
GLA SUV



Vzhůru za dobrodružstvím jménem GLA.
Současnost se točí kolem toho, jak dnes cestujeme, jak komunikujeme, jak bezpečně a svobodně 
se cítíme. Města jsou čím dál tím více vzrušující a krajiny krásnější a vzácnější. Najednou máme 
přátele, kteří pocházejí z celého světa a s nimi všemi můžeme sdílet naše pocity. Možné je cokoliv. 
A to i v novém GLA.





Již nikdy z něj nespustíte oči.



Objevovat nové cesty, pohybovat se v novém terénu, vzbuzovat zvědavost a chuť na dobrodružství dokáže 
jako pravý terénní vůz nové GLA. Na druhé straně vyzařují dynamické linie touhu po svižné jízdě, téměř 
jako sportovní kupé. S úžasem se zastavíte a s obdivem konstatujete: nové GLA je crossover, jak má být, 
a ve Vašem světě si našlo své ideální místo.





Uvolnit se, ale neztratit spojení se světem.
Nastupte do nového GLA a rozjeďte se někam, kde je klid. Kde šumí moře nebo lákají hory. Vyhněte se dopravním 
zácpám díky navigaci v reálném čase a nechte se podporovat moderními jízdními asistenčními systémy. Vychutnat  
si samotu a současně ji se všemi sdílet? I to je možné: moderní služby konektivity a mnoho speciálně vyvinutých 
aplikací Vás na přání propojí s Vaším světem. 



Udává takt. 



Ze silnice činí taneční parket.





Kde jedno dobrodružství končí,  
jiné s novým GLA začíná.

Od velkého nákupu po dalekou cestu – nové GLA má vše potřebné pro Vaši příští expedici. Otevřete  
zavazadlový prostor tlačítkem nebo dokonce máchnutím nohou a nakládání jde ihned lépe od ruky.  
S lehkostí se dostanete také dále: pohon všech kol 4MATIC je dostupný pro všechny motory, různé 
jízdní programy je možné jednoduše zvolit stisknutím tlačítka a díky příplatkové kameře se širokoúhlým 
zobrazením 360° neztratíte při parkování přehled.



Pohon všech kol 4MATIC. 
Komfortní, sportovní, hospodárné nebo zcela individuální nastavení vozidla vyvoláte 
pohodlně spínačem DYNAMIC SELECT v horním ovládacím panelu. Se zvoleným jízdním 
programem se změní také parametry jako charakteristika motoru, převodovky, řízení  
a podvozku. V kombinaci s pohonem všech kol 4MATIC lze navíc zvolit jízdní program 
„Offroad“, který přizpůsobí rozvinutí výkonu motoru a vlastnosti řazení automatické 
převodovky jízdě v lehkém terénu.

Tato inovativní varianta pohonu všech kol 4MATIC zaručuje v každé jízdní situaci optimální 
poměr dynamiky, trakce a účinnosti. To je možné díky plně variabilnímu rozložení toči
vého momentu, které sahá od pohonu pouze předních kol po rozložení v poměru 50 : 50 
ve sněhu, při náledí nebo při dynamických jízdních manévrech. Systém regulace jízdní  
dynamiky 4ETS zvyšuje navíc bezpečnost jízdy a agilitu, obzvláště na nezpevněném nebo 
klouzavém povrchu. Pomocí brzdných zásahů zabraňuje protáčení hnacích kol na jedné 
straně při rozjezdu a akceleraci. Současně je hnací moment přesunut na neprotáčející 
se kola.

DYNAMIC SELECT.



S dvanácti reproduktory, včetně basového, a s 9kanálovým zesilovačem DSP nabízí  
Surround Soundsystem Harman Kardon® Logic 7® (příplatková výbava) o výkonu 450 wattů 
v kombinaci s audiosystémy prvotřídní zvukový zážitek, v kombinaci se systémem  
COMAND Online také ve formátu DTS a Dolby Digital 5.1. Technologie prostorového zvuku 
Logic 7® s dynamickou regulací hlasitosti neustále přizpůsobuje hlasitost rychlosti  
vozidla – pro dlouhotrvající zvukový zážitek na každém sedadle.

Díky příplatkové integraci smartphonu můžete do vozidla integrovat pomocí aplikací 
Apple CarPlayTM a Android Auto kompatibilní smartphony s příslušným operačním  
systémem a ovládat je například přes hlasové ovládání. Podporovány jsou nejdůležitější 
aplikace včetně navigace, telefonování/FaceTime a zasílání zpráv. Ovládání a aktivace 
probíhá přes ovladač ve středové konzole. 

Soundsystem Harman Kardon®.Integrace smartphonu.



Standardní výbava. Linie Style.
Vše vzájemně sladěné: příď je ve standardní výbavě zdůrazněna krytem chladiče  
se dvěma lamelami lakovanými ve stříbrné barvě. Nárazník je vpředu a vzadu vybaven 
optickou ochranou proti podjetí. Z bočního pohledu zaujmou vícepaprsková kola  
z lehké slitiny a ozdobná lišta spodní linie oken v barvě matná černá. Interiér dotváří 
tříramenný multifunkční volant, komfortní sedadla čalouněná tkaninou Coari 
s ozdobným prošitím a větrací výdechy v lesklé černé barvě.

Je stylová a díky četným detailům podtrhuje hodnotný vzhled SUV nového GLA. Patří 
sem výrazná 5paprsková kola z lehké slitiny s pneumatikami 215/60 R 17, ochrana 
hrany zavazadlového prostoru v elegantním chromovaném provedení nebo pevný střešní 
nosič z hliníku lakovaný v lesklé černé barvě. Nádech terénního vozidla propůjčují inte
riéru komfortní sedadla s moderním designem inspirovaným stopami po pneumatikách 
na vozovce, která jsou čalouněná syntetickou kůží ARTICO/tkaninou Macapá. Další 
zvláštností designu je ozdobný prvek s dekorem matrice v černé barvě.



Linie Urban. Linie AMG.
Pro všechny příznivce sportovního designu: s vybranými výbavami v exteriéru a interiéru 
podtrhuje linie Urban dynamický vzhled. Příkladem jsou integrované koncovky výfuku 
nebo dynamická 5paprsková kola z lehké slitiny s pneumatikami 235/50 R 18. V interiéru 
se sportovní charakter odráží ve sportovních sedadlech čalouněných syntetickou kůží 
ARTICO/tkaninou Maringá v barvě černá nebo šedá crystal, ozdobném prvku v dekoru 
sail nebo multifunkčním volantu v kůži s perforovaným úchopem.

Linie AMG přivádí sportovní vzhled a exkluzivitu vozidla k dokonalosti. Mimo jiné díky 
stylingu AMG, 5paprskovým kolům AMG z lehké slitiny a sportovní výfukové soustavě  
se dvěma chromovanými koncovkami integrovanými v nárazníku. Podvozek snížený  
o 15 mm a sportovní přímé řízení znatelně zvyšují dynamiku. Sportovní sedadla  
v syntetické kůži ARTICO/mikrovláknu DINAMICA i multifunkční sportovní volant 
se zploštělou spodní částí a řadicí páka v kůži s aplikacemi v barvě stříbrná chrom  
dodávají interiéru stylový sportovní vzhled.
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Čalounění a ozdobné prvky.

Čalounění

021
028
105
111
118
378
381
621
625
631
651
801
804
811
831
855

Tkanina Coari, černá
Tkanina Coari, šedá crystal
Syntetická kůže ARTICO, béžová Sahara1

Syntetická kůže ARTICO, černá1

Syntetická kůže ARTICO, šedá crystal1

Syntetická kůže ARTICO/tkanina Maringá, šedá crystal
Syntetická kůže ARTICO/tkanina Maringá, černá
Syntetická kůže ARTICO/tkanina Macapá, černá
Syntetická kůže ARTICO/tkanina Macapá, béžová Sahara/černá
Syntetická kůže ARTICO/tkanina Macapá, béžová ochre/černá
Syntetická kůže ARTICO/mikrovlákno DINAMICA, černá
Kůže, černá
Kůže, hnědá nut
Kůže RED CUT, černá
Kůže, černá
Kůže, béžová Sahara/černá

Ozdobné prvky

H74#
H06
H14
H19
H54
H73
H79
H81
H90
H91
H92
739

Design karbonu
Dřevo jasanu, černé, matné
Kořenové dřevo, hnědé, lesklé
Dřevo topolu, světle hnědé, hedvábně matné
Dekor matice, černá
AMG carbon
Hliník, podélně leštěný, světlý
Dekor sail
AMG design černá/červená (bez vyobrazení)2

AMG design černá/stříbrná (bez vyobrazení)3

Mikrovlákno AMG DINAMICA, černá
Hliník s lichoběžníkovým broušením

1  Příplatková výbava. 2 Standardní výbava pro MercedesAMG GLA 45 4MATIC. 
3 Standardní výbava pro MercedesAMG GLA 45 4MATIC v kombinaci se sadou Exclusive.

Standardní výbava Linie Style1
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1 Příplatková výbava.

Metalické barevné odstíny1Standardní barevné odstíny Barevný odstín designo1

Standardní barevné odstíny

589
650
696

Červená Jupiter
Bílá cirrus
Černá night

Metalické barevné odstíny1

175
191
761
787
890
895
990

Zelená elbaite
Černá cosmos
Stříbrná polar
Šedá mountain
Modrá cavansite
Béžová canyon
Hnědá orient

Barevný odstín designo1

662 designo magno šedá mountain

Barevné odstíny.



Technické údaje.

1  Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle nařízení (ES) č. 595/2009 v aktuálním platném znění. 2 Elektronicky regulováno. 3 Sada AMG Driver (příplatková výbava). 4 Uvedené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření  
(§ 2 č. 5, 6, 6a výnosu o osobních vozidlech (označení spotřeby energie) v aktuálním platném znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. 5 Údaje jsou platné pouze v rámci Evropské unie. Specifické odchylky  
v jednotlivých zemích jsou možné. 6 Zjištěno na základě naměřených emisí CO2 se zohledněním hmotnosti vozidla. Hodnoty v hranatých závorkách se vztahují na vozidla s automatickou převodovkou. Další technické údaje najdete na adrese www.mercedes-benz.cz

Vznětové motory

GLA 180 d GLA 200 d GLA 200 d 4MATIC GLA 220 d GLA 220 d 4MATIC

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

Zdvihový objem motoru (cm3) 1461 2143 2143 2143 2143

Jmenovitý výkon1 (kW (k) při ot./min) 80 (109)/4000 100 (136)/3200–4000 100 (136)/3400–4400 130 (177)/3600–3800 130 (177)/3600–3800

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 260/1750–2500 300/1400–3000 300/1400–3000 350/1400–3400 350/1400–3400

Převodovka 6stupňová, mechanická 
[7GDCT]

6stupňová, mechanická 
[7GDCT]

–
[7GDCT]

–
[7GDCT]

–
[7GDCT]

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 11,9 [11,7] 9,5 [9,1] – [9,1] – [7,7] – [7,7]

Nejvyšší rychlost cca (km/h) 190 [190] 205 [205] – [200] – [223] – [218]

Spotřeba paliva4 (l/100 km), kombinovaná 4,3–4,0 [4,1–3,9] 4,4–4,2 [4,4–4,2] – [5,0–4,8] – [4,4–4,2] – [5,0–4,8]

Emise CO2 
4 (g/km), kombinovaný provoz 113–105 [109–103] 115–110 [115–108] – [130–127] – [115–110] – [130–127]

Emisní norma5/emisní třída6 Euro 6/A [Euro 6/A+] Euro 6/A [Euro 6/A+] – [Euro 6/A] – [Euro 6/A+] – [Euro 6/A]

Zážehové motory

GLA 180 GLA 200 GLA 220 4MATIC GLA 250 GLA 250 4MATIC Mercedes-AMG GLA 45 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 135 (184)/5500 155 (211)/5500 155 (211)/5500 280 (381)/6000

Jmenovitý točivý moment1 (Nm při ot./min) 200/1250–4000 250/1250–4000 300/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 475/2250–5000

Převodovka 6stupňová, mechanická
[7GDCT]

6stupňová, mechanická 
[7GDCT]

–
[7GDCT]

6stupňová, mechanická
[7GDCT]

–
[7GDCT]

–
[7stupňová sportovní převodovka
AMG SPEEDSHIFT DCT]

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 9,0 [8,7] 8,4 [8,1] – [7,1] 6,7 [6,6] – [6,6] – [4,4]

Nejvyšší rychlost cca (km/h) 200 [200] 215 [215] – [230] 235 [235] – [230] – [250]2, [270]2, 3

Spotřeba paliva4 (l/100 km), kombinovaná 6,0–5,7 [5,8–5,6] 6,0–5,8 [5,8–5,6] – [6,6–6,5] 6,2–6,1 [6,0–5,8] – [6,6–6,5] – [7,4]

Emise CO2 
4 (g/km), kombinovaný provoz 138–133 [135–131] 138–134 [135–131] – [155–152] 145–142 [140–134] – [155–152] – [172]

Emisní norma5/emisní třída6 Euro 6/C [Euro 6/B] Euro 6/C [Euro 6/B] – [Euro 6/C] Euro 6/C [Euro 6/B] – [Euro 6/C] – [Euro 6/D]



K údajům v tomto katalogu: Po redakční uzávěrce tohoto katalogu dne 17. 8. 2016 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

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 1803 · 2400/0117

Převzetí vozidla s ukončenou životností. Rádi převezmeme Vaše vozidlo 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.  
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 a podmínkách zpětného převzetí získáte na domovské stránce 
společnosti MercedesBenz Vaší země.

Mercedes-Benz je jedním ze zakládajících partnerů nadace „Laureus Sport for Good Foundation“.
Od založení nadace roku 2000 podporuje MercedesBenz cíle a hodnoty tohoto celosvětově všeobecně prospěšného 
programu: pomocí sociálních sportovních projektů zlepšovat život znevýhodněným nebo nemocným dětem a mladistvým. 
Laureus se stal jednou ze základních součástí společenské odpovědnosti MercedesBenz. Každý nový Mercedes  
je proto vyslancem těchto hodnot. Koupí vozu Mercedes podporujete nadaci „Laureus Sport for Good Foundation“.


