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Classe A.



O coração batendo mais rápido. As pupilas dilatando. O arrepio. O frio na barriga. É aí que você percebe que não está diante apenas de um novo carro. Está diante 

de uma nova era. Um novo pensamento. Tudo no Classe A é novo: o design, o desempenho, a agilidade, o conforto e a tecnologia. Mas o espírito vai além: ele  

é inovador. O novo Classe A é impecável em cada detalhe, como todo Mercedes-Benz, para você ter o máximo de prazer, conforto e segurança ao dirigir. Mas, junto  

da estrela na dianteira, ele traz também o sinal de que o seu jeito de ver um hatchback nunca mais vai ser o mesmo. É fácil ver a diferença. Um carro tem motor.       

O novo Classe A tem alma. Um carro leva você a um lugar. O Classe A está levando toda a categoria a um novo patamar. Você entende, uma vez que dá a partida  

no novo Classe A: ele é resultado de um trabalho inspirado. E também é inspirador. O Classe A é uma nova geração nas ruas. Algo que se reflete nas especificações 

técnicas, nos números, na qualidade de cada detalhe. E também na sensação de sentar ao volante de um carro assim. Um carro como você nunca viu antes.



Menos impacto sobre o meio ambiente: com as medidas 
BlueEFFICIENCY, o automóvel leva tecnologias ambientalmente 
seguras para as estradas.

Segurança: os sensores do sistema ATTENTION ASSIST avisam  
o condutor assim que detectam sinais de sonolência ou desatenção.

Para você dirigir mais descontraído: conforto de série,  
com sistema multimídia e de assistência.

Estilo próprio: com design vencedor de importantes prêmios  
ao redor do mundo, o novo Classe A chega ao Brasil em duas  
versões: Style e Urban.

Fatos.

Novo Classe A. Faz tempo que seus olhos não brilham assim.



Tanto por fora quanto por dentro, o design do novo Classe A mostra que ele veio para mudar. 
Ele não segue tendências, ele cria. A tecnologia, a segurança, a eficiência: em cada detalhe, 
ele é um Mercedes-Benz. E ao mesmo tempo é diferente de tudo que você já viu.

Surge uma nova geração 
de hatchback. E ela traz a estrela 
da Mercedes-Benz.









O novo Classe A foi criado não apenas para os dias de hoje, mas também para o amanhã.            
A exemplo disso, o conceito BlueEFFICIENCY, aplicado no Classe A, torna possível aliar  
o prazer e conforto ao dirigir à sustentabilidade de um automóvel que apresenta baixos 
índices de consumo de combustível. Isso devido a um sistema de gerenciamento de energia 
de última geração e funções como o ECO start/stop que garantem não só maior economia 
como também menor emissão de gases.

Perfeito também para 
as próximas gerações.







Quando você der sinais de cansaço ou desatenção, o novo Classe A 
estará alerta. O ATTENTION ASSIST reconhece a fadiga através  
de sensores e avisa que é hora de parar e tomar um café. Assim, você 
evita riscos na estrada e chega em absoluta segurança ao seu destino.

Uma geração que 
pensa em segurança.



O desempenho do novo Classe A também impressiona. Basta pisar no acelerador 
para sentir a potência. Porque toda nova geração vem com vontade de superar.

Uma nova geração, um novo tempo: 
mais desempenho e esportividade. 





As linhas do novo Classe A impressionam até quem tem o pensamento mais prático  
e objetivo. O fluxo de ar é tão otimizado que apresenta um excelente coeficiente  
de resistência ao ar. É o menor coeficiente da categoria. Como resultado, o consumo 
de combustível é menor. Além disso, o design reduz até mesmo o ruído do vento. 
Menos consumo, menos ruído, mais desempenho.

A nova geração une beleza 
e conteúdo: o design arrojado 
também ajuda 
a reduzir o consumo.





O Silicon Valley, em Palo Alto, costa oeste dos Estados 
Unidos, é sinônimo de inovação. Foi lá que surgiram  
as maiores revoluções tecnológicas e os grandes 
visionários e criadores do mundo que conhecemos 
hoje. E é lá que está também o Mercedes-Benz 
Research & Development North America.  
É onde especialistas como os designers de interface  
do usuário e engenheiros de software e hardware  

se reúnem para criar. Esse Centro de Desenvolvimento 
na Califórnia é um caldeirão de ideias, onde tudo  
é pensado para favorecer a criatividade. Até mesmo 
as paredes levam uma camada de tinta especial  
onde se pode escrever a lápis. Um pequeno detalhe, 
mas que junto com vários outros detalhes ajudam  
a alimentar a força criativa da Mercedes-Benz.

California Think Tank.
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BlueEFFICIENCY – Acelerando rumo ao futuro.

Com a Mercedes-Benz, levamos tecnologias de 
vanguarda mais depressa até o destino: a estrada. 
Atualmente, todos os modelos de 4, 6 e 8 cilindros 
(exceto o Classe G e o Classe R) estão equipados  
com medidas BlueEFFICIENCY, que poupam 
significativamente o meio ambiente. BlueEFFICIENCY  
é uma série de inovações para uma eficiente mobilidade.

Medidas BlueEFFICIENCY – o pacote de eficiência  
da Mercedes-Benz. Todas as otimizações realizadas  
nos veículos ajudam a economizar combustível e poupar 
o meio ambiente. Em cada modelo combinam-se os mais 
eficientes motores, medidas de aerodinâmica e gestão 
de energia da mais recente geração que inclui,  
por exemplo, a função ECO start/stop, disponível  
na maioria dos nossos modelos. Exemplo disso são  
os motores BlueDIRECT V6 e V8 a gasolina, que em 
muitos automóveis Mercedes-Benz reduzem em até 25% 
o consumo e geram mais potência. As novas edições 
BlueEFFICIENCY são os modelos mais econômicos que, 
graças à otimização do peso, da resistência ao ar e dos 

componentes mecânicos, apresentam valores  
de consumo e de CO2 ainda melhores.

BlueTEC* – o diesel mais limpo. Um moderno sistema 
modular de depuração dos gases de escape torna  
o BlueTEC uma tecnologia diesel especialmente limpa, 
porque filtra 95% das partículas de fuligem e também 
reduz até 90% os óxidos nítricos. Ao final, resta 
fundamentalmente água e nitrogênio.

HYBRID* – a inteligente combinação do motor  
de combustão com o motor elétrico. Uma equipe  
bem coordenada atinge melhores resultados: é assim 
que funciona a tecnologia híbrida. O motor elétrico apoia  
o motor de combustão durante a condução, por exemplo, 
através de um efeito boost para uma melhor aceleração 
ou, como alternador, recupera a energia ao frear,  
para carregar a bateria. A mais recente geração  
de híbridos permite uma condução 100% elétrica de 1 km 
de distância a uma velocidade de até 35 km/h. Possui 
também uma função de navegação: a velocidades 

inferiores a 160 km/h, desliga-se o motor de combustão 
fazendo com que a velocidade seja mantida pelo motor 
elétrico, para um rolamento mais eficiente e isento  
de emissões. Isto, pela primeira vez num modelo diesel 
premium, sem afetar o desempenho. Ao mesmo tempo, 
o E 300 BlueTEC HYBRID 1 é o modelo top de linha  
mais econômico do mundo.

Mas vamos ainda mais longe: com o Design  
for Environment (Design para o Meio Ambiente), 
consideramos todo o ciclo de vida de um veículo,  
desde o seu planejamento até a reciclagem,  
contribuindo especialmente com o meio ambiente.  
Também participamos no desenvolvimento  
de combustíveis alternativos e na investigação biônica.

Saiba mais em: www.mercedes-benz.com/blueefficiency  

*Tecnologias não disponíveis para o mercado brasileiro.
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Classe A BlueEFFICIENCY.
O Classe A combina agilidade e dinâmica com tecnologias de eficiência e medidas para a otimização do consumo de combustível e de emissões.

Quando se trata do desenvolvimento de um automóvel,  
a responsabilidade sobre o meio ambiente tem um papel 
importante. Neste sentido, o novo Classe A integra, 
naturalmente, medidas para a redução do consumo  

de combustível e das emissões, como, por exemplo,  
o indicador ECO, que informa o condutor sobre  
a eficiência do seu tipo de condução. Isto permite  
adaptar o seu próprio estilo baixando o nível de consumo.

Uma série de medidas BlueEFFICIENCY ajustadas  
entre si previnem uma sobrecarga do meio ambiente.

1 Componentes auxiliares regulados para poupar energia.

2 Alternador especialmente eficiente.

3 Novos motores com injeção direta a gasolina.

4 Excelente aerodinâmica com um coeficiente de resistência 

ao ar de cw = 0,27.

5 Função ECO start/stop.

6 Indicador ECO.

7 Câmbio automático de dupla embreagem 7G-DCT.

8 Pneus e rodas de baixa resistência ao rolamento.

9 Inteligente redução do peso em função da utilização de alumínio  

na composição do para-choque dianteiro, capô do motor e outros  

componentes.

4

5

6

7

9

8

1

2

3
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Motor turbo de 4 cilindros em linha. O novo motor 
turbo de 4 cilindros, com 1,6 litro de cilindrada, injeção 
direta a gasolina e comando das válvulas variável,  
gera ótimos valores em termos de potência, menor índice 
de ruídos e baixo consumo de combustível e emissões.

A injeção direta de alta pressão permite uma combustão 
quase completa e, por consequência, um rendimento 
mais elevado com um aproveitamento mais eficiente  
do combustível. Através do comando variável  
das válvulas, conseguiu-se uma taxa de admissão  
dos cilindros otimizada e, por isso, níveis de consumo 
mais vantajosos resultantes também da redução do peso, 
menor fricção interior e componentes auxiliares 
regulados para poupar energia. 

Além disso, a função ECO start/stop aumenta  
a eficiência dos motores.

O motor do A 200 tem 1.595 cm3, 156 cv e um torque 
de 250 Nm, disponíveis já em 1.250 rpm.

Motor.
O novo motor foi desenvolvido com o objetivo de reduzir o consumo e as emissões, sem prejudicar a potência e o conforto de condução.

Motor turbo 1.6 de 4 cilindros com injeção direta de combustível.
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Câmbio automático de 7 velocidades de dupla 
embreagem 7G-DCT. Ele combina de forma 
excepcional o conforto, a dinâmica e a economia.      
Seu princípio básico consiste na utilização de um 
sistema baseado em duas embreagens: uma controla 
marchas ímpares e a outra, marchas pares.  
Assim, enquanto uma marcha está em uso, a seguinte  
já está pré-selecionada. Com isso, a troca de marchas 
torna-se extremamente rápida, praticamente  
sem interrupção de aceleração.

Os modos de engrenagem programados Economy,  
Sport ou Manual podem ser selecionados por meio  
de uma tecla no console central, distinguindo-se  
os programas pela característica de seleção e pela 
velocidade. No modo Sport a seleção para uma marcha 
mais alta acontece com rotações mais elevadas e no 
modo Economy a mudança para marchas mais baixas 

ocorre mais rapidamente. O modo Manual permite  
ao condutor com um estilo de condução mais esportivo 
selecionar as velocidades manualmente por borboletas 
que se localizam atrás do volante. 

Além disso, o Classe A ainda vem equipado com  
o seletor de marchas DIRECT SELECT na coluna  
de direção e as funções TEMPOMAT (piloto automático)  
e SPEEDTRONIC (limitador de velocidade).

A caixa 7G-DCT permite mudanças de velocidade contínuas.

Câmbio.
O novo Classe A tem um câmbio que se adapta melhor à motorização, tanto para a condução mais econômica quanto para a mais esportiva.

