
CLS Coupé





İlk karşılaşma ile her şeyin farklı olduğunu anlarsınız. 
Bakışlarınızı duyumsal netlikten, ikonik tasarımdan 
alamazsınız. Birden tüm benliğinizde sahip olma isteği uyanır. 
Bazen bir an yaşamanız yeter ve artık vazgeçemezsiniz.



Özel olana sahip  
olma isteği.

İlk deneyim anında büyüler. 6 silindirli sıralı bir motorun ipeksi gücü 
otomobil hayranlarını her zaman baştan çıkarmıştır. Her hızlanma 
duyumsal bir maceraya dönüşerek daha fazla şey istemenize neden olur.



Hükmetmeye kararlı.

Görünümü size meydan okur. Ön kısım kendine güvenli şekilde öne eğilir. 
ULTRA RANGE uzun fara sahip isteğe bağlı MULTIBEAM LED farlar bütün 
yenilikçi gücü dışa vurur. Farların arasında ise profili efsanevi bir yarış 
otomobilini hatırlatan elmas görünümlü radyatör ızgarası parlar. Bu araç, 
yollara ve gerçek otomobil tutkunlarının kalplerine hükmetmeye kararlıdır.





İlk dokunuş. Yumuşak deri, kaliteli ahşap ve camın arkasında boşlukta gibi 
duran geniş ekranlı ön göğüs. Her şey yerli yerinde. Hem duyularınızı 
canlandırır hem de sizi rahatlatır. Havalandırma çıkışları bile renk ile ön 
plana çıkarılır. Yeni ve isteğe bağlı ENERGIZING konfor kumandası ile 
gücünüzü ve konsantrasyonunuzu ortaya çıkarır.

Görünümü: asil. 
Cazibesi: yüksek.



Doğru zamanda doğru yerde olma hissini bilir misiniz? Bu hissi, yeni 
CLS’de sürekli yaşayın. DYNAMIC BODY CONTROL ve AIR BODY 
CONTROL adaptif yürüyen aksam seçenekleri her sürüş durumuna 
mükemmel uyum sağlar.

Hayranlığınız her  
virajla büyür.





Zamanımızın belki en son 
stil ikonlarından biri. 





Gösterge ekranı, sürücüyü bilgilendirmek için şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış seçenekleri 
sunar. Bunlar arasında, multimedya sisteminin ekranı ile birlikte geniş ekranlı ön göğüsü 
oluşturan dijital bir kombine gösterge yer almaktadır. Her iki ekran da 12,3 inç büyüklüğündedir 
ve bilgiler yüksek çözünürlüklü olarak gösterilir. Sürücü “Klasik”, “Sportif” ve “Modern” 
gösterge stillerinden herhangi birini seçebilir.

Geniş ekranlı ön göğüs, bilgileri hayranlığa dönüştürür. ÖNEMLI OLAN HER ŞEY GÖRÜŞ ALANINIZDA VE  
PARMAKLARINIZIN UCUNDA 

İsteğe bağlı ön cam sanal göstergesi, sürücünün görüş alanına, yaklaşık 
21 x 7 cm boyutunda bir görüntü yansıtır. Bu görüntü, yaklaşık iki metre 
ileride, motor kaputunun üzerinde havada süzülüyor gibi algılanır. 
Mükemmel bir ilave olarak, isteğe bağlı dokunmatik panel, bir veya iki 
parmak hareketi ile sezgisel bir kullanımı mümkün kılar. Dokunsal ve 
akustik geri bildirim ise yenidir. Bu, kumanda konforunu önemli ölçüde 
arttırır.



Yeni yardımcı sistemler: akıllı bir şekilde otomatik.
Otoyollar, kara yolları ve hatta şehir içi yollarda kısmi otomatik sürüş yapın, otomatik frenleyin ve aktif  
bir şekilde destek alın. Gündüz ve gece her saatte ışığı duruma uygun bir şekilde ayarlayın. İşte bu 
 Mercedes-Benz Intelligent Drive. Sürücünün yükü hemen her trafik durumunda kapsamlı bir şekilde  
hafifletilir ve sürücü gideceği yere çok daha rahatlamış olarak ulaşır.

MERCEDES-BENZ INTELLIGENT DRIVE’DAN SEÇILMIŞ ISTEĞE BAĞLI ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER 

MULTIBEAM LED farlar ayrı ayrı kontrol edilebilen LED’lerle mevcut trafik durumuna göre hızlı bir şekilde 
tepki verir. Kısmi uzun far, trafik katılımcılarını algılar. Boş ve düz yolda ULTRA RANGE uzun far kendini en 
yüksek aydınlatma mesafesine ayarlar.

Aktif hız sınırlama yardımcısı, kamera yardımıyla tespit edilen veya navigasyon sistemi vasıtasıyla öğrenilen 
hız sınırlarını DISTRONIC aktif mesafe ayar yardımcısı için yeni ayarlanan hız olarak kabul eder.

Güzergah bazlı hız uyarlaması, viraj, kavşak veya dönel kavşaklar gibi yaklaşan yol olaylarını dikkate alarak 
hızı öngörülü bir şekilde uyarlar.

Aktif mesafe ayar yardımcısı DISTRONIC ve aktif direksiyon yardımcısı şehir içi trafikte, şehirler arası 
kara yollarında ve otoyollarda önde giden araç ile doğru mesafeyi koruyabilir ve bu aracı 210 km/saat’e kadar 
olan hız aralığında takip edebilir.



İsteğe bağlı MULTIBEAM LED farlar, seyir ışığını çok hızlı ve hassas bir şekilde 
güncel trafik durumuna uyarlar. Bağımsız kontrol edilebilen 84 adet LED 
lamba sayesinde ışık her zaman tam olarak ihtiyaç duyulan yerde yanar. 
Toplam dört kumanda kutusu saniyede 100 kez ideal resmi hesaplar ve  
bu sırada arka camın arkasına yerleşti rilmiş olan kameranın bilgilerini kullanır. 
Çarpıcı LED arka lambalar neredeyse küçük sanat eserleridir. Edge-Light 
teknolojisi yüksek kaliteli ve oldukça etkili bir görünüm sağlar.

İstek üzerine temin edilebilen ENERGIZING konfor kumandası, farklı konfor 
sistemlerini doğru şekilde belirlenmiş programlarla birleştirir. Bu, monoton 
sürüş durumlarını etkinleştirir veya tutarlı bir rahatlık oluşturabilir.
İklimlendirme, kokulandırma/iyonlaştırma, müzik/video ve ayrıca koltuk 
masajı, ısıtması ve havalandırması entegre edilmiştir. Standart ambiyans 
aydınlatması önemli bir bileşendir. İç mekanı renk ve sıcaklık ayarına tepki 
gösteren aydınlatmalı havalandırma çıkışları ile göz alıcı bir şekilde ön 
plana çıkarır.

MULTIBEAM LED farlar. 
Büyük mühendislik sanatı. Küçük sanat eserleri.

ENERGIZING konfor kumandası; güç ve  
konsantrasyonunuzu ortaya çıkarın.



Dinamik sürüş ve ENERGIZING masaj fonksiyonlarına sahip isteğe bağlı aktif 
ergonomik koltuklar, şişebilen hava odacıkları ile kusursuz bir yan tutuş 
ve olası en iyi oturma konforunu sunar. ENERGIZING masaj fonksiyonu; koltuk 
sırt dayanağındaki 14 hava odacığı ve minderlerdeki hava odacıkları ile 
 sekiz program ve iki yoğunlukta tamamen isteğinize göre sırt kaslarınızı uyarır 
ve rahatlatır. Böylece uzun yollarda bile zinde kalınabilir. Özellikle, hafif 
baskı ve rahatlatıcı ısının kombinasyonu oldukça etkilidir.

