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Rockstjerne. 
RockeR i aLLe FoRMateR.

Udforsk den ny CLA coupé og den ny CLA shooting brake på din iPad®. 
Mercedes-Benz’ brochure-app med masser af ekstra indhold fås gratis  
i iTunes Store®.

Spotlightet er tændt. Nervepirrende spænding. Nu sker det snart: Oplev CLA coupés  
og CLA shooting brakes optræden på den store scene. Scenen er moderne bydele –  
og backstage-området er de rolige sidegader. Glæd dig til eksklusiv Meet & Greet med  
de mest fascinerende biler i deres klasse. 



64 | Mercedes-aMG cLa 45 4Matic shooting brake
cavansitblå
AMG Night-pakke, AMG letmetalfælge i i krydsegerdesign, 
indtræk i kunstlæder ARTICO/mikrofiber DINAMICA,  
AMG Performance sæder, AMG interiørliste i sort mikrofiber 
DINAMICA

70 | Mercedes-aMG cLa 45 4Matic coupé
cirrushvid
AMG Aerodynamik-pakke, AMG Night-pakke, AMG  
letmetalfælge i krydsegerdesign, indtræk i kunstlæder  
ARTICO/mikrofiber DINAMICA, AMG Performance  
sæder, interiørliste i sort/rødt AMG design

Bandet:

4 | Mercedes-Benz cLa 250 coupé
Polarsølv
Udstyrslinjen AMG Line, letmetalfælge i multiegerdesign, 
AMG Eksklusivpakke, læderindtræk i sort RED CUT,  
interiørliste i lyst aluminium slebet på langs

14 | Mercedes-Benz cLa 200 d 4Matic shooting brake
cavansitblå
Udstyrslinjen Urban, letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, 
Eksklusivpakke, læderindtræk i nøddebrun, interiørliste  
i mørkt aluminium med alu hexagon-slibning

Illustrationerne kan indeholde ekstraudstyr og tilbehør, som ikke er omfattet af det almindelige 
standardudstyr ved levering.
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37 | 4MATIC firehjulstræk
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39 | Integreret sikkerhedskoncept
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41 | Multimediesystemer
42 | Panoramatag
43 | Ambientebelysning
48 | Ekstraudstyr
50 | Udstyr og pakker
57 | Originaltilbehør
58 | CLA 250 Sport og CLA 250 Sport 4MATIC
60 | Fælge
62 | Mercedes-AMG modeller
82 |  Tekniske data, mål, indtræk, interiørlister og lakeringer



2



3

Den nye generation af rockstjerner: Der er næsten ingen, der har flere følgere. Det kommer 
næppe som en overraskelse, for det sportslige design er blevet skærpet yderligere. Mulig-
hederne for netværksintegrering er blevet større. Samspillet med vejen er virtuos – takket 
være de kraftige og effektive motorer, DYNAMIC SELECT (tilgængeligt alt efter model) og  
undervognen med adaptiv justeringsdæmpning (ekstraudstyr). 
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Bad boy 
i god form.

En selfie med CLA coupé er særdeles eftertragtet. Stødfangeren med nyt  
frontskørt og eksteriørlisten forneden i sølv, sort eller krom samt diamantgrillen 
skal ubetinget med på billedet. 45,7 cm (18") store letmetalfælge i nyt design  
sørger for endnu flere likes.
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CLA coupé har aldrig haft til hensigt at flygte fra paparazzierne. Men hvorfor skulle den 
også det? Med sit avantgardistiske design sætter den standarden. Den spændingsfyldte 
coupé-silhuet samt den muskuløse hæk med integrerede udstødningsrør og LED-baglygter 
(ekstraudstyr) er til at få øje på. Men CLA lader også andre komme frem i rampelyset – 
med sine LED High Performance-forlygter, der fås som ekstraudstyr.
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Love & Pace. 

Sikke et livespektakel! Vælg køreprogrammet „Sport“ med DYNAMIC SELECT (tilgængeligt 
alt efter model), og spænd dig godt fast. Du har mere end blot en køretur fra A til B foran 
dig. Følg din egen rytme rundt i svingene. Undervognen med adaptiv justeringsdæmpning 
(ekstraudstyr) giver mulighed for en betydelig mere dynamisk køremåde takket være en 
strammere afstemning.
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Coupé med særlig glamourfaktor: Nyd det udsøgte interiør med ele-
gante kromelementer samt de nye sædeindtræk i udstyrslinjen Urban 
(dansk standard) og i Eksklusivpakken (ekstraudstyr). Mediedisplayet 
på 20,3 cm (8"), der fås til multimediesystemet, fuldender dette perfekt 
komponerede syn med en tynd ramme i kromdesign. 
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Flere 
hjerteslag

i minuttet. 
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For også uden for den store scene havner CLA shooting brake i centrum. 
Med en diamantgrill som standard, stødfangeren med ny eksteriørliste og 
nydesignet frontskørt samt den nye bilfarve cavansitblå. Ønsker du at  
kigge ind i backstage-området? Med ekstraudstyret HANDS FREE ACCESS 
åbnes og lukkes bagklappen i CLA shooting brake fuldautomatisk. I for-
bindelse med ekstraudstyret KEYLESS-GO-komfortpakke er en sparkende 
bevægelse med foden under den bageste stødfanger tilstrækkeligt.

