CLA 250 AMG Sport
รถยนต์นำเข้า
ราคา 2,690,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียดด้านเทคนิค
จำนวนกระบอกสูบ / การจัดเรียง
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)
กำลังเครื่องยนต์ กิโลวัตต์ / แรงม้า ที่รอบต่อนาที
แรงบิด ( นิวตันเมตร ที่ความเร็วรอบต่อนาที )
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที)
ความเร็วสูงสุดประมาณ (กม./ชม.)
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กม./ลิตร) ในเมือง
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กม./ลิตร) เฉลี่ย
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (กม./ลิตร) นอกเมือง
อัตราส่วนกำลังอัด

4 / แถวเรียง
1,991
155 (211) / 5,500
350 / 1,200-4,000
6.7
240
13.5--13.7
18.2-18.5
22.7-23.3
9.8

ระยะฐานล้อ (มม.)
ความสูง (มม.)
ความกว้าง (มม.)
ความยาว (มม.)
น้ำหนักรถเปล่า (กก.)
น้ำหนักที่สามารถบรรทุกได้ (กก.)
น้ำหนักรวม (กก.)
พื้นที่บรรทุกของ (ลิตร)
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
ขนาดยาง - หน้า
ขนาดยาง - หลัง

2,699
1,432
1,777
4,630
1,480
485
1,965
470
50
225 / 40 R 18
225 / 40 R 18

อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอ้างอิงจากการทดสอบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป เพื่อจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของรถยนต์ในแต่ละประเภทเท่านั้น
ไม่สามารถนำไปอ้างอิงกับรถยนต์คันใดคันหนึ่งโดยเฉพาะ และไม่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลผูกมัดในการเสนอขายสินค้าได้
หมายเหตุ: บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและอุปกรณ์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
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CLA 250 AMG Sport
รถยนต์นำเข้า
ราคา 2,690,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อุปกรณ์มาตรฐาน
ฟังก์ชัน ECO start/stop
ระบบรักษาระดับความเร็ว (Cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC)
ถุงลมนิรภัยด้านหน้าสำหรับผู้โดยสารคู่หน้า
ปุ่ม controller บริเวณคอนโซลกลาง
ถุงลมนิรภัยด้านข้างสำหรับผู้โดยสารคู่หน้า
ไฟตัดหมอกด้านหลัง
ม่านถุงลมนิรภัยป้องกันศีรษะ (windowbags) สำหรับผู้โดยสารคู่หน้า
ระบบเตือนเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการ ASSYST
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับรถ ATTENTION ASSIST
ระบบเตือนแรงดันลมยาง
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
ระบบช่วยเบรก BAS
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ASR
ระบบควบคุมอุณหภูมิ (THERMATIC)
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด 5 ที่นั่ง
เข็มขัดนิรภัยสีดำ
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
ฟังก์ชัน hill start assist สำหรับระบบเบรก
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน
พนักพิงเบาะนั่งด้านหลังพับได้แบบ 1/3 : 2/3
กระจกไฟฟ้า
กระจกกรองแสงรอบคัน สีเขียว
ช่องเชื่อมต่อ USB บริเวณคอนโซลกลาง
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ Bluetooth
เบรกมือแบบไฟฟ้า
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอ้างอิงจากการทดสอบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป เพื่อจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของรถยนต์ในแต่ละประเภทเท่านั้น
ไม่สามารถนำไปอ้างอิงกับรถยนต์คันใดคันหนึ่งโดยเฉพาะ และไม่สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลผูกมัดในการเสนอขายสินค้าได้
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CLA 250 AMG Sport
รถยนต์นำเข้า
ราคา 2,690,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
อุปกรณ์มาตรฐานเพิ่มเติม
สีพิเศษแบบ Metallic
ลายอลูมิเนียม
เกียร์อัตโนมัติ 7G-DCT
ช่องปรับอากาศแบบโครเมียม
ระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย
มาตรวัดแบบสปอร์ต ตกแต่งพื้นหลังด้วยสีเงิน และก้านบอกตำแหน่งสีแดง
เบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มหนัง ARTICO สลับ DINAMICA microfibre สีดำ
วิทยุ-ซ๊ดี MB Audio 20 พร้อมมอนิเตอร์ขนาด 7 นิ้ว และ controller
ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง
รองรับการใช้งานระบบนำทาง
เบาะนั่งคนขับ และกระจกข้าง ปรับระดับได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยความจำ
ใบปัดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติพร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมหน่วยความจำ
เบาะนั่งปรับความสูงและองศาก้ม-เงยได้
กล้องแสดงภาพด้านหลัง ขณะถอย
ระบบไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
ที่วางแก้วน้ำ
ยางรถยนต์ Run-flat tyres
กระจกส่องหลังลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ
ชุดแต่ง AMG (กันชนหน้า กันชนหลัง และสเกิร์ตข้าง)
กระจกข้างพับได้ด้วยระบบไฟฟ้า
ชายล่างกันชนหลังสีเดียวกับตัวรถแบบสปอร์ต
ไฟหน้าแบบไบซีนอน
ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต
ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED ในกรอบไฟหน้า
ท่อไอเสียสเตนเลสทรงสี่เหลี่ยมซ้าย-ขวา
กระจังหน้า diamond grille
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน พร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz
หลังคาแบบ พาโนรามิค เลื่อนเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า
บนคาลิปเปอร์เบรก
ระบบกันสะเทือนปรับแต่งแบบคอมฟอร์ท
พรมด้านหน้าและหลัง พร้อมสัญลักษณ์ AMG
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ต ที่วางแขนคอนโซลกลาง พนักวางแขนข้างประตู
ล้ออัลลอย AMG ลาย 5 ก้านคู่ ขนาด 18 นิ้ว
ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง
ผ้าหลังคาสีดำ
ที่จุดบุหรี่
ที่วางแขนกลางเบาะนั่งด้านหลัง
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