
Třída CLS.
Kupé.





Nová generace CLS. 
Inženýři společnosti Mercedes-Benz stvořili v podobě prvního CLS jediné vozidlo svého 
druhu. Designovou ikonu, kterou předčí pouze nová generace CLS. S devítistupňovou 
automatickou převodovkou 9G-TRONIC pro ještě vyšší účinnost a dynamiku (ve vybraných 
modelech). Se systémem osvětlení MULTIBEAM LED dostupným za příplatek. A s tvary, 
které opět rozzáří oči celé generace. 



Světlomety, které předčí  
veškeré představy. 

Jistě znáte světlomety, z nichž svítí světlo jako jeden světelný kužel. 
Zažijte nyní poprvé systém LED osvětlení, který věnuje pozornost 
každému jednotlivému paprsku světla. Za příplatek dodávané osvětlení 
MULTIBEAM LED řídí v každém světlometu 24 světelných diod 
nezávisle na sobě. Světla se tak dokážou velmi rychle přizpůsobit každé 
dopravní situaci. A září ve zcela novém, moderním designu.







Jak intenzivní může být první dojem? A jak dlouho přetrvá? V kupé CLS budete mít 
vždy nad čím žasnout. Nad novým displejem o úhlopříčce 20,3 cm, vybranými materiály 
a jejich prvotřídním zpracováním. Stejně jako nad mnoha možnostmi, jak vozidlu 
prostřednictvím zvolené výbavy vtisknout individuální podobu – například prostřednictvím 
nových barevných koncepcí interiéru designo. 

V interiéru nadšení nepolevuje.  





Vysoký výkon se  
nedá skrývat. Naštěstí.

Přední nárazník AMG s precizním designem křídla ve tvaru písmene A. Rozšířené blatníky. 
Na zádi je dominantním prvkem difuzor a dvě chromované dvojité koncovky výfuku.  
Kupé CLS 63 AMG s 4MATIC vstupuje na scénu v nejlepší formě. Z biturbomotoru AMG V8 
se zdvihovým objemem 5,5 l se dere výkon 430 kW (585 k) a točivý moment 800 Nm, 
aby zde byl beze zbytku přenesen na silnici díky dynamicky dimenzovanému pohonu všech 
kol AMG Performance 4MATIC.



Za příplatek dodávaný systém osvětlení MULTIBEAM LED dokáže zlepšit výhled za nejrůz-
nějších podmínek. V každém světlometu je řízeno 24 z celkového počtu 36 světelných 
diod. Pomocí údajů z kamery umístěné na čelním okně vypočtou speciálně vyvinuté řídicí 
jednotky ideální intenzitu osvětlení pro každou jízdní situaci. Světlomety tak mohou 
mimořádně rychle zareagovat na dynamické dopravní situace. Systém MULTIBEAM LED 
navíc zvětší dosvit a výkon osvětlení při rozpoznání jízdy po dálnici – aniž by byla oslněna 

protijedoucí vozidla. Ve spojení se sadou asistentů jízdy v pruzích nebo sadou jízdních 
asistentů Plus dokáže systém dokonce předvídavě rozpoznat zatáčky. Aktivní adaptiv-
ní světlomety osvětlí zatáčku ještě před natočením volantu, a před výjezdem ze zatáčky 
naopak osvětlí navazující rovný úsek. Ve zvlášť ostrých zatáčkách, při odbočování a na 
kruhových objezdech minimalizují světla pro odbočování nebezpečí, že něco přehlédnete. 

MULTIBEAM LED. 



