
Třída GLA.





Nový model GLA. Svoboda je nakažlivá.
Nový model GLA na první pohled odkrývá nekonečně mnoho možností. Čím začít? 
Nejlépe propracovaným a zároveň aerodynamickým designem s touhou drát se kupředu. 
Koneckonců stojí v čele celé třídy. Ještě více energie má pohon: nově vyvinutý pohon 
všech kol 4MATIC s plně variabilním rozdělením točivého momentu vyvíjí ještě dynamičtější 
dopředný tah. Na asfaltu i mimo něj. Nebo je touha po dobrodružství tím, co zaujme 
jako první? Právě touto touhou se nový model GLA značně liší od průměru. Existuje pouze 
jedna odpověď: zažijte to vše najednou.



Vysoká světlá výška. Plochá linie střechy. Působivé až po rozšiřující se záď. Silná ramena. 
Optická ochrana proti podjetí. Dvojitá koncovka výfuku s hranatými pochromovanými krytkami 
za příplatek. Touhu po jízdě vyzařují i koncová světla v provedení LED. Nové vozidlo GLA Vás 
bude tak dlouho fascinovat, dokud neodoláte – třeba kokpitu, jehož sportovní vzhled se nezapře.

Zblízka ještě přitažlivější než z dálky.







Interiér nového vozu GLA otevírá zcela nové světy. Flexibilita a rozmanitost výbav se zdá být neomezená. Komfortní 
sedadla jsou ve standardní výbavě, sportovní sedadla v integrálním vzhledu jsou za příplatek. Ozdobné prvky jsou 
na přání z broušeného hliníku nebo přirozeně žilkovaného dřeva. Za příplatek vytváří samostatně umístěný displej 
rozhraní jak do reálného, tak i digitálního světa. Obrazovka ON&OFFROAD ve spojení s pohonem všech kol 4MATIC 
zobrazuje v terénu stoupání, náklon a světovou stranu. V kombinaci s příplatkovou sadou Drive Plus můžete sledovat 
např. všechny aktuální zprávy a nechat si zobrazit seznam skladeb Vašeho iPhonu®. Panoramatické střešní okno za 
příplatek umocňuje celkovou atmosféru.





Cestování utváří charakter.
Svoboda je nakažlivá. Nový vůz GLA nabízí díky třem liniím výbav a třem designovým sadám rozmanité 
podoby. Výrazné standardní a metalické barevné odstíny, jakož i příplatkový speciální barevný odstín 
šedá mountain designo magno vytvářejí nejen jedinečný efekt, nýbrž zdůrazňují i charakteristické detaily, 
jako je kompletní obložení podběhu a prahové nástavce s prvky ve tvaru zubů bagru po stranách. 
Nový vůz GLA v barvě hnědá orient je výrazný i ve tmě.



Navždy šťastný.
Touha po dobrodružství, jakou si jen můžete přát: účinné motory s vysokým točivým 
momentem vydají vše a šetří jak palivo, tak životní prostředí. Sedmistupňová převodovka 
7G-DCT s dvojitou spojkou, která je dle varianty pohonu ve standardní nebo příplatkové 
výbavě, podporuje jak sportovní, tak i komfortní jízdu. Příplatkový pohon všech kol 4MATIC 
včetně jeho funkcí Offroad přispívá k tomu, že silnice ztrácejí na významu a zážitek z jízdy 
získává na dynamice.





Rychle odsud – s pohonem všech kol 4MATIC a funkcemi Offroad.
V terénu potřebuje vozidlo zvláštní technologii. V novém GLA stačí stisknout tlačítko: 
jízdní program Offroad optimalizuje trakci obzvláště na nezpevněném povrchu. Downhill 
Speed Regulation (DSR) zajišťuje kontrolu při sjíždění svahů. Ukazatel ON&OFFROAD 

informuje například o stoupání, náklonu a světové straně. Se světelnou funkcí Offroad lze 
nastavit dosah a výkon příplatkového systému Intelligent Light System na jízdu v terénu.



Dvoulamelová mřížka chladiče ve stříbrné barvě, halogenové světlomety ve tvaru pochodně 
a optická ochrana proti podjetí ve stříbrné barvě poukazují u nové GLA na to, že touha 
po pohybu je jeho přirozeností. Na komfortních sedadlech máte vše na dosah: např. 
CENTRAL MEDIA DISPLAY a rádio Audio 20 CD, které lze ovládat pomocí multifunkčního 
volantu. Klimatizace reguluje nastavenou teplotu.

Standardní výbava.
Vidíte více a více obdivujete.

Skutečná velikost se projevuje již u detailů linie výbavy Style. Tato linie se vyznačuje 
chromovanými vsadkami v mřížce chladiče, ochranou ložné hrany a chromovanou 
ozdobnou lištou. Celkový vzhled doplňují 5dvouloukoťová kola z lehké slitiny s pneuma-
tikami 215/60 R 17. Také interiér s komfortními sedadly čalouněnými umělou kůží 
ARTICO/tkaninou Dourados a s ozdobným prvkem se strukturou karbonu působí velmi 
sebevědomě.

