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GLA. Özgürlük bulaşıcıdır.



Her bakışta daha fazla karakter.
Merak ve macera isteği, GLA’nın doğrudan yüzünden okunuyor. Çarpıcı 
radyatör ızgarası ve etkileyici tamponuyla daha fazla güç yansıtıyor.



Konforu 360° arttırır.
İster park ederken ister manevra yaparken; dört adet birbirine bağlı  
kamera istek üzerine çepeçevre görüntü verir. Endişe edilecek daha 
az sorun ve izlenim elde edilecek çok sayıda husus için.



Her şeyi oluruna bırakın.  
Ve mükemmel şekilde bağlantıda kalın.

Yalnızlığın keyfini çıkarın ve aynı zamanda herkesle paylaşın. GLA’da akıllı telefonunuzu isteğiniz 
doğrultusunda mükemmel şekilde entegre edebilirsiniz. Çok sayıda fonksiyon ve uygulama en iyi 
şekilde kullanılabilir ve görüntülenebilir.



Daha fazlasını keşfedin.Davetkar yükleme imkanı.
Büyük alış verişten büyük seyahatlere kadar; GLA her türlü maceraya 
hazır. Bagajı istek üzerine bir tuş veya ayak hareketi ile açın.



Mercedes-Benz Intelligent Drive 
(akıllı sürüş). 360°kameralı park paketi.

Aktif fren yardımcısı.

İster trafiğin yoğun olduğu saatte ister uzun 
gece sürüşlerinde ister bilmediğiniz yollarda  
olsun, GLA’nız tam da stresli durumlarda üzeri-
nizdeki yükü belirgin şekilde hafifletir. Bunun 
arka sında Mercedes-Benz ile her sürüşü daha 
güvenli ve benzersiz kılan bir konsept vardır: 
Mercedes-Benz Intelligent Drive (akıllı sürüş). 
Çünkü direksiyonun ardında geçirdiğiniz  
zaman sizin zamanınızdır. Rahatlama zamanı. 
Enerjinizi doldurma zamanı. Böylece gidece-
ğiniz yere öncelikle güvenli, ama her zaman rahat 
bir şekilde gidersiniz.

PARKTRONIC’li aktif park yardımcısı hem park yeri 
aramayı, hem de yatay ya da dikey park yerle-
rinde ve garajlarda park etmeyi ve park yerinden 
çıkmayı kolaylaştırır. 360° kameralı aktif park 
yardımcısı, medya ekranına gerçekçi bir görüntü 
aktararak park etmeyi ve manevra yapmayı  
destekler.

Bu sistem sürücüyü öndeki araçla takip mesafe-
sinin çok az olduğu durumlarda görsel olarak 
uyarır. Algılanan bir çarpışma tehlikesinde işitsel 
bir uyarı gerçekleşir, sürücünün frenlemesi  
desteklenebilir ve tepki alınmadığında, hız oto-
matik olarak azaltılabilir.

GECE DAHA FAZLA GÜVENLIK 

Yüksek performanslı LED farlar çarpıcı görünümlerinin yanı sıra daha geniş 
ışık dağılımı, gündüze benzer ışık rengi ve düşük enerji tüketimi ile gece 
daha fazla güvenlik sağlar.

PRE-SAFE® sistemi. Opsiyonel sistem, kritik sürüş durumlarını önceden 
algılayabilir ve olası bir kaza tehlikesinde yolcuların korunması için  
önlemleri başlatabilir.



Gece paketi. Akıllı telefon entegrasyon paketi.
Gece paketi, dış mekana yönelik çarpıcı donanımlarla araca sportif ve  
dışavurumcu bir karakter katar. Buna, radyatör ızgarasının iki çıtasından 
dış aynaya ve hafif alaşım jantlardan görsel araç altına girme korumasına 
kadar uzanan siyah tasarım elemanları dahildir.

KEYLESS-GO konfor paketi.
KEYLESS-GO konfor paketi ile anahtarı cebinizden çıkartmadan kapıları açın 
ve motoru çalıştırın. Daha konforlu olamazdı.

HANDS-FREE ACCESS (eller serbest bagaj açma fonksiyonu), EASY-
PACK arka kapağın dokunmadan tam otomatik bir şekilde açılmasını 
sağlar.

Bagaj Bölmesi paketi.
Yükleme alanı paketi daha fazla yer, düzen ve güvenlik sağlar. Bagaj hacmini 
arttırmak için arka koltuk sırt dayanakları 15 derece kadar dik bir şekilde 
öne doğru sabitlenebilir (kargo konumu). Krom kaplı tutamağa sahip kilit-
lenebilir yükleme tabanı yüksek kaliteli görünümü güçlendirir.

Bu donanım ile Apple CarPlayTM ve Android Auto aracılığıyla ilgili işletim 
sistemine sahip uyumlu akıllı telefonlar araca entegre edilebilir ve örneğin 
sesli kumanda ile kumanda edilebilir. Navigasyon da dahil en önemli  
uygulamalar ve belirli bazı uygulamalar desteklenir.



AMG tasarım konsepti.
AMG tasarım konsepti, aracın sportifliğini ve seçkinliğini geliştirmek için 
dinamik AMG gövde tasarımından AMG hafif alaşım jantlara ve 15 mm  
alçaltılabilen yürüyen aksamdan çok fonksiyonlu spor direksiyon 
simidine kadar, birbirine mükemmel bir şekilde uyarlanmış elemanları 
bir araya  getirmektedir.