Inovativní služby pro zajištění mobility, spojení se světem a servisem, které lze přizpů sobit 
individuálním požadavkům, jsou u nás sdruženy pod jedním názvem: Mercedes me. Jednou 
ze součástí tohoto nového světa zážitků je služba Mercedes connect me, komplexní 
spojení řidiče, vozidla a osobního života. Jejím prostřednictvím poskytují bezprostřední 
pomoc základní služby, jakými jsou systém tísňového volání Mercedes-Benz nebo 
management nehod. Kromě toho usnadňuje funkce Remote Online přes smartphone, 
tablet nebo počítač například vyhledání zaparkovaného vozidla. Služby Remote Online 

můžete za příplatek využívat již ve spojení se standardním multimediálním systémem 
Audio 20 CD. Pevnou součástí jsou tyto služby u příplatkového multimediálního systému 
COMAND Online, který Vám otevírá celý svět služeb Mercedes connect me – včetně 
internetového prohlížeče, navigace se systémem Live Traffic Information (tři roky zdarma), 
četných aplikací a mnoha dalších funkcí. Intuitivní ovládání s animovaným menu a uživa-
telsky přátelským zobrazením na displeji o úhlopříčce 20,3 cm Vám přitom poskytuje 
nejvyšší úroveň komfortu.

Dokonalé spojení. 



Nová dynamická světlomety LED High performance a koncová LED světla – kupé CLS 
nadchne již standardní výbavou. Například na  přání dodávaným ozdobným prvkem ve 
světle hnědém dřevě topolu s hedvábně matným povrchem. 

Vychutnejte si nejvyšší kvalitu zvuku a prvotřídní akustiku ze 14 reproduktorů se 
systémem Bang & Olufsen BeoSound AMG – samozřejmě s prostorovým zvukem. 
Optimální výhled z vozidla Vám zajistí sada jízdních asistentů Plus, zahrnující četné 
bezpečnostní a asistenční systémy včetně aktivního asistenta hlídání mrtvého úhlu.  
Pro dokonalý přehled o okolí při parkování a manévrování se postará kamera 360° 
s přenosem užitečných obrazů na centrálním displeji. 

Standardní provedení. Příplatkové výbavy. 



Dodejte Vašemu kupé CLS ušlechtilý vzhled prostřednictvím mnoha detailů. Počínaje 
kvalitním čalouněním sedadel v kůži PASSION Exclusive přes obložení přístrojové desky, 
spodní linie oken, středové konzoly, loketní opěrky a střední výplně dveří kůží nappa až  
po obložení stropu mikrovláknem DINAMICA. Ambientní osvětlení ozvláštní interiér třemi 
barevnými tóny.

Podívaná, kterou si vychutnají dokonce i vozidla jedoucí za Vámi: zvýrazněte svůj vůz 
pomocí hranatých leštěných koncovek výfuku z ušlechtilé oceli a černého dekoru 
v zadním nárazníku. Na 5dvouloukoťových nebo 10loukoťových kolech z lehké slitiny, 
lakovaných v barvě šedá himalaya a opatřených smíšenými pneumatikami, ulpívají 
pohledy už v okamžiku, kdy vůz projíždí kolem. Dynamický charakter kupé CLS umocní 
sportovní podvozek DIRECT CONTROL.

Sada Sport Exteriér. Sada Exclusive. 



Maskulinní design předního a zadního nárazníku AMG, kola AMG z lehké slitiny a maska 
chladiče s motivy diamond design v chromovaném provedení s jednou lamelou proměňují 
kupé CLS ve špičkového atleta. Sportovní multifunkční volant se zploštělou spodní částí 
čalouněný kůží nappa a tvrdší naladění sportovního podvozku DIRECT CONTROL již čeká 
na další honičku v zatáčkách. A jemné doladění designu? O to se postarají sportovní 
pedály z kartáčované ušlechtilé oceli a koberečky s nápisem „AMG“. 

Zdůrazněte sportovně expresivní charakter kupé CLS v kombinaci s linií výbavy AMG Line 
nebo s modelem CLS 500 prostřednictvím výrazných designových prvků v černé barvě – 
od lamely krytu chladiče přes vnější zpětná zrcátka až po kola z lehké slitiny. Sadu Night 
dotváří determální, tmavě tónovaná skla v zadní části vozu, černě eloxované rámy oken, 
ozdobné lišty spodní linie oken a černá ozdobná lišta v předním a zadním nárazníku AMG 
s vysokým leskem. 