Adgang til 
alle områder. 
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Også præstation. 
Ikke kun kørsel. 
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CLA’s performance sørger for stående bifald langs ideallinjen.  
Selv moder jord er begejstret: Takket være de nye miljøvenlige 
BlueEFFICIENCY Edition modeller. 
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Kom så tæt på CLA som muligt. Med ekstraudstyret Smartphone- 
integrationspakke inklusive Apple CarPlayTM og Android Auto kan du 
være direkte netværksforbundet med din bil. Oplev udsøgte apps  
fra din smartphone, din musiksamling og meget mere i den ny CLA.  
Velkommen til VIP-området.
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Innovative hjælpesystemer sørger for din sikkerhed døgnet rundt. Således kan afstandspiloten  
DISTRONIC, der fås som ekstraudstyr, automatisk holde en sikker afstand til den forankørende.  
ATTENTION ASSIST kan registrere typiske tegn på træthed og advare føreren om risikoen for at blunde 
bag rattet. CLA viser sig også fra sin beroligende side, når du skal køre ind på og ud fra en par-
keringsplads: Til dette formål hjælper bakkameraet (ekstraudstyr) dig med dynamiske pejlelinjer.

Security 
Service.



23



24

Sexiest cars
alive. 



25



26

Vær med til at sætte dit eget fingeraftryk  
på vores næste store nyhed.

Vores mål med www.mercedes.me er at begejstre, opmuntre og overraske dig med 
nye serviceydelser, produkter og oplevelser. Du har også mulighed for at besøge vores 
Mercedes me stores i metropoler som f.eks. Hamborg, München Milano, Moskva, 
Tokyo eller Hongkong. 
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Mercedes-Benz er i stand til at besvare alle dine spørgsmål: Mercedes me. Dit adgangskort til  
din helt egen, fascinerende Mercedes-Benz verden. Fuld af innovative, individualiserede mobilitets-, 
konnektivitets-, service- og finansieringsydelser, der løbende udbygges. Innovativt, enkelt og  
tidssvarende: www.mercedes.me 

Lås din bil op via din smartphone, tablet eller pc. Og lad os sammen skabe morgendagens service-
koncept. Altid og overalt.

Mercedes me connect integrerer bil og fører – og mere 
end dét: Bilen bliver en del af din personlige verden. Målet 
er mere komfort og den gode følelse af at være konstant 
forbundet. Mercedes me connect omfatter basistjenester, 
som automatisk hjælper dig i forbindelse med et teknisk 
uheld eller en ulykke, samt Remote Online, der giver dig 
mulighed for at foretage bilindstillinger via din smart-
phone – og mere end dét.

Mercedes me. Velkommen til  
Mercedes-Benz’ magiske verden.
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Mercedes me assist gør det ekstra nemt for dig at vedli-
geholde din bil, idet du let og bekvemt online kan finde det 
nærmeste Mercedes-Benz serviceværksted og aftale tid 
til et serviceeftersyn. Den digitale servicerapport holder dig 
løbende informeret om alle gennemførte serviceeftersyn. 
Efter et serviceeftersyn er servicerapporten allerede til rådig-
hed online 1 dag efter. Udover den aktuelle servicerapport 
kan du også se den komplette servicehistorik samt service-
intervallerne for din bil og printe disse ud alt efter behov.

Mercedes me finance giver dig en række forskellige mulig-
heder for at købe din drømmebil. Sammen med dig finder 
Mercedes-Benz Finans den optimale leasing-, finansierings- 
og forsikringsløsning – tilpasset til dine behov. Vores  
leasingprodukter giver dig mulighed for altid at køre i en af 
de nyeste modeller og giver dig således maksimal fleksi-
bilitet. For du skal ikke finansiere et køb, men behøver kun 
at betale for brugen af bilen i form af attraktive månedlige 
rater. Med vores finansieringstilbud betaler du for din ny 
Mercedes-Benz på den måde, der passer bedst til dit per-
sonlige budget. Størrelsen på dine månedlige rater regulerer 
du via størrelsen på din udbetaling og aftalens løbetid. Som 
en ekstra beskyttelse af dit budget og din bil kan vi tilbyde 
en række individuelle bilforsikringsløsninger på attraktive 
betingelser. Efter aftalens indgåelse kan du bekvemt admini-
strere dine finansieringsansøgninger online1.

Mercedes me inspire giver dig mulighed for at opleve 
Mercedes-Benz’ verden og indgå i en inspirerende dialog. 
Vi vil gerne dele vores idéer med dig og høre, hvad der  
bevæger og inspirerer dig, så vi hele tiden kan tilbyde dig 
de bedste løsninger. Til dette formål er der et community 
samt stadig flere og flere tilbud og oplevelser, der går langt 
videre end de klassiske bilrelaterede emner – blandt andet 
inden for events, rejser og livsstil.

Mercedes me move giver dig adgang til den intelligente 
mobilitetsløsning moovel: Mobilitetsappen moovel samler 
tilbuddene fra de forskellige transportmuligheder og viser 
dig den optimale vej fra A til B. car2go er den globale, 
markedsførende pionér inden for free-floating carsharing.  
Med mytaxi-appen kan du bestille en taxi, følge dens 
ankomst live og bekvemt betale.

1 Alt efter tilgængelighed på markedet.
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Vores service: Passer perfekt til din Mercedes.
Du får mere end bare en bil: Noget ubetaleligt, nemlig et eksklusivt partnerskab med Mercedes-Benz. For dig betyder det 
sikkerhed, uafhængighed og ingen bekymringer. Med andre ord: En god følelse at køre en Mercedes.

1  Vores generelle forretningsbetingelser er gældende. Gyldighedsperioