
Classe A



Olá Mercedes.
Já alguma vez sentiu isto? Conhecer uma pessoa e ter a sensação de que 
já a conhece há muito tempo. O mesmo se passa com o novo Classe A. 
Basta passear uns dias consigo para conhecer as suas particularidades, os 
seus caprichos, aquilo de que mais gosta e aquilo que detesta. Conhece-o 
como ninguém. E acaba por tornar-se parte de si. Para que possa ser sempre 
exatamente quem é.







Podemos conversar?
Graças ao novo LINGUATRONIC, o novo Classe A ouve cada palavra sua. Mas 
não fica por aqui: Ele entende-o, mesmo sem precisar de aprender comandos 
de voz. E fala consigo. Ler SMS ou ditar e enviar? Não há problema. O Classe A 
consulta o tempo no destino, muda de estação de rádio ou indica-lhe o caminho 
mais rápido até casa. Bastam duas palavras: «Olá Mercedes». E o novo Classe A 
é todo ouvidos.



Fica-lhe  
mesmo bem.

As linhas do novo Classe A apontam numa única direção: a nossa 
filosofia de design de pureza sensual. As superfícies estão ainda mais 
refinadas e os detalhes ainda mais estilizados. Totalmente elegante.







Podemos fazer  
alguma coisa por si?

Porque é isso mesmo que os nossos novos serviços de conectividade 
propõem. Tornar a vida mais simples. Sem fios, sem chaves  
e absolutamente sem esforço: o novo Classe A liga-se a todas as  
pessoas importantes na sua vida.



Falemos  
de confiança.

O novo Classe A cuida de si, mais do que alguma 
vez pensou ser possível. Pode travar, acelerar  
e até virar automaticamente conforme desejar.  
E, com isto, alivia-lhe visivelmente o stress.





O novo Classe A.
Com o





Segurança e assistência.
Instinto protetor, com a tecnologia mais avançada. O novo Classe A  
é capaz de manter a distância de segurança mesmo a uma velocidade 
de 200 km/h. E, ao fazê-lo, aproxima-se dos padrões da classe  
superior. Poderá confiar nos sentidos do veículo, que ele efetivamente 
tem. Mesmo a altas velocidades. Graças ao Assistente de Distância 
Ativo DISTRONIC1, poderá manter o veículo da frente à distância. O 
Assistente Ativo de Travagem pode ainda travar automaticamente  
em caso de emergência. Desta forma, sentir-se-á sempre seguro e 
protegido. É possível um veículo fazer mais por si?

1 Disponibilidade prevista a partir do 4.º trimestre de 2018.



Conectividade.
No novo Classe A, poderá carregar o seu smartphone enquanto o guarda 
na consola central. Com toda a simplicidade, sem cabos e com padrão 
Qi. E o melhor: Graças à Near Field Communication (NFC), o seu 
smartphone liga-se imediatamente ao Classe A sem que precise de 
executar vários passos ou introduzir repetidamente o mesmo código.

Além disso, é extremamente fácil enviar SMS ou navegar pelos  
contactos. No novo Classe A, pode utilizar o seu smartphone sem ter 
de pegar nele. Basta que este esteja ligado através de USB, WLAN  
ou NFC. Com os Touch Control Buttons no volante, poderá também 
controlar como damente quase todas as aplicações e funções no  
display do sistema multimédia. Como se tivesse uma mão invisível, 
e num piscar de olhos.

O novo Classe A oferece novas perspetivas. Por exemplo, na estrada. 
Com a ajuda de uma câmara especial, mostra-lhe o ambiente circundante 
em forma de vídeo ou imagem fixa no display do sistema multimédia. 
Num formato inovador e informativo. Acrescenta ainda objetos virtuais 
ou marcações, para ajudá-lo, por exemplo, a encontrar o seu destino. 
Intuitivo e incrivelmente inteligente.



Efeito envolvente. Visual panorâmico.
Aqui, comprova-se que uma imagem vale mais do que mil palavras. O interior do novo 
Classe A apresenta um visual completamente novo para proporcionar perspetivas  
completamente diferentes. Não apenas num, mas em dois displays de alta resolução. 
Disponíveis de série com 7 polegadas. A pedido, em grandes dimensões, com  
10,25 polegadas. Qualquer que seja o tamanho do ecrã, este parece pairar no espaço  
interior. Além disso, a operação através do volante, do touchpad ou do ecrã tátil prima  
pela simplicidade. Por fim, outra estreia, que merece definitivamente um segundo olhar.