Linie AMG. Sada Night.



Ze závodní dráhy přímo do svátečního: sada AMG Night podtrhuje expresivní a sportovní 
ráz modelu CLS 63 AMG extravagantním způsobem. Křídlo předního nárazníku AMG ve 
tvaru písmene A a ozdobná lišta křídla předního nárazníku jsou lakovány černou barvou 
ve vysokém lesku, stejně jako vložky v prahových nástavcích AMG, rámy oken, ozdobné 
lišty spodní linie oken a kryty vnějších zpětných zrcátek.

Sada AMG Night.
Elegance se sportovním akcentem, přirozeně „silná“ – exkluzivně pro modely AMG:  
sada AMG Carbon Exteriér propůjčuje křídlu předního nárazníku AMG ve tvaru písmene A, 
prahům a difuzoru v zadním nárazníku ušlechtilý vzhled AMG. Sada AMG Carbon  
Exteriér II upoutá vysoce kvalitním vzhledem krytů vnějších zpětných zrcátek a odtrhovou 
hranou z karbonu. 

Sada AMG Carbon Exteriér.
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Čalounění a ozdobné prvky. KůžeUmělá kůže ARTICO/tkanina

1  Příplatková výbava, nedodává se pro modely AMG. 2 Standardní výbava pro CLS 500/CLS 500 4MATIC. 3 Pouze v kombinaci s linií výbavy AMG. 
4 Pouze v kombinaci s linií výbavy AMG Plus. 5 Příplatková výbava. 6 Pouze v kombinaci se sadou Exclusive. 7 Příplatková výbava pro model AMG S. 
8  Standardní výbava pro modely AMG. 9 Standardní výbava pro model AMG S. 10 Příplatková výbava pro modely AMG. 11 Standardní výbava,  
příplatková výbava pro modely AMG. Informace o dalším speciálním čalounění designo získáte u Vašeho prodejce Mercedes-Benz.
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Černá se světlým kontrastním prošitím6, 7
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Šedá crystal/černá5

Porcelain/černá1

Černá se světlým kontrastním prošitím9

Béžová silk/hnědá espresso5

Černá s červeným kontrastním prošitím1, 4

Hnědá saddle/béžová silk1, 6

Červená classic/černá1, 6

Hnědá saddle/béžová silk1

Červená classic/černá1

Hnědá saddle/béžová silk6, 10

Červená classic/černá6, 10

Hnědá saddle/béžová silk10

Červená classic/černá10

Ozdobné prvky
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Dřevo lípy, se strukturou, hnědé, lesklé5

Dřevo topolu, světle hnědé, hedvábně matné5

Klavírový lak, černý5, 8

AMG karbon/klavírový lak černý5

Kořenové dřevo ořechu, hnědé, lesklé5

Dřevo jasanu, černé, lesklé11
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040 183 792 795 033

197 796 799 044

755 890 996 049

775 988

Standardní barevný odstín

040 Černá

Metalické barevné odstíny1

183
197
755
775
792
796
890
988

Černá magnetite
Černá obsidian
Šedá tenorite
Stříbrná iridium
Stříbrná palladium
Hnědá citrine
Modrá cavansite
Stříbrná diamond

Barevné odstíny designo1

795
799
996

designo magno šedá manganite2

designo bílá diamond BRIGHT
designo červená hyacinth metalíza

Speciální barevné odstíny designo1

033
044
049

designo černá mocha metalíza
designo magno šedá allanite2

designo magno bílá cashmere2

1  Příplatková výbava. 2 Matný lak. 
Informace o dalších speciálních barevných  
odstínech designo získáte u Vašeho  
prodejce Mercedes-Benz.

Speciální barevné odstíny designo1Standardní barevný odstín Barevné odstíny designo1Metalické barevné odstíny1Barevné odstíny.



Technické údaje.

