7GDCT AMG SPEEDSHIFT DCT  
7stupňová sportovní převodovka

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

Nejvyšší rychlost cca (km/h) 210 [210] 225 [225] 240 240 240 2502

Spotřeba paliva3 (l/100 km)
Kombinovaná 6,0–5,5 [5,6–5,3] 6,0–5,6 [5,6–5,3] 5,7–5,5 6,8–6,6 6,8–6,8 7,1–6,9

Emise CO2
3 (g/km) kombinovaný provoz 140–128 [132–124] 140–130 [132–124] 132–128 156–152 158–158 165–161

Emisní norma4/emisní třída5 Euro 6/B Euro 6/B Euro 6/B Euro 6/C Euro 6/C Euro 6/C

to nejlepší pro motor:
Originální motorové oleje Mercedes-Benz.



Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše vozidlo třídy CLA zpět k ekologické likvidaci v souladu se směrnicí Evropské unie (EU) 
o vozidlech s ukončenou životností – ale do té doby je ještě hodně daleko.

Abychom Vám vrácení vozidla co nejvíce usnadnili, je Vám k dispozici síť sběrných míst a demontážních středisek. V jednom z těchto zařízení můžete 
své vozidlo bezplatně odevzdat. Významně tak přispíváte k uzavření koloběhu recyklace a k ochraně přírodních zdrojů.

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností, zhodnocení a podmínkách zpětného převzetí získáte na domovské stránce společnosti 
MercedesBenz pro Vaši zemi.

K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 26. 9. 2014 mohlo dojít ke změnám produktu. Výrobce si po dobu trvání dodávek 
vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem  
na zájmy prodejce únosné pro zákazníka. Pokud výrobce, příp. prodejce používá k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrobku značky nebo 
číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou 
součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Tento text je publikován mezinárodně. Výroky o zákonných, právních 
a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné jen pro Spolkovou republiku Německo k datu redakční uzávěrky tohoto katalogu. Ohledně 
předpisů platných v ostatních zemích a jejich důsledcích, jakož i o závazném aktuálním stavu se proto prosím informujte u svého prodejce MercedesBenz.
www.mercedes-benz.cz
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