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Uma versão esportiva do clássico design da Mercedes Benz

O interior do novo Classe A, o clás-
sico do design da Mercedes Benz, 
parece abraçar os ocupantes com 

o conforto oferecido. A suavidade oca-
sionada pela leve transição entre o pai-
nel de instrumentos, o console central e 
os acabamentos das portas, criaram um 
agradável e envolvente design, que vai 
ao encontro dos admiradores da mon-
tadora alemã. Da seleção apurada dos 
elementos de acabamento à iluminação 
ambiente, tudo foi projetado para me-
lhorar o espaço interno do veículo. 

O design da lateral com as linhas alon-
gadas destaca o per�l esportivo e bem 
delineado da carroceria. Outro pon-
to harmônico é a distância entre eixos 

estendida, em conjunto com as propor-
ções equilibradas e precisamente de�ni-
das, que como já apontamos nas linhas 
da matéria proporciona um generoso 
espaço para os passageiros, além de 
criar um amplo e excelente porta-malas. 
Outro detalhe interessante, as lanternas 
traseiras em LED estão integradas ao 
para-choque e à tampa do porta-malas, 
produzindo uma inconfundível assina-
tura traseira, observada de longe à luz 
do dia ou no cair da noite

Na versão analisada pela Metrópole 
Magazine, o teto com um suave caimen-
to chamou ainda mais a atenção da edito-
ria. Além de ser solar panorâmico, sedu-
zindo ainda mais o consumidor.

Espaçoso com assentos confortáveis
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Classe A, agora 
também na versão Sedan

Especi¯cações
Motor de 4 cilindros silencioso. 163 cavalos de potên-

cia, com comando variável de válvulas, quando traba-
lha em baixa e média rotação funciona em modo e�cien-
te com apenas 2 cilindros. Quando o motorista solicita 
mais potência através do acelerador, os demais cilindros 
são reativados em milissegundos. g

Design envolvente