1  Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu jsou v souladu se směrnicí 80/1269/EHS v aktuálně platném znění. 2 Elektronicky regulováno. 3 Udávané hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (nařízení [ES] 715/2007 v aktuálně platném znění). Odkaz na 
směrnici 1999/94/ES v aktuálně platném znění: Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. 4 Údaje jsou platné pouze v rámci Evropské unie. 5 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 s ohledem na hmotnost 
vozidla. Další technické údaje naleznete na www.mercedes-benz.cz

VzNěTOVé MOTORy CLS 220 BlueTEC CLS 250 BlueTEC CLS 250 BlueTEC 4MATIC CLS 350 BlueTEC CLS 350 BlueTEC 4MATIC

Počet válců/uspořádání 4/R 4/R 4/R 6/V 6/V

Zdvihový objem motoru (cm3) 2143 2143 2143 2987 2987

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 125 (170)/3000–4200 150 (204)/3800 150(204)/3800 190(258)/3600 185(252)/3600

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 400/1400–2800 500/1600–1800 500/1600–1800 620/1600–2400 620/1600–2400

Převodovka 9G-TRONIC 9G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS 9G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 8,3 7,5 7,9 6,5 6,7

Nejvyšší rychlost cca (km/h) 226 242 236 250 2 (Fußnote) 245

Spotřeba paliva3 (l/100 km)
Město 
Mimo město 
Kombinovaná

5,6–5,5
4,1
4,7–4,6

5,6–5,5
4,1
4,7–4,6

6,4
4,6
5,3

6,4
4,8
5,4

7,4–7,3
5,4–5,3
6,2–6,1

Emise CO2 (g/km)3, kombinovaný provoz 122 122 140 142–140 162–160

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

zážEhOVé MOTORy CLS 400 CLS 400 4MATIC CLS 500 CLS 500 4MATIC CLS 63 AMG CLS 63 AMG 4MATIC CLS 63 AMG 4MATIC S

Počet válců/uspořádání 6/V 6/V 8/V 8/V 8/V 8/V 8/V

Zdvihový objem motoru (cm3) 3498 3498 4663 4663 5461 5461 5461

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 245 (333)/5500 245 (333)/5500 300 (408)/5500–5750 300 (408)/5500–5750 410 (557)/5500 410 (557)/5500 430 (585)/5500

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 480/1200–4000 480/1200–4000 600/1600–4750 600/1600–4750 720/1750–5000 720/1750–5000 800/1750–5000

Převodovka 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS AMG SPEEDSHIFT MTC 
Sedmistup. sport. 
převodovka

AMG SPEEDSHIFT MTC 
Sedmistup. sport. 
převodovka

AMG SPEEDSHIFT MTC  
Sedmistup. sport. převodovka

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 5,3 5,3 4,8 4,8 4,2 3,7 3,6

Nejvyšší rychlost cca (km/h) 2502 2502 2502 2502 2502 2502 2502

Spotřeba paliva3 (l/100 km)
Město 
Mimo město 
Kombinovaná

10,0
5,7
7,3

10,8–10,7
6,5–6,4
8,0

11,7
6,6
8,5

13,4
7,4
9,6

13,9
7,6
9,9

14,4
8,0
10,4

14,4
8,0
10,4

Emise CO2 (g/km)3, kombinovaný provoz 170–169 187 199 224 231 243 243

Emisní norma4/Emisní třída5 Euro 6/C Euro 6/D Euro 6/D Euro 6/E Euro 6/F Euro 6/F Euro 6/F



Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše vozidlo třídy CLS 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 vozidlo bezplatně odevzdat. Tím významně přispějete k uzavření recyklačního cyklu a k ochraně přírodních zdrojů.

Další informace o recyklaci vozidel s ukončenou životností, zužitkování a podmínkách převzetí získáte na www.mercedes-benz.cz

K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 20. 2. 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 používá výrobce, příp. prodejce k označení objednávky nebo k popisu nabízeného výrob-
ku značky nebo číselné údaje, nevyplývají z nich samotných žádná práva. Na vyobrazeních mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušen-
ství, 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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