O interior do novo Classe A envolve os ocupantes com o seu design. As transições entre 
o painel de instrumentos, a consola central e os revestimentos das portas são fluidas e 
proporcionam um agradável efeito envolvente. Este visual é tão único nesta classe como 
a seleção de elementos decorativos e a iluminação indireta, que apresenta tudo no seu 
melhor.



Ambientes temáticos.
Olhar em frente torna-se automático com o Head-Up Display no novo Classe A. Basta um 
olhar para visualizar imediatamente a velocidade, a velocidade máxima permitida ou as 
indicações de navegação. Todas as informações relevantes são projetadas no seu campo de 
visão. De forma virtual e a cores. A altura e o conteúdo podem ser adaptados e guardados 
com a função de memória. Outra coisa com que não tem de se preocupar no futuro.

Com o Classe A, é sempre possível ir um pouco mais longe. Por isso, para além de poder 
ajustar a iluminação ambiente a seu gosto, poderá também adaptar o estilo de apresen-
tação no painel de instrumentos e no visor central. Tudo de forma personalizada e intuitiva, 
utilizando, por exemplo, a navegação Trackpad à esquerda no volante.

O Head-up Display.



O equipamento de série. A linha de equipamento Style.
Receberá já imenso equipamento, mesmo sem uma única cruz na lista de opções. É assim 
que o veículo se apresenta no equipamento de série com o seu perfil generoso. O Assistente 
Ativo de Travagem e o Assistente Ativo de Faixa de Rodagem representam os elevados 
padrões de segurança a que a marca habituou os seus clientes. A climatização automática 
regula o ambiente de acordo com as suas preferências.

Com a linha de equipamento Style, o seu veículo diferencia-se do equipamento de série. 
Uma aparência mais jovem e arrojada, tanto por fora como por dentro. Esta inclui  
elementos adicionais, como as jantes de liga leve de 16 polegadas, os estofos exclusivos 
da linha e as costuras decorativas em cores modernas.



A linha de equipamento Progressive. A AMG Line.
A linha de equipamento Progressive valoriza substancialmente o seu veículo. Um valor 
acrescentado que se pode ver e sentir. O fascínio e a técnica de alta qualidade de um 
veículo compacto Premium intensifica-se em cada novo ângulo de observação.

Com a AMG Line, estará a conferir uma afirmação clara de desempenho, tanto por fora 
como por dentro. Sobretudo o AMG Styling, com os aventais traseiro e dianteiro especiais, 
aproxima visualmente o veículo dos modelos AMG. As características técnicas, como  
a suspensão rebaixada com adaptação desportiva e a direção direta da experiência de 
condução, reforçam também esse efeito.



DYNAMIC SELECT.
Conduza exatamente como deseja. O DYNAMIC SELECT oferece diferentes programas 
de condução, disponíveis com o premir de um botão, que aplicam uma pré-programação 
das características do motor, da caixa de velocidades, da suspensão ou da direção.  
Com o modo Sport, poderá conduzir de forma acentuadamente mais dinâmica e, com  
o programa de base Comfort, a condução será mais equilibrada. Por outro lado, o modo 
ECO assegura uma maior eficiência, poupando combustível e dinheiro.

O programa de condução ECO presta uma assistência completa se desejar evitar elevadas 
emissões de CO2 e de substâncias poluentes. Neste ajuste, o aquecimento do banco e a 
climatização funcionam com uma potência reduzida, permitindo poupar energia preciosa. 
Já no modo individual, poderá selecionar cada parâmetro de forma totalmente livre.  
Assim, poderá ajustar uma transmissão mais desportiva e optar simultaneamente por 
uma suspensão confortável.



Suspensão conforto com rebaixamento.
A suspensão conforto oferece-lhe um pack completo dinâmico, aumentando a aderência 
à estrada. A suspensão rebaixada em 15 milímetros com molas e amortecedores  
especialmente adaptados: concebida para ser marcadamente mais desportiva do que a 
suspensão padrão.

Desfrute de uma promessa de potência e de emoção, mesmo parado. Porque, com  
o curso mais reduzido da suspensão, o veículo está visualmente mais próximo da faixa 
de rodagem.



Dados técnicos.

1 Dados relativos a potencia nominal em conformidade com o Regulamento (CE) N.o 715/2007 na versão atualmente em vigor. 2 Disponível temporariamente. 3 Limitada eletronicamente. 4 Os valores indicados foram determinados de acordo com os métodos de medição prescritos. Tratam-se dos <valores 
de CO2 NEDC>, nos termos do art. 2.o, alínea 1) do regulamento de Execução (UE) 2017/1153. Os valores de consumo de combustível foram determinados com base nestes valores. É possível consultar mais informações sobre o consumo de combustível oficial e sobre as emissões de CO2 oficiais especificas 
dos novos veículos ligeiros de passageiros no site da Associação Automóvel de Portugal em www.acap.pt.
Os dados não se referem a um automóvel específico e não fazem parte da oferta, servindo apenas para estabelecer comparações entre diferentes tipos de veículos. Os valores variam consoante os equipamentos especiais selecionados. 5 Dados validos apenas na União Europeia. Os valores poderão divergir 
consoante o pais. 6 Com base nos valores de CO2 medidos, considerando a massa do veículo. Valido apenas para Portugal. Consulte os restantes dados técnicos em www.mercedes-benz.pt

Motor diesel Motores a gasolina

A 180 d A 200 A 250

Cilindrada (cm3) 1.461 CC / L4 1.333C / L4 1.991 CC / L4

Potência nominal1 (kW [cv] a rpm) 84 [116] / 4.000 kW [hp] a rpm 120 [163] / 5.500 Kw [hp] a rpm 2 165 [224] / 5.500 Kw [hp] a rpm 2

Aceleração dos 0 aos 100 km/h (s)  10,5 s 8,0 s 6,2 s

Velocidade máxima (km/h) 202 km/h3 225 km/h 3 250 km/h 3

Consumo de combustível4 (l/100 km)
Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Combinado

5,2 - 4,5 l /100km
4,0 - 3,9 l /100km
4,5 - 4,1 l/100km

6,9 - 6,8 l/100km
4,8 - 4,4 l/100km
5,6 - 5,2 l/100km

8,4 - 8,1 l/100km
5,4 - 5,1 l/100km
6,5 - 6,2 l/100km

Emissões de CO2
4 combinadas (g/km) 118 - 108g/km 128 - 120 g/km 159 - 141 g/km

Classe de emissão5/classe de eficiência6 Euro 6d - TEMP / A Euro 6d - TEMP / B Euro 6d - TEMP / C



Todos os dados estão em milímetros. As medidas representadas correspondem aos valores médios. Estes aplicam-se a veículos com o equipamento de série e sem carga.

Dimensões.
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Relativamente aos dados constantes desta publicação: após o fecho da edição, em 15.01.2018, poderão 
surgir alterações aos produtos. A (Mercedes-Benz Portugal) reserva-se o direito a introduzir modificações na 
conceção, construção, formato, cor, bem como alterações no âmbito de fornecimento por parte do fabricante 
durante o prazo de entrega, sempre que tais alterações ou desvios sejam admissíveis pelo cliente, tendo em 
consideração os interesses do vendedor. Se o vendedor ou fabricante utilizarem sinais ou números para 
referenciar a encomenda ou o objeto encomendado, estes não poderão ser objeto de reclamação ou 
reivindicação de direitos. As imagens/ilustrações podem incluir acessórios e equipamentos opcionais que 
não fazem parte do fornecimento de série. Este catálogo poderá também apresentar modelos e serviços que 
não são oferecidos em todos os países, uma vez que é distribuído internacionalmente. As informações 

relativas a normas legais, jurídicas e fiscais e respetivos efeitos são válidas apenas na República Federal da 
Alemanha à data da redação desta publicação. Informe-se acerca das normas e efeitos aplicáveis no seu país 
e sobre a última versão em vigor junto do seu concessionário Mercedes-Benz.
A informação contida nesta publicação não constitui uma proposta ou oferta de venda, nem consubstancia 
uma vinculação legal ou contratual por parte da Mercedes-Benz Portugal e/ou dos seus Concessionários 
Autorizados.
Para mais informações sobre a gama de automóveis Mercedes-Benz, poderá contactar-nos através do número 
de telefone 808 200 699, ou por email, através do endereço info_mbp@daimler.com, ou através do site:
 www.mercedes-benz.pt

A Mercedes-Benz é um dos parceiros fundadores da Fundação Laureus Sport for Good.
Desde a criação da fundação, no ano 2000, que a Mercedes-Benz apoia e promove os objetivos e valores desta 
plataforma global sem fins lucrativos: melhorar a vida de crianças e jovens desfavorecidos ou doentes, recorrendo a 
projetos sociais baseados no desporto. A Fundação Laureus passou a ser uma parte integrante da responsabilidade 
social da Mercedes-Benz. Assim, cada novo Mercedes é um mensageiro destes valores. Na compra de um Mercedes 
está a apoiar a Fundação Laureus Sport for Good.