Linie Style.
Na vyšší úrovni, stylovější a obsáhlejší.



5dvouloukoťová kola z lehkých slitin s pneumatikami 235/50 R 18 a optická ochrana proti 
podjetí v tmavém chromu propůjčují novému vozidlu GLA ještě sportovnější charakter. 
Atletický vzhled celé linie podtrhují hliníkové střešní nosiče. Dvě chromované koncovky 
výfuku představují završení sportovního designu. Sportovní sedadla s integrovanými 
opěrkami hlavy a multifunkční volant čalouněný kůží a perforovaný v místech úchopu 
poukazují na požitek z jízdy.

Linie Urban: do města, na venkov, vpřed. Linie AMG: průkopník se sportovním duchem.
Typický přední nárazník AMG nového modelu GLA působí průkopnicky a sportovně zároveň. 
Tento efekt se dále projevuje u prahových nástavců až po záď s nárazníkem AMG a dvojitou 
koncovkou výfuku. Níže uložený podvozek a sportovní přímé řízení umocňují radost z jízdy. 
Sportovní vzhled dodávají interiéru sportovní sedadla čalouněná umělou kůží ARTICO/
mikrovláknem DINAMICA a pedály z ušlechtilé oceli.



Sada Night: vzrušující jako noc.
Sada Night doplňuje výbavy Urban nebo linii AMG o výrazné prvky v lesklé černé barvě. 
K nim patří vedle obložení chladiče s lakovanými lamelami a chromovanými vsadkami, 
černě lakovaných leštěných kol a vnějších zpětných zrcátek také tepelně izolační tónované 
zadní okno a okna zadních dveří. Díky černým střešním nosičům a odpovídající optické 
ochraně proti podjetí se nový model GLA blýská z každého úhlu pohledu. Ve dne i v noci.

Se sadou Exclusive splňuje nový model GLA velmi vysoké nároky na kvalitní a stylový interiér. 
Sportovní sedadla s integrovanými opěrkami hlavy a bederní opěrka se 4 směry nastavení 
jsou vyhřívána. Vedle multifunkčního volantu nebo přístrojové desky jsou dokonale sladěny 
například řadicí páka nebo středové panely dveří. Sada AMG Exclusive představuje 
v kombinaci s linií AMG maximální sportovní charakter – od čalounění v černé kůži RED CUT 
s červeným ozdobným prošitím až po koberečky.

Sada Exclusive a sada AMG Exclusive: obsáhlá.



Čalounění a ozdobné prvky.

Čalounění

021
028
101
105
108
361
368
601
604
605
651
801
804
808
811

Tkanina Coari černá
Tkanina Coari šedá crystal
Umělá kůže ARTICO1 černá
Umělá kůže ARTICO1 béžová Sahara
Umělá kůže ARTICO1 šedá crystal
Umělá kůže ARTICO/tkanina Corumba černá
Umělá kůže ARTICO/tkanina Corumba šedá crystal
Umělá kůže ARTICO/tkanina Dourados černá
Umělá kůže ARTICO/tkanina Dourados hnědá tundra
Umělá kůže ARTICO/tkanina Dourados béžová Sahara
Umělá kůže ARTICO/mikrovlákno DINAMICA černá
Kůže černá
Kůže hnědá nut
Kůže šedá crystal
Kůže černá RED CUT

Ozdobné prvky

–
H14
H19
H50
H51
H73
H74
H79

Design karbonu
Kořenové dřevo ořechu, lesklé, tmavé1

Dřevo topolu, světle hnědé, hedvábně matné1

Design vln, stříbrná
Design vln, antracitová1

AMG carbon1

Struktura karbonu
Hliník světlý, podélně leštěný1

1  Příplatková výbava.
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Standardní barevné odstíny

589
650
696

Červená Jupiter
Bílá cirrus
Černá night

Metalické barevné odstíny1

162
191
592
761
787
894
990

Modrá South Sea
Černá cosmos
Fialová northern light
Stříbrná polar
Šedá mountain
Modrá universe
Hnědá orient

Speciální barevné odstíny1

662 Šedá mountain designo magno

1  Příplatková výbava.

Barevné odstíny.
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Technické údaje.

1  Údaje týkající se jmenovitého výkonu a jmenovitého točivého momentu podle směrnice 80/1269/EHS v současném platném znění. 2 Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (nařízení [ES] 715/2007 v současném platném znění). Odkaz na směrnici 1999/94/ES 
v současném platném znění: Údaje se nevztahují na jednotlivé vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží výhradně k porovnání jednotlivých typů vozidel. 3 Údaj platí pouze v rámci Evropské unie. 4 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. 5 Údaje dle směrnice 
70/156/EHS ve znění 2000/40/ES. 6 Údaje dle směrnice 92/21/ES ve znění 95/48/ES (hmotnost v provozuschopném stavu, palivová nádrž naplněná z 90 %, s řidičem, 68 kg, a zavazadly, 7 kg) u vozidel se standardní výbavou. Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zvyšují, čímž se 
příslušným způsobem snižuje užitečné zatížení. 7 Uvedené rozměry jsou průměrné hodnoty. Platí pro vozidla v základní výbavě a v nezatíženém stavu. Další technické údaje najdete na www.mercedes-benz.com

Vznětové motory Zážehové motory

GLA 200 CDI GLA 200 CDI 4MATIC GLA 220 CDI GLA 220 CDI 4MATIC GLA 200 GLA 250 GLA 250 4MATIC

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

Zdvihový objem motoru (cm3) 2143 2143 2143 2143 1595 1991 1991

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 100 (136)/3400–4000 100 (136)/3400–4000 125 (170)/3400–4000 125 (170)/3400–4000 115 (156)/5300 155 (211)/5500 155 (211)/5500

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 300/1400–3000 300/1400–3000 350/1400–3400 350/1400–3400 250/1250–4000 350/1200–4000 350/1200–4000

Převodovka Šestistup. manuální [7G-DCT] – [7G-DCT] – [7G-DCT] – [7G-DCT] Šestistup. manuální [7G-DCT] – [7G-DCT] – [7G-DCT]

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 
[automatická převodovka]

10,0 [9,9] – [9,9] – [8,3] – [8,3] 8,9 [8,8] – [7,2] – [7,1]

Maximální rychlost cca (km/h) 
[automatická převodovka]

205 [205] – [200] – [215] – [215] 215 [215] – [235] – [230]

Rozměr pneumatik – přední náprava, zadní náprava 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17

Palivo Motorová na� a Motorová na� a Motorová na� a Motorová na� a Super 95 Super 95 Super 95

Spotřeba paliva2 (l/100 km)
Ve městě [automatická převodovka] 
Mimo město [automatická převodovka] 
Kombinovaná [automatická převodovka]

5,5–5,4 [5,3–5,2]
3,9–3,7 [4,1–3,9]
4,5–4,3 [4,5–4,4]

– [6,0–5,9]
– [4,5–4,4]
– [5,1–4,9]

– [5,4–5,3]
– [4,0–3,9]
– [4,6–4,4]

– [6,0–5,9]
– [4,5–4,4]
– [5,1–4,9]

7,9–7,9 [7,4–7,3]
4,8–4,7 [5,1–4,9]
5,9–5,9 [5,9–5,8]

– [8,3–8,3]
– [4,8–4,7]
– [6,1–6,0]

– [8,3–8,2]
– [5,6–5,5]
– [6,6–6,5]

Emise CO2
2 v g/km (kombinované) 

[automatická převodovka]
119–114 [119–114] – [132–129] – [119–115] – [132–129] 139–137 [138–135] – [143–141] – [154–151]

Emisní norma3/emisní třída4 Euro 6/A Euro 6/A Euro 6/A Euro 6/A Euro 6/C Euro 6/C Euro 6/C

Objem nádrže (l)/z toho rezerva cca (l) 50/6,0 56/6,0 50/6,0 56/6,0 50/6,0 50/6,0 56/6,0

Objem zavazadlového prostoru5 421/1235 421/1235 421/1235 421/1235 421/1235 421/1235 421/1235

Průměr otáčení (m) 11,84 11,84 11,84 11,84 11,84 11,84 11,84

Pohotovostní hmotnost6, (kg) [automatická převodovka] 1505 [1535] – [1595] – [1535] – [1595] 1395 [1435] – [1455] – [1505]

Přípustná celková hmotnost (kg)
[automatická převodovka] 

2020 [2020] – [2075] – [2020] – [2075] 1920 [1920] – [1940] – [1990]

Délka7/šířka včetně zrcátek7 (mm) 4417/2022 4417/2022 4417/2022 4417/2022 4417/2022 4417/2022 4417/2022

Rozvor7 (mm) 2699 2699 2699 2699 2699 2699 2699

Rozchod vpředu7/vzadu7 (mm) 1569/1560 1569/1560 1569/1560 1569/1560 1569/1560 1569/1560 1569/1560



Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše vozidlo třídy GLA 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. Své vozidlo můžete bezplatně 
odevzdat v jednom z těchto zařízení. Tím významně přispějete k uzavření recyklačního cyklu a k ochraně přírodních zdrojů.

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností a podmínkách zpětného převzetí získáte na domovské stránce společnosti Mercedes-Benz 
Vaší země.

K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 1. 8. 2013. 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 používá výrobce, příp. prodejce 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 Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz.com
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