22 Motor e chassi Segurança Conforto Modelos Serviços Dimensões Cores 23 Equipamentos e dados técnicos



Suspensão e direção. Graças à inteligente distribuição 
de peso, otimizado pela suspensão dianteira McPherson 
e pela suspensão traseira de quatro ligações, o chassi 
desenvolvido para o Classe A proporciona uma 
condução com máxima estabilidade e conforto. 
Já o sistema de assistência à direção STEER CONTROL 
oferece apoio em situações de condução críticas  
em que manobras precisas são necessárias para evitar 
acidentes. A assistência ocorre distribuindo a potência 
eletromecanicamente, de acordo com a velocidade  
do carro.

Agilidade e mais conforto na condução.
Chassi.

Agilidade e elevado conforto.
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Como inventora do automóvel, a Mercedes-Benz  
tem o compromisso de desenvolver tecnologias  
que contribuam com a segurança nas estradas. É por 
esse motivo que somos a primeira marca a desenvolver  
o conceito integral de segurança, que combina medidas   
de segurança ativas e passivas para garantir uma 
proteção ainda mais abrangente.

Conduzir em segurança: ATTENTION ASSIST.  
Este inovador sistema de reconhecimento do cansaço   
do condutor é especialmente útil em viagens longas.        
A uma velocidade entre 80 e 180 km/h, o ATTENTION 
ASSIST alerta o condutor assim que detecta sinais de 
fadiga ou de falta de concentração. Sensores analisam  
o comportamento de condução e podem reconhecer 
quaisquer alterações em função de um perfil do condutor 
previamente definido.

Conduzir em segurança: ADAPTIVE BRAKE.  
Assim como o sistema antibloqueio das rodas (ABS),        
o ADAPTIVE BRAKE oferece segurança adicional  
aos ocupantes do veículo. Essa tecnologia melhora  
o desempenho da tração e agrega inúmeras funções de 
conforto e segurança ao motorista, sendo muito útil em 
caso de frenagens bruscas. Em caso de chuva ou pista 
molhada, a função Dry Braking ajuda a remover a água 

dos discos de freio – como consequência, o tempo  
de resposta da frenagem e a consequente distância  
até a total parada do veículo é significativamente 
reduzida. A função Priming garante que as pastilhas  
de freio sejam posicionadas próximas aos discos  
de freio uma vez que o motorista remova o pé do pedal 
acelerador de forma repentina – o tempo ganho  
com isso diminui o tempo de resposta da frenagem. 
Durante o arranque em aclives ou declives,  
a movimentação involuntária do automóvel é impedida 
durante o espaço de tempo que o pé se move  
do pedal de freio para o acelerador. Caso o freio seja 
acionado uma segunda vez, a função Hold mantém  

o veículo estático mesmo que o pedal do freio  
não esteja mais pressionado.

Em caso de um acidente: airbags. Além da sólida 
estrutura de construção e da célula de segurança 
reforçada, sete airbags contribuem para a máxima 
proteção possível dos ocupantes: airbags dianteiros  
com dois níveis de ativação em função da gravidade  
e característica do acidente, windowbags entre  
os pilares A e C, além de airbags laterais para  
o condutor e acompanhante. O airbag para os joelhos 
pode reduzir adicionalmente a sobrecarga sobre  
o condutor durante o acidente.

A meta da Mercedes-Benz é proporcionar uma condução sem acidentes.
Conceito de segurança integral.

Quando o condutor apresenta sinais de fadiga e de desconcentração,  

o ATTENTION ASSIST sugere uma pausa.

7 airbags.
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Audio 20. Com uma tela de 5,8" com tecnologia  
TFT (Thin-film transistor), o sistema de áudio conta  
com o drive de CD integral que reproduz arquivos MP3, 
WMA e AAC. Podendo ser comandado facilmente  
no volante multifuncional ou pelo console central,  
o sistema permite o uso do telefone celular  
e a reprodução de áudio via interface Bluetooth®,  
além de contar com saídas Aux-in e USB. Com os oito 
alto-falantes presentes no interior do veículo, você pode 
desfrutar de uma ótima reprodução de som e relaxar 
curtindo  sua música preferida.