Comfort tasarım konsepti.
Style tasarım konsepti, iç ve dış mekanda üstün nitelikli vurgular 
oluşturur. Buna, krom (radyatör ızgarası, kapı kenarı süsleme çıtası, 
yükleme  alanı kenarı) ve deri (direksiyon simidi ve vites kolu) 
uygulamalar örnek gösterilebilir. Bir tasarım özelliği: kalın süsleme 
dikişlerine sahip desenli  döşeme “Macápá”.



DYNAMIC SELECT. 
Kişisel GLA deneyiminiz için birçok opsiyon.

Dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC – 
Büyüleyici çekiş gücü.

GLA, virajları dizginlerinden kurtulmuşçasına alır, tozu dumana katar ve yeni maceralara her zaman 
hazırdır. Onun birçok yüzü vardır ve siz onu bir tuşa basarak daha da keskinleştirebilirsiniz.

4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi sadece dört tekerin dördünü de ihtiyaca uygun olarak tahrik 
etmekle kalmaz, GLA’nın sürücüsünü de tahrik eder; yeni hedeflere, uzak köşelere, ıssız koylara  
gitmek için. Dört tekerlekten çekiş sistemi çok sayıda motor versiyonu için temin edilebilir ve otomobil 
kullanmayı sadece stabilize yollarda hissedilir derecede daha güvenli ve dinamik kılmakla kalmaz.

DYNAMIC SELECT FONKSIYONUNA GENEL BAKIŞ

DYNAMIC SELECT şalteri ile Mercedes-Benz GLA’nın konforlu, 
sportif, verimli veya kişisel ayarı kolaylıkla etkinleştirilebilir.

ÇEKIŞIN BÜYÜSÜNE GENEL BAKIŞ 

Dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC

Anti patinaj kumandası (ASR)®

Elektronik stabilite programı ESP®



Performansın olmadığı bir 
hayat mı? Asla.
Her Mercedes-AMG, eşsiz bir karaktere sahip başlı başına bir şaheserdir. Dizginlenemez 
sportmenlik, Performance araçlarımızı ve yarış otomobillerimizi birleştiren şeydir. 
En yüksek performansa yönelik tutkular mühendislik sanatının özel bir tutumla 
buluştuğu yerde ortaya çıkar: AMG ruhu. Yeni hedeflere ulaşmak için sınırları 
her zaman tekrardan zorlamamız gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir şeyi olduğu 
gibi kabul etmiyoruz. Çünkü sınırları insanlar yaratır ve onları aşabilecek 
olanlar da insanlardır. Bu bakış açısı ile motor sporları ve yol için  
mükemmel performansı yaratıyoruz.

AMG dünyasına hoş geldiniz.

www.mercedes-amg.com



Teknik değerler. Ölçüler.

Tüm veriler milimetre cinsindendir. Verilen ölçüler ortalama değerlerdir. Temel donanıma sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir.

Benzinli motorlar

GLA 200 Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC

Silindir hacmi (cm3) 1,595 1,991

Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.’da) 115 [156]/5.300 280 [381]/6.000

0–100 km/saat hızlanma (sn.) 8,1 4,4

Azami hız (km/saat) 215 250

Yakıt tüketimi4 (l/100 km)
Şehir içi
Şehir dışı
Karma

8,1-8,0
5,7-5,5
6,6-6,4

11,3-11,3
6,9-6,9
8,5-8,5

Karma CO2 emisyonları4 (g/km) 151-147 193

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6 C E

Motor için en iyisi:
Mercedes-Benz orijinal motor yağları.

1  Şu anda geçerli olan versiyonda 715/2007 sayılı yönetmeliğe (AT) göre nominal güç verileri. 2 Kısa bir süreliğine mevcut. 3 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır. 4 Belirtilen değerler, 
öngörülen ölçme yöntemine göre belirlenmiştir. 2017/1153 sayılı Uygulama Yönetmeliği (AB) madde 2 no. 1 uyarınca “NEFZ-CO2 değerleri” söz konusudur. Yakıt tüketim değerleri  
bu değerler temel alınarak hesaplanmıştır. Yeni otomobillerin resmi yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO2 emisyonları hakkında ayrıntılı bilgiler tüm satış noktalarından ve www.dat.de 
üzerinden Automobil Treuhand GmbH’dan ücretsiz olarak temin edilebilen “Yeni otomobillerin yakıt tüketimi, CO2 emisyonları ve akım tüketimi ile ilgili kılavuz” dan öğrenilebilir. 
Bilgiler, münferit bir araç ile ilgili olmayıp, bir teklifin parçası değildir; sadece çeşitli araç tipleri arasında karşılaştırma yapma amacına hizmet ederler. Değerler, seçilen özel donanımlara 
göre farlılık göstermektedir. 5 Bu değer sadece Avrupa Birliği içerisinde geçerlidir. Ülkelere özgü farklılıklar olması mümkündür. 6 Ölçülmüş CO2 emisyonlarına dayanarak, aracın 
kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Yalnızca Almanya için geçerlidir. Ayrıntılı teknik değerleri www.mercedes-benz.de adresinde bulabilirsiniz.
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