Yeni CLS

Coupé

Orijinalliğinle ortaya çık.
Yeni CLS’de, Coupé ve Sedan’ın birleşimi ile yeni bir kategorinin temeli
oluşturuldu. Dört kapılı Coupé’nin yeni modelinde net hatlara ve tipik siluete
sadık kalınırken, güçlü tasarım ayrıntıları ve sportif detaylar kendini belli
eder. Yeni CLS, bir kez daha modern bir stil ikonu olarak ön plana çıkar.

Her yönüyle stil ikonu.
Yeni CLS’nin üstün görünümünü, net tasarım hatları şekillendirir.
Önemli olana odaklanarak, duyumsal tasarım dili ile yaratılan
ikonik şekli, modern lüks hissiyatı altında birleştirir.
Mercedes-Benz yıldızı desenli radyatör ızgarası, çok kollu jantlar
ve MULTIBEAM LED’li keskin çizgili farlara sahip yeni ön kısım,
aracın güçlü karakterini tamamlar.

Dışavurumculuğu en derininde hisset.
Yeni CLS’deki sayısız ayrıntı, iç mekanı nefes kesici bir hale getirir.
Yenilikçi kumanda konforu ile birleştirilen zarif malzemeler, birinci
sınıf iç mekanı ortaya çıkarır. Üstelik çok fonksiyonlu direksiyon simidi,
süslemeler ve sportif ergonomik koltuklar tamamen bireysel isteklere
göre kişiselleştirilebilir.

Park alanından otoyola,
güvenilir yol arkadaşı.
Modern güvenlik ve sürüş destek sistemleri sayesinde Yeni CLS,
duruma uygun olarak yolculuk esnasında hem size destek olabilir
hem de trafikteki riskleri azaltmaya yardımcı olabilir. Trafik sıkışıklığı
ani fren fonksiyonuna ve DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısına sahip
Sürüş Yardım Paketi Plus, hedefinize güvenli ve rahat bir şekilde
ulaşmanız için yükünüzü hafifletir.

Tüm duyularınız için Wellness koçu.
Konfor, Yeni CLS’de bütünsel bir deneyimdir. ENERGIZING paketi,
sürücülerin ve yolcuların rahatlığını yolculuk sırasında bile aktif bir
şekilde iyileştirir. Navigasyon için MBUX artırılmış gerçeklik, sanal
dünyayı gerçek dünyaya bağlar. Burmester® 3D surround ses sistemi
ise dilediğiniz mükemmel parçayı layıkıyla çalar.

Zamansız olan, trendleri belirler.
Net tasarım çizgileri ve mükemmel orantılar, tartışmasız bir şekilde şu düşünceyi
doğrur; Yeni CLS bir ikondur. Dört kapılı Coupé, yeni modeli ile bir adım daha
ileriye giderek kişiselleştirme programı sayesinde daha özgür bir yapı ortaya koyar.
Yeni CLS böylece bizleri, güçlü karakteri ve özgün kişiliği ile kendine hayran bırakır.

Her durumda öne çıkan bir yıldız.
AMG tasarım konseptinin birçok tasarım elementi, Yeni CLS’nin görünümünü
daha güçlü kılar. Coupé, yeniden tasarlanmış Mercedes-Benz yıldızı desenli
radyatör ızgarası ile hem efsanevi Mercedes yıldızına bir saygı duruşunda
bulunur hem de şıklığıyla tüm bakışları kendine hapseder. AMG tasarım
konseptinin sportif vurguları ise Yeni CLS’nin modern ruhunun altını çizer.

MULTIBEAM LED.

Yeni jantlar.

Burmester® 3D ses sistemi.

Ambiyans aydınlatması.

Yeni CLS’nin tamamı MULTIBEAM LED’li farları, her zaman mükemmel
görüşe sahip olmanız için trafiğe aktif olarak ayak uydurur. Far başına
ayrı ayrı kumanda edilebilen 84 LED ampul, viraj alırken, dönüş
yaparken veya otoyolda sürüş durumuna ve diğer trafik katılımcılarına
göre tepki verir.

Yeni CLS’de 20 inç yüksek kaliteli hafif alaşımlı jantlar sunulmaktadır.

Burmester® 3D surround ses sisteminin yüksek kaliteli hoparlörleri,
Yeni CLS’nin içerisinde etkileyici bir ses deneyimi yaşatır. Büyüleyici
iç mekan konseptine mükemmel bir şekilde entegre olan hoparlörlerin,
karakteristik metal muhafazalara sahip tasarımı ise kusursuz ses
deneyimi kadar zariftir.

Ambiyans aydınlatması ile Yeni CLS’deki ışık efekti, isteğe göre
uyarlanabilir. 64 renk seçeneğiyle havalandırma çıkışlarında,
kapılarda, gösterge tablosunda ENERGIZING konfor kumandası
sayesinde sürüş deneyimine göre dinamik şekilde uyarlanabilir.
Böylece iç ambiyansta büyüleyici bir renk ahengi oluşur.

*Opsiyonel olarak sunulur.

MBUX.

Konforlu sürüş yardımı.

Mükemmel bir navigasyon özelliği de bulunan MBUX Navigasyon için artırılmış gerçeklik sayesinde, Yeni CLS
ile hedefinize hızlı, güvenli ve stressiz bir şekilde ulaşırsınız. Trafik yardımcısı, navigasyon grafiklerini ve trafik
hatırlatmalarını canlı görüntülerle ekrana yansıtır. Ayrıca tamamen dijital ön konsol kısmı ise karmaşık trafik
koşullarında size en konforlu sürüş deneyimini yaşatır.

Sürüş Yardım Paketi Plus sayesinde, Yeni CLS’nin güvenlik seçenekleri, DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı gibi
daha fazla akıllı sistem ile genişler. DISTRONIC sistemi, otomobilinizin hızını önde giden araçların hızına göre
otomatik olarak düzenler ve tehlikeli durumlarda aktif fren yardımcısı ile müdahale edebilir.

AMG tasarım konsepti.

Gece Paketi.

ENERGIZING Konfor Paketi.

İç mekan için dijital kumanda merkezi. Bu paket sayesinde
Yeni CLS’nizin ön konsol ve MBUX multimedya sisteminin fonksiyon
yelpazesini genişletirsiniz. Yenilikçi ve kendini kanıtlamış donanımlar,
konforlu bir kumanda ve ayrıntılı navigasyon bilgileri için ideal bir
ön kısım sunar.

Yeni CLS’nin sportif dış mekanı, gece paketi ile birlikte daha etkileyici
bir görünüme kavuşur. Bunun için çok sayıda siyah veya parlak siyah
elemetler tasarlanmıştır. Bu sayede gövde rengine bağlı olarak
kontrastlar veya akıcı geçişler oluşturulur. Böylece kişiselliğiniz ile
daima ön planda olursunuz.

Bu paket, özel donanımları yenilikçi zeka ile birleştirir. Direksiyon
başında daha uzun bir performans ve daha rahat bir yolculuk için
Yeni CLS’niz sizi isteğinize göre canlı tutabilir. Tüm bu güvenlik
özelliklerinin yanı sıra azami 5 konfor programı, sürücü ve ön yolcu
için de koltuk ısıtması gibi ekstra özelliklere sahip olursunuz.

DYNAMIC BODY CONTROL, sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi.

AIR BODY CONTROL, havalı süspansiyon sistemi.

Bir yürüyen aksam ile üç ayara birden sahip olun. DYNAMIC BODY CONTROL ile yolun gidişatına ve kişisel
sürüş tarzına uygun şekilde azami çeviklik veya yüksek sönümleme konforu arasından seçim yapabilirsiniz.
15 mm alçaltılmış yürüyen aksam seviyesi ve sportif DirectSteer, dinamik bir sürüş tarzı için en iyi koşulları
sunar.

AIR BODY CONTROL, birden fazla yürüyen aksamın avantajlarını bir araya getirir. İstediğiniz zaman konfordan
dinamizme geçiş yapabilirsiniz. Bu anlamda ayar aralığı da son derece etkileyicidir. Çünkü çok odalı havalı
süspansiyon sistemi, üç kademeli olarak ayarlanabilir. Zorlu zeminde veya sportif karakterde bile mükemmel
hareket etme konforu sunar. Pratik: Seviye ayarı.

Yeni CLS.
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+.

Her Mercedes-AMG eşsiz bir karaktere sahip başlı başına bir şaheserdir.
Dizginlenemez sportmenlik, Performance araçlarımızı ve yarış otomobillerimizi
birleştiren en önemli etkendir. En yüksek performansa yönelik tutkular,
mühendislik sanatının özel bir tutumla buluştuğu yerde ortaya çıkar:
AMG ruhunda. 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 sizlere mükemmel performansı sunuyoruz.
AMG dünyasına hoş geldiniz.

Teknik değerler.

Ölçüler.
Dizel motorlar

Benzinli motorlar

CLS 300 d 4MATIC

CLS 400 d 4MATIC

Mercedes-AMG CLS 53
4MATIC+

Silindir hacmi (cm3)

1993

2925

2999

Nominal güç1 (kW [BG] d/dk.’da)

195 (265)/4200

243 (330)/3600-4200

320 (435)/5500-6100

Hızlanma 0–100 km/saat (sn.)

6,4

5,2

4,5

Azami hız (km/saat)

250

250

250

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

7,5
4,6
5,7

8,6
5,3
6,5

11,9
7,3
9

Karma CO2 emisyonları4 (g/km)

150

172

206

Emisyon sınıfı5/Verimlilik sınıfı6

A

C

D

1435

347

279

1618
2069

888

2939
4996

1467
 Şu anda geçerli olan versiyonda 715/2007 (EG) sayılı yönetmeliğe göre nominal güç verileri. 2 Kısa bir süreliğine mevcut. 3 Elektronik olarak sınırlandırılmıştır.
 Belirtilen değerler, öngörülen ölçme yöntemine göre belirlenmiştir. 2017/1153 (AB) sayılı uygulama direktifinin 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 üzerinden 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
farklılık göstermektedir. 5 Bu değer sadece Avrupa Birliği içerisinde geçerlidir. Ülkelere özgü farklılıklar olması mümkündür. 6 Ölçülmüş CO2 emisyonlarına
dayanarak, aracın kütlesi dikkate alınarak belirlenmiştir. Yalnızca Almanya için geçerlidir. Ayrıntılı teknik değerleri www.mercedes-benz.com.tr adresinde
bulabilirsiniz.
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Motor için en iyisi:
Mercedes-Benz orijinal motor yağları.
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Tüm veriler milimetre cinsindendir. Verilen ölçüler ortalama değerlerdir. Temel donanıma sahip ve yüksüz durumdaki araçlar için geçerlidir.
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