Entretenimento e praticidade para uma condução mais agradável.

Tela de 5,8" com tecnologia TFT.

Sistema de áudio.
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Pacote de iluminação e visibilidade (verifique configuração de acabamento

interno disponível para o Brasil).

Ar-condicionado digital THERMATIC.

Iluminação e climatização.

Pacote de iluminação e visibilidade. Este pacote  
junta segurança e beleza. Primeiro, porque melhora  
a visibilidade em relação ao trânsito, especialmente  
à noite ou em más condições climáticas. São elementos 
importantes como o limpador de para-brisa com sensor 
de chuva e depósito de água de maior dimensão, luzes 
de presença e de sinalização na porta do condutor  
e do acompanhante, além de luz circundante e de alerta 
na tampa do porta-malas. A beleza está presente  
na iluminação ambiente, integrada nos elementos 
ornamentais do painel de instrumentos, nas cavidades  

e puxadores das portas. Esta iluminação valoriza  
o interior do Classe A, junto com uma série  
de outros detalhes: espelho interior iluminado,  
espaço iluminado para os pés do condutor  
e acompanhante, luzes de leitura com ativação 
separada na traseira do lado direito e esquerdo  
e uma luz incidente para a zona traseira. 

THERMATIC. O Classe A conta com o ar-condicionado 
digital THERMATIC. A boa qualidade do ar é assegurada 
aos ocupantes do veículo graças ao interruptor  
de circulação do ar e ao filtro combinado  
de carvão ativado.

Visibilidade para dar mais segurança e estilo, além da climatização para deixar o interior mais agradável.
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Os bancos esportivos de alta qualidade, com apoios  
de cabeça integrados, são destaque no Classe A,  
aliando assim não só um belo design como todo  
o conforto digno de um Mercedes-Benz. Os bancos  
do Classe A destacam-se pela configuração específica  
dos assentos e realce da zona dos ombros. As diversas 
opções para a personalização ergonômica e adaptação 
da posição dos bancos proporcionam  
ao condutor e acompanhante um maior conforto, 
principalmente durante viagens longas.

Na versão Style é possível escolher entre duas  
opções de cor para o revestimento com tecido, preto  
ou preto/branco, mesclado com couro sintético ARTICO 
preto. Já na versão Urban, as opções também são duas, 
sendo possível optar pelo revestimento com couro 
sintético ARTICO preto ou cinza, ambos acompanham  
seus respectivos revestimentos com tecido.

O design dos bancos valoriza a esportividade  
e a costura contrastante deixa claro que cada detalhe  
conta para fazer o ambiente ficar mais agradável 
também para os olhos.

Bancos.
São diferentes opções de cores e revestimentos para diferentes gostos.

Acabamento da versão A 200 Urban.

Acabamento da versão A 200 Style.
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Porta-malas. Os encostos dos bancos traseiros podem 
ser rebatidos, caso necessário, na proporção 1/3 : 2/3, 
criando assim um espaço de arrumação com 
capacidade de até 1.157 litros e uma superfície  
de carga quase plana com 1,24 m de comprimento.            
O Classe A, quando utilizado como versão de 5 lugares, 
dispõe de um volume de 341 litros.

Capacidade de até 1.157 litros (verifique configuração de acabamento interno disponível para o Brasil).

Mesmo sendo um hatchback, o novo Classe A é incrivelmente espaçoso.
Espaço interno.
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A 200 Turbo Style.
Mais estilo e jovialidade em um único automóvel.

A versão Style do novo Classe A inclui rodas  
de liga leve de 16", pneus Run Flat, acabamento  
da grade dianteira na cor do veículo com detalhes  
cromados e faróis de neblina.
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Roda de 16" exclusiva da versão Style.

O interior da versão Style tem bancos esportivos com 
tecido e couro sintético ARTICO e costura contrastante,  
em preto ou preto/branco, moldura do painel com 
acabamento Matrix, acabamento do forro do teto  
em preto e volante multifuncional com shift paddles.

Acabamento dos bancos

451 Preto (couro sintético ARTICO/tecido)

455 Preto/branco (couro sintético ARTICO/tecido)

Moldura do painel

Matrix

451

455
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A 200 Turbo Urban.
O seu Classe A ainda mais esportivo.

Na versão Urban, o Classe A tem rodas de liga leve  
de 17", pneus Run Flat, dupla saída de escapamento 
com ponteiras cromadas, acabamento da grade 
dianteira na cor prata fosco com detalhes cromados  
e faróis bixenônio com luz diurna de LED e limpadores.
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Roda de 17" exclusiva da versão Urban.

No interior da versão Urban, o caráter esportivo  
é acentuado com o painel de instrumentos e bancos 
esportivos com tecido e couro sintético ARTICO  
preto ou cinza, moldura do painel com acabamento 
Diamante e difusores de ar cromados, pedais  
esportivos e volante multifuncional de couro Nappa  
com shift paddles.361

368

Acabamento dos bancos

361 Preto (couro sintético ARTICO/tecido)

368 Cinza (couro sintético ARTICO/tecido)

Moldura do painel

Diamante
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Serviços.

Pós-venda Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz oferece 
uma ampla gama de facilidades e benefícios exclusivos 
para o cliente que adquire um de seus veículos.  
Em qualquer momento, o cliente pode contar com o total 
respaldo do Pós-venda Mercedes-Benz para aproveitar  
ao máximo tudo o que o seu carro tem a oferecer. 

Programa de assistência 24 horas Mercedes Service. 
Os clientes da Mercedes-Benz contam com o Mercedes 
Service, completo programa de assistência 24 horas, sem 
qualquer custo durante o período de vigência da garantia 
do veículo. Por meio do Mercedes Service, a Central  
de Relacionamento com o Cliente oferece uma série  
de benefícios, como reboque, táxi, hospedagem, auxílio  
em caso de problemas com os pneus, falta de combustível, 
remoção inter-hospitalar, entre outros. Em caso de pane,  
o cliente dispõe desses serviços a qualquer momento  
e em qualquer parte do território brasileiro, bastando  
para isso entrar em contato com o 0800 970 9090. 

Peças genuínas Mercedes-Benz. Resistentes e precisas, 
as peças genuínas Mercedes-Benz são produzidas sob 
rigorosos critérios de qualidade e são perfeitamente 
adequadas a cada modelo, aumentando assim o intervalo 
entre as manutenções e valorizando o veículo ao preservar 

suas características originais. Todas as etapas de produção 
são controladas para que nenhuma falha comprometa  
a eficiência das peças, assegurando assim o máximo 
desempenho, economia, segurança e durabilidade aos 
automóveis.

Central de Relacionamento com o Cliente. Referência 
dentro do segmento, a Central de Relacionamento com  
o Cliente Mercedes-Benz está disponível 24 horas por dia, 
oferecendo todo o suporte em caso de dúvidas, dados 
técnicos, sugestões ou informações diversas sobre os 
produtos e serviços Mercedes-Benz. Além do canal 0800, 
o cliente também conta com o atendimento via chat  
e e-mail e canais exclusivos nas principais redes sociais.

 Twitter                                                    
 (twitter.com/mercedesbenzbr)

 Facebook      
 (facebook.com/mercedesbenzbrasil)

 YouTube      
 (youtube.com/mercedesbenzbrasil)

 Instagram      
 (instagram.com/mercedesbenzbrasil)
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Dimensões.