İsteğe bağlı Burmester® High-End 3D-Surround ses sistemi en talepkar 
kulakları bile hayran bırakır. Bunu özel olarak tasarlanmış 25 adet yüksek 
performanslı hoparlör, 1450 Watt sistem kapasitesine sahip 25 amplifikatör 
kanalı ve araç için özel olarak geliştirilmiş teknolojiler sağlar. Analog ve 
dijital bileşenlerin kombinasyonu alışılmadık derecede etkileyici, boyutlu ve 
büyüleyici bir ses, Burmester® “rahat hissettiren ses” sunar. 3D-Surround 
sesi ile yolcular mono, stereo ve 5.1 müzik sinyallerini üç boyutlu olarak 
araçta deneyimleyebilir.

Aktif ergonomik koltuklar. 
Size özel olarak uyarlanmış oturma konforu.

Burmester® High-End 3D-Surround ses sistemi. 
En hassas sese kadar bir ikon.



Standart donanım bile zarafet ve sportifliği kanıtlar. Elmas görünümlü 
radyatör ızgarasına sahip coupéye özgü radyatör kaplaması, karma lastikli 18 
inç hafif alaşım jantlar ve iki adet krom kaplı egzoz çıkışı süslemesine sahip 
iki parçalı arka tampon da donanım kapsamındadır. Yüksek kaliteli 
tasarlanmış iç mekan da 3 kollu tasarıma sahip spor direksiyon, alüminyum 
süslemeler ve ARTICO/siyah kumaş suni deri döşemeye sahip koltuklar ile 
kendini etkileyici tarafından gösterir.

AMG gövde tasarımı ve AMG hafif alaşım jantlar çok sportif bir görünüm 
kazandırır. Krom pimlere sahip elmas görünümlü radyatör ızgarası ve ön  
tarafta delikli fren disklerine sahip sportif boyutlu fren tertibatı da donanım 
kapsamındadır. AMG’ye özgü özellikler, AMG tasarım konseptindeki iç 
mekana da daha fazla sportiflik ve seçkinlik katar: alt tarafı düzleştirilmiş 
çok fonksiyonlu spor direksiyon, özel tasarıma sahip sportif koltuk tertibatı, 
bir spor pedal tertibatı ve AMG paspaslar.

Çok sayıda özellikle dolu: standart donanım. Sürükleyici şekilde dinamik: AMG tasarım konsepti.



İsteğe bağlı gece paketinin siyah vurguları dış mekanı daha sportif ve dışa 
vurumcu hale getirir. Parlak siyah donanım özellikleri arasında elmas 
görünümlü radyatör ızgarasının çıtaları, dış ayna gövdeleri, kapı üst kenarı 
süs leme çıtası ve cam çerçeveleri yer alır. Parlak hafif alaşım jantlar da 
siyah renge sahiptir. Arka yan camlar ve arka cam için ısı yalıtımlı koyu 
cam bir diğer donanım özelliğidir.

designo macchiato beji/tizian kırmızısı ve siyah/inci titan grisi isteğe bağlı 
renk konseptleri iç mekana lüks bir el yapımı izlenimi katar. designo Nappa 
deri döşemelere sahip sportif koltuklar da özellikler arasında yer alır. Bu 
koltuklar, baklava tasarımına ve oturma alanında perforasyona sahiptir. Uygun 
süslemeler, Nappa deri gösterge tablosu üst kısmı, “designo” plakalara 
sahip tavan döşemesi ve paspaslar iç mekan konseptlerini başarılı bir şekilde 
tamamlar.

Sportif ve etkileyici: Gece Paketi. Tarz dolu lüks: designo.



DIRECT-STEER DIREKSIYON SISTEMI

Hıza duyarlı servo direksiyonun konforunu, direksiyon simidi 
açısına bağlı olarak değişken bir aktarma oranına sahip 
direct steer tamamlar. Bu, örneğin bol virajlı yollarda daha 
çevik araç tepkilerine neden olur ve düz gidişte şerit 
stabilitesini arttırır.

DYNAMIC BODY CONTROL (dinamik süspansiyon sistemi): tek tuşla her şeyi değiştirin.
Ön ve arka aks için adaptif ayarlanabilir sönümlemeye sahip isteğe bağlı DYNAMIC BODY CONTROL 
yürüyen aksam, AIR BODY CONTROL süspansiyon sisteminden farklı olarak standart konforlu yürüyen 
aksama dayanır. Sürücü, orta konsoldaki DYNAMIC SELECT şalterine parmağıyla dokunarak yürüyen 
aksamın özelliklerini tamamen kendi zevkine, sürüş tarzına göre ve güzergah özelliklerine ve otoyol 
durumuna uygun şekilde ayarlayabilir. Savrulma ve yalpalama stabilizatörü, karoserin üst yapı hareketini 
otomatik olarak azaltır. “Sport” ve “Sport+” kademelerinde amortisörlerin etkisi arttırılır. Bu, çevikliği 
spor otomobili seviyesine yükseltir.



ALÇAK ARAÇ SEVIYESI ILE KONFORLU YÜRÜYEN AKSAM

Standart donanım olan konforlu yürüyen aksam adaptif ve 
pasif bir sönümleme sistemi ile yuvarlanma tutumunu, 
sönümleme etkisini ve stabilizasyonu yol durumuna uygun 
olarak optimize ederek dengeli sürüş konforu sağlar. Araç 
seviyesinin 15 mm alçaltılması, özellikle virajlarda sürüş 
stabilitesini artırır ve araca daha sportif bir görünüm 
kazandırır.

AIR BODY CONTROL; eşsiz bir konfor için kendini sürekli olarak uyarlar.
İsteğe bağlı çok körüklü havalı süspansiyon sistemi AIR BODY CONTROL, adaptif bir sönümleme ayarı 
ile kombinasyon halinde, en üst seviyede hareket konforu ve sürüş dinamiği sağlar. Sönümleme, her 
tekerlekte güncel sürüş ve yol durumuna uyum sağlar. Bu, amortisörlerdeki hareket ve basınç yönü için 
ayrı valfler üzerinden hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleşir. Yolcular, yumuşak bir temel süspansiyonun 
ve artan hızda yüksek sürüş stabilitesinin vermiş olduğu güvenli hissin keyfini çıkarırlar. Sönümlemenin 
sertleştirilmesi, örneğin virajlarda veya fren yaparken, sağa-sola salınım hareketlerini etkili bir şekilde 
azaltır. DYNAMIC SELECT üzerinden AIR BODY CONTROL sistemi için “Comfort” (konfor), “Sport” (spor) 
ve “Sport+” (spor+) olmak üzere üç farklı kademeden biri seçilebilir. Pnömatik olarak çalışan tüm 
seviye düzenlemeleri, aracın değişken ancak yükten bağımsız bir seviyede tutulmasına yardımcı olur. 
138 km/saat’in üzerindeki hızlarda hava direncini azaltmak ve stabiliteyi daha da arttırmak için araç 
seviyesi 15 mm daha alçaltılır.



Tarz dolu gösteri.
Her Mercedes-AMG, eşsiz bir karaktere sahip başlı başına bir şaheserdir. Dizginle-
nemez sportmenlik, Performance araçlarımızı ve yarış otomobillerimizi birleştiren 
şeydir. En yüksek performans için olan tutkuları 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





360° kamera sistemi

Teknik değerler.

1  Şu anda geçerli olan versiyonda 715/2007 sayılı yönetmeliğe (EG) 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 aracılığıyla 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 farklılıkların 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.

Dizel motorlar Benzinli motorlar

CLS 300 d 4MATIC CLS 400 4MATIC Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

Silindir hacmi (cm3) 1.992 2.925 2.999

Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.’da) 195 (265)/4.200 243 (330)/3.600 - 4.200 320 (435)/6.100

0–100 km/saat hızlanma (sn.) 6,4 5,0 4,5

Azami hız (km/saat) 250 250 250

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

7,6
4,8
5,8

8,6
5,3
6,5

11,9
7,3
9,0

Karma CO2-emisyonları4 (g/km) 152 171 206

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6 B C D

Standart Donanım (Yeni CLS400d 4MATIC AMG)

Uzaktan araç ayar kontrolü hizmetleri

12.3 inç, geniş dijital gösterge paneli ve medya ekranı

Açık kahve karaağaç, mat cilalı ahşap süslemeler

Uzaktan araç durum bilgisine erişim hizmetleri

KEYLESS-GO Paketi

Apple CarPlay/Android Auto akıllı telefon entegrasyon paketi

Hız sınırı yardımcısı

Aktif şerit takip yardımcısı

THERMATIC iki bölgeli otomatik klima sistemi

Hands-free-access, eller serbest bagaj açma fonksiyonu

Aktif fren yardımcısı

Statik LED farlar ve LED gündüz farları

Otomatik bagaj kapağı kapatma sistemi

Ön koltuklar hafıza paketi

Burmester® Surround ses sistemi

AMG iç tasarım konsepti

Diz hava yastığı

Isıtmalı ön koltuklar

Siyah ARTICO Deri / DINAMICA Mikrofiber Kumaş

Sunroof

Ambiyans aydınlatması

AMG dış tasarım konsepti

9 ileri oranlı otomatik şanzıman

Dokunmatik kumanda paneli

DYNAMIC SELECT

19 inç AMG tasarımı beş kollu alaşım jantlar

Sportif motor sesi

Otomatik kararan sol dış ve iç dikiz aynaları

Elektrikli katlanan dış dikiz aynaları

Aktif park ve araç dışından park etme yardımcısı paketi

Run-flat lastikler



Ölçüler.

Tüm veriler milimetre cinsindendir. Verilen ölçüler ortalama değerlerdir. Temel donanıma sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir.
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Bu yayında yer alan verilerle ilgili açıklamalar: Son yazım tarihi olan 12.12.2017’den sonra üründe değişiklikler 
yapılmış olabilir. Teslimat süresi dahilinde, konstrüksiyon ve şekil değişiklikleri, renk tonunda sapmalar ve teslimat 
kapsamında üretici tarafından değişiklik yapma hakkı, değişiklikler ve sapmaların, satıcının menfaatleri gözetilerek, 
satın alan için kabul edilebilir sınırlar dahilinde kalması şartıyla saklıdır. Satıcı veya üretici, siparişi veya sipariş edilen 
ürünü tanımlamak için karakterlere veya numaralara ihtiyaç duyuyorsa, bu temel alınarak herhangi bir hak talep 
edilemez. Resimlerde, standart donanım kapsamında olmayan aksesuarlar ve isteğe bağlı donanımlar da 

gösterilebilir. Bu yayın her ülkede sunulmayan tip ve hizmetler içerebilir. Yönetmeliksel, hukuksal ve vergi 
mevzuatı ile ilgili ifadeler ve bunların etkileri, sadece Federal Almanya Cumhuriyeti için bu basılı belgenin 
redaksiyonunun bitim tarihinde geçerlidir. Bu nedenle sizin ülkenizde geçerli uygulamalar, bunların etkileri ve 
bağlayıcı son durum için lütfen Mercedes-Benz Türk A.Ş. bayinize danışın.
www.mercedes-benz.com.tr

Daimler AG, dialog@daimler.com, 17-0318

Mercedes-Benz, “Laureus Sport for Good Foundation” vakfının kurucu ortaklarından biridir.
Mercedes-Benz, vakfın 2000 yılında kuruluşundan bu yana, hiçbir kar amacı gütmeyen bu küresel programın 
hedeflerini ve değerlerini desteklemektedir: Sosyal spor projeleri ile mağdur veya hasta çocukların ve gençlerin 
hayatını iyileştirmek için. Laureus, Mercedes-Benz’in sosyal sorumluluğunun temel bir parçası oldu. Bu 
nedenle her yeni Mercedes, bu değerlerin birer elçisidir. Bir Mercedes satın alarak, “Laureus Sport for Good 
Foundation” vakfına destek vermiş olursunuz.




