
                                                         

 

Mercedes-Benz CLA kupé 180d 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 34 290 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 34 290 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 49 638 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 3 roky v cene vozidla 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 3 roky v cene vozidla 
Registračný poplatok (€ s DPH) 90 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 
Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1461 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 
Max. výkon kW(k) ot min-1 85(116)/- 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 260/1750-2500 

Pohon predných kolies 
Prevodovka 7-st.automat 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie s el. posilňovač 

Priemer otáčania (m) - 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 
vzadu kotúčové  

Pneumatiky 215/45 R18 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie „kupé“, 5-miestna 
Dĺžka - šírka - výška (mm) 4688-1830-1439 

Rázvor (mm) 2729 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1612/1602 
Svetlá výška (mm) - 

Objem batožinového priestoru  (l) 460 

Objem palivovej nádrže (l) 43 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1490 

Užitočná hmotnosť (kg) 510 

Celková hmotnosť (kg) 2000 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 
Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1458 
Vnútorná šírka minimum 1402 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 948/998 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 265/315 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 
Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 768 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1455 

Vnútorná šírka minimum 1370 
Vzdialenosť sedák - strop 885 

Vzdialenosť podlaha - sedák 300 

Dĺžka predný sedák (mm) 502 

Dĺžka zadný sedák (mm) 490 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 
Zrýchlenie z 0-100 km/h 10,7 

Maximálna rýchlosť (km/h) 205 

Spotreba mesto (l/100 km) - 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) - 
Kombinovaná spotreba (l/100 km) 4,0-38 

Emisie CO2 (kg.km-1) 105-110 

Namerané 
Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 10,9 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,3 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 5,7 
Spotreba v teste mesto (l/100 km) 5,8 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 5,2 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 
1. rok pri najazdení 15.000 km 975  

1. rok pri najazdení 30.000 km 1 950 

2. rok pri najazdení 30.000 km 1 950 
2. rok pri najazdení 60.000 km 4 350 

3. rok pri najazdení 45.000 km 2 950 

3. rok pri najazdení 90.000 km 4 800 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 12 613 

1. rok pri najazdení 30.000 km 13 588 

2. rok pri najazdení 30.000 km 19 088 

2. rok pri najazdení 60.000 km 21 488 

3. rok pri najazdení 45.000 km 22 838 

3. rok pri najazdení 90.000 km 27 438 

Cena PHM (€/liter) 1,250 

Normohodina servis (€ s DPH) 90 

Gar. kontroly (km) 1rok / Assyst-variabilné 
Výmena oleja Assyst-variabilné 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 708 

Predný blatník 270 
Svetlomet. + smerovka 1451 

Spätné zrkadlo el. 624 

Predný nárazník 597 
Predný tlmič 307 

Predné brzdové platničky 97 



Batéria   385 
ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 30 

Lak 2 

Na celé auto 2 + 4/160 000 km 

Motor a mechanické časti 2 + 4/160 000 km 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 38 000 
Po 2. roku 60.000 km 32 500 

Po 3. roku 90.000 km 27 000 

 

- Servis v cene vozidla na 6 rokov alebo do 160 000 km) 

 

VÝBAVA 
7.st.automat, aktívny asistent brzdenia, udržiavanie v jazdných pruhoch, parkovací asistent s kamerou, 18“ 
zliat.disky kolies, AMG Line športový volant v koži + sklopné operadlá vzadu + čierne čalúnenie stropu + športové 
sedadlá + styling AM (2950€), svetlomety Multibeam LED (1250€), aut. klíma (510€), rozšírená realita MBUX pre 
navigáciu (250€),asistent mrtvého uhla (450€)asistent sledovania značiek( 295€),predvýbava pre navigačné služby 
+ navigácia na pevnom disku (650€), “Prvotriedny balík“ pre digitálny združený displej + multimediálny displej + 
lakťovbá opierka vzadu + náladové osvetlenie + pokročilý ozvučovací systém (3345€). 

 

 

KONKURENCIA 

Typ auta BMW 418d Gran Coupé 
Max. výkon kW(k)/ot.min-1 110(150)/4000 

Max. krút. moment (N.m/min) 320/1500-3000 

Max. rýchlosť (km/h) 250 

Zrýchlenie z 0-100 km/h (s) 9,0 
Prevodovka 8.st.aut. 

Komb. spotreba (l/100 km) 4,6 

Batožinový priestor (l)   480 
Cena motorizácie+aut. od (€) 43 750,- 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ atraktívny exteriér a interiér 

+ nízka spotreba 

+ odhlučnenie vo vysokých rýchlostiach 
+ stabilné jazdné vlastnosti 

+ široké možnosti individualizácie výbavy 

+ imidž značky Mercedes 

MÍNUSY 

– stiesnený interiér 

– obmedzený výhľad z kabíny 

– vystupovanie a nastupovanie zo zadných sedadiel 
– vyšší nárast ceny s príplatkovou výbavou 

 


