
A-Serisi Sedan



Sedan.
Şimdi A-Serisi'nde.
En klasik otomobil formlarından biri, artık en modern 
formunda. A-Serisi Sedan, tipik sedan tasarımını hiç 
olmadığı kadar sportif bir biçimde yorumluyor.

Devrim niteliğinde bir 
A-Serisi liderliği.



Evinize giden yolu tanır. 
Alışkanlıklarınızı bilir.

MBUX - Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ile A-Serisi Sedan, hiç olmadığı 
kadar zeki. Her gün yeni bir şey öğrenir ve sürücüsünü günden güne daha iyi 
tanır. En sevdiğiniz şarkıyı ve annenizi aradığınız günü aklında tutar. Sonrasında 
ise otomatik olarak doğru radyo kanalını açar veya annenizi arayacağınız gün 
size onu aramayı önerir. Tamamen kendiliğinden ve elbette istediğiniz sürece.



Performansı destekleyen konfor 
ve örnek niteliğinde güvenlik.

İster yoğun trafik saatlerinde ister uzun yolda, ister bilinmeyen yollarda olsun; 
A-Serisi Sedan’ınız, stresli koşullarda sizin rahat hissetmenizi sağlar. Bunun
arkasında da Mercedes-Benz ile her sürüşü daha güvenli ve benzersiz kılan bir
deneyim mevcut: Mercedes-Benz Intelligent Drive (Akıllı Sürüş). Çünkü
direksiyon başında ardında geçirdiğiniz zaman sizin zamanınız. Rahatlama
zamanı. Enerjinizi depolama zamanı. Böylece her yere güvenli ve rahat bir
şekilde gidersiniz.



Her çizgisiyle keskin bir duruş.

A-Serisi Sedan, eğimli ön kısmıyla hava akımına karşı aerodinamik bir şekilde 
hareket eder. Bunun arkasında dik konumda duran bir radyatör ızgarası ve 
alçak konumlandırılmış bir motor kaputu saklıdır. Sağ ve sol tarafta gerçekten
öne çıkan iki özellik: İsteğe bağlı MULTIBEAM LED teknolojili farlar, yenilik 
gücü saçar. A-Serisi Sedan bu özellikleriyle yola daha yakın bir şekilde durur. 
Böylece kalplerimizin daha hızlı atmasını sağlar.



Yeni ve daha saf bir A-Serisi tasarımı, Sedan ile zarif bir şekilde tamamlanıyor:            
İki parçalı arka aydınlatma grubu sayesinde, görsel olarak geniş görünüme sahip olan 
bir arka kısım ile. Arkasında yer alan yükleme alanı güzel olduğu kadar büyük de         
bir alana sahip. Üstelik opsiyonel HANDS-FREE-ACCESS, eller serbest bagaj açma 
fonksiyonu ile dokunmadan açılabilir.

A-Serisi Sedan’ın arkası.               
Yeni bir ta sarım devrinin başlangıcı.



A-Serisi Sedan.



Güvenlik ve yardım.
A-Serisi Sedan, radar sensörleri ve 3D stereo 
kamerayla çevreyi izler ve 210 km/saat hıza 
kadar öndeki araçla arasındaki mesafeyi 
koruyabilir. Acil durumlarda otomatik olarak 
fren yapabilir.

MULTIBEAM LED.

MULTIBEAM LED teknolojili farlar, saniyeler 
içinde görüş koşullarına ve diğer trafik 
katılımcılarına göre uyarlanır. Örneğin kısmi 
uzun far, karşıdan gelen araçlardaki sürücülerin 
gözünü kamaştırmadan yolun daima ideal bir 
şekilde aydınlatılmasını sağlayarak algılanan 
trafik katılımcılarını korur.

Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi.
MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi), 
otomobilin sürüşünü sizden devralmaz ancak 
bunu mümkün olduğunca rahat bir hale getirir. 
Sistem, yapay zeka işletim sistemi sayesinde 
öğrenme yeteneğine sahiptir ve gün geçtikçe 
sürücü ile daha da uyumlu bir hale gelir. Akıllı sesli 
komut sistemi LINGUATRONIC ile neredeyse 
yakın bir arkadaşınızla konuşuyormuş gibi doğal 
bir şekilde sohbet edebilirsiniz.

Akıllı telefon entegrasyonu.
A-Serisi Sedan'da akıllı telefonunuzu sadece orta 
konsola yerleştirerek şarj edebilirsiniz. Near Field 
Communication (NFC) sayesinde çok sayıda 
kumanda adımına, kablolara veya sürekli kod 
girmenize gerek kalmadan akıllı telefonunuz 
A-Serisi Sedan ile anında bağlanır.

İster SMS gönderin, ister kişi listenizde gezinin; 
hiç sorun değil.  USB veya NFC üzerinden 
bağlanarak akıllı telefonunuzu elinize almadan 
kullanabilirsiniz. Direksiyonun üzerindeki 
dokunmatik kontrol tuşları ile medya ekranındaki 
neredeyse tüm uygulamaları ve fonksiyonları 
kontrol edebilirsiniz.

Emre Insar
İster SMS gönderin ister kişi listenizde gezinin, hiç sorun değil. USB veya NFC üzerinden bağlanarak akıllı telefonunuzu hiç elinize almadankullanabilirsiniz. Direksiyondaki dokunmatik tuşlarla neredeyse multimedya sisteminin ekranındakitüm uygulama ve fonksiyonları kumanda edebilirsiniz.