Todos os dados em milímetros. As dimensões apresentadas referem-se a valores médios e aplicam-se a veículos com equipamento de série e sem carga.
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Cores sólidas

589 Vermelho Júpiter

650 Branco Cirrus

696 Preto Noite

Cores metalizadas

162 Azul dos Mares do Sul

191 Preto Cosmos

761 Prata Pollar

787 Cinza Montanha

893 Cinza Monolith

894 Azul Universo

Cores sólidas Cores metalizadas

589

650

696

191

162

761

787

893

894

Cores.
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Equipamentos. Dados técnicos.
A 200 Turbo Style

•Acabamento do forro do teto em preto

•ADAPTIVE BRAKE Lights

•  Airbags dianteiros e laterais para motorista e passageiro,  
de joelhos para o motorista e windowbags

•Alarme

•Ar-condicionado digital THERMATIC

•ATTENTION ASSIST

•Aviso de perda de pressão nos pneus

•Bancos esportivos de couro sintético ARTICO e tecido Messancy

•Câmbio de dupla embreagem 7G-DCT

•ECO start/stop

•Faróis de neblina

•Moldura do painel com acabamento Matrix

•Pacote de iluminação e visibilidade

•Pacote Style

•  Piloto automático (TEMPOMAT) e limitador de velocidade 
(SPEEDTRONIC)

•Pneus Run Flat

•Quebra-sol com espelho iluminado

•Roda de liga leve de 16"

•Sensor de chuva

•Sistema de som Audio 20

•Soleira das portas iluminadas com a logomarca Mercedes-Benz

•Suspensão conforto

•Tapetes de veludo

•  Volante multifuncional com 12 teclas e borboletas  
para mudança de marcha

A 200 Turbo Urban

•Acabamento do forro do teto em preto

•ADAPTIVE BRAKE Lights

• Airbags dianteiros e laterais para motorista e passageiro,  
de joelhos para o motorista e windowbags

•Alarme

•Ar-condicionado digital THERMATIC

•ATTENTION ASSIST

•Aviso de perda de pressão nos pneus

•Bancos esportivos de couro sintético ARTICO e tecido Larochette

•Câmbio de dupla embreagem 7G-DCT

•ECO start/stop

•Faróis bixenônio com luz diurna de LED

•Limpadores de faróis

•Moldura do painel com acabamento Diamante

•Pacote de iluminação e visibilidade

•Pacote Urban

• Piloto automático (TEMPOMAT) e limitador de velocidade 
(SPEEDTRONIC)

•Pneus Run Flat

•Quebra-sol com espelho iluminado

•Roda de liga leve de 17"

•Sensor de chuva

•Sistema de som Audio 20

•Soleira das portas iluminadas com a logomarca Mercedes-Benz

•Suspensão conforto

•Tapetes de veludo

•  Volante multifuncional de couro Nappa com 12 teclas e borboletas 
para mudança de marcha

 

 A 200 Turbo Style  A 200 Turbo Urban

MOTOR

Cilindros  4 em linha turbo  4 em linha turbo

Cilindrada (cm3)  1.595  1.595

Potência máxima (cv/rpm)  156 / 5.300  156 / 5.300

Torque (Nm)  250 / 1.250–4.000  250 / 1.250–4.000

Câmbio  7G-DCT  7G-DCT

DESEMPENHO

Aceleração 0–100 km/h (s)1  8,3  8,3

Velocidade máxima (km/h)1  224  224

Peso (kg)  1.395 1.395

DIMENSÕES

Comprimento / largura /  4.292 / 2.022 / 1.434  4.292 / 2.022 / 1.434

altura (milímetros)

Capacidade do porta-malas (l)  341  341

Tanque de combustível (l)  56  56

Pneus  205 / 55 R16  225 / 45 R17

1  Dados obtidos em condições especiais de teste. 
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A Mercedes-Benz do Brasil Ltda. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas de seus produtos a qualquer tempo, ou mesmo

descontinuá-los, independentemente de aviso ou comunicação, sem incorrer em obrigações ou responsabilidades de qualquer espécie.  

Alguns equipamentos apresentados nas fotos e textos podem não estar disponíveis após a publicação deste catálogo (março/2013).  

Para mais informações, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento com o Cliente – 0800 970 9090 ou consulte nosso site  

www.mercedes-benz.com.br.

Mercedes-Benz, uma marca do Grupo Daimler.

Código: B09916390