“Wrap-around” tasarımı.
A-Serisi Sedan’ın iç mekan tasarımı yolcuları adeta kucaklıyor. 
Gösterge paneli, orta konsol ve kapı kaplamaları arasındaki geçişler, 
akıcı bir görünüme sahip olup, rahat bir Wrap-around tasarımı sağlıyor. 
Bu, otomobildeki süsleme ve her şeyi çok daha şık gösteren ambiyans 
aydınlatması seçenekleri kadar özeldir.

Geniş ekran.
Burada bir bakış, binlerce kelimeden daha fazlasını söyler. A-Serisi Sedan’ın 
iç mekanı sıra dışı bir görünüm ile göze çarpar ve böylelikle yeni bakış 
açıları kazanırsınız. Standart tasarım paketine bağlı olarak, 7 inç ya da 
10,25 inç büyüklüğünde iki adet yüksek çözünürlüklü ekrana sahiptir. 
Ekranlar bütün seçeneklerde boşlukta süzülüyormuş gibi durur. Direksiyon 
üzerindeki dokunmatik kontrol tuşları, dokunmatik kumanda paneli veya 
dokunmatik ekran üzerinden gerçekleştirilen kontroller son derece kolay ve 
rahattır. 

Ön camda sanal gösterge paneli.
A-Serisi Sedan'daki ön camda sanal gösterge paneli ile gözleriniz 
sadece karşıya bakar. Çünkü hız, hız sınırları veya sürüş bilgileri gibi 
ilgili tüm bilgiler doğrudan görüş alanınıza yansıtılır. Sanal bir şekilde 
ve tamamen renkli. Gösterge alanının içerikleri, uyarlanabilir ve hafıza 
fonksiyonu üzerinden kaydedilebilirdir.

Koltuk ve mekan konforu.
A-Serisi Sedan’a baktığınızda son derece şaşırtıcı bir şey keşfedeceksiniz: 
Ferahlık hissi verecek kadar bol alan. Yetişkinler, özellikle arka bölümde 
keyiflerine bakabilir. Yeni A-Serisi Sedan ayarlanabilir koltuk başlıkları olan 
spor koltuklara sahiptir. Ergonomik koltuklar ekstra konfor sağlar. İsteğe bağlı 
olarak koltuk havalandırması ve farklı döşemeler seçilebilir. Her şey birinci sınıf 
seyahat konforu için.



Style.
Style tasarım konsepti ile otomobiliniz hem iç mekanda hem dış mekanda 
genç ve havalı bir görünüme sahip olur. Bu görünüme 16 inç boyutunda 
hafif alaşım jantlar ve son moda renklerde tasarım konsepti için özel 
döşemeler ve süsleme dikişleri gibi detaylar dahildir.

AMG tasarım konsepti.
AMG tasarım konsepti ile hem dışta hem içte performansı net bir şekilde 
vurgularsınız. Özellikle de özel ön ve arka tamponlara sahip AMG gövde 
tasarımı, aracı görsel olarak AMG modellerine yakınlaştırır; alçaltılmış, sportif 
olarak uyarlanmış süspansiyona ve konforlu, hıza duyarlı bir direksiyon 
sistemine de tabi.



“ECO” sürüş programı, CO2 ve zararlı madde emisyonundan kaçınmak 
istediğinizde sizi oldukça kapsamlı bir şekilde destekler. Koltuk ısıtması ve 
iklimlendirme bu ayarda daha düşük güç ile çalışır ve böylelikle değerli 
enerjiden tasarruf edilir. “Individual” sürüş programı ile ilgili parametreyi 
tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. Böylelikle tahriki sportif olarak 
ayarlayabilir ve yürüyen aksamı konforlu bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Konforlu yürüyen aksam.

Sportif bir güçle dar virajların üstesinden gelirken uzun otoyollarda yüksek 
konforun tadını çıkarın. Dengeli ve konforlu yürüyen aksam, anında tepki 
veren süspansiyon rezervleri ve çok iyi sürüş stabilitesinden oluşan bir karışım 
sunar. 

Bu, sürüşünüzü daha güvenli hale getirirken büyük sürüş keyfi sağlar.

DYNAMIC SELECT.

İstediğiniz gibi sürün. DYNAMIC SELECT, tek tuşla örneğin motor, 
şanzıman, yürüyen aksam veya direksiyon tertibatını önceden ayarlayan 
farklı sürüş programları sunar. Sport modu ile ağırlıklı olarak dinamik bir 
şekilde yoldayken, ana program “Comfort” ile oldukça rahat bir yolculuk 
yaparsınız. Buna karşın “Eco”, yüksek verimliliği temel alarak yakıt ve 
para tasarrufu sağlar.

Resimde, A-Serisi Hatchback gösterilmektedir.



Teknik değerler. Ölçüler.

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

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 direktifinin (AB) 2. maddesinin 1 numaralı hükmüne göre belirlenen “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.

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

Silindir hacmi (cm3)

Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.’da)

0–100 km/saat hızlanma (sn.)

Azami hız (km/saat)

Yakıt tüketimi4 (l/100 km)

Şehir içi

Şehir dışı

Karma

Karma CO2 emisyonları4 (g/km)

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6
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1446

Benzinli motorlar
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1,332

120 (163)/5.500 - 5.500

8,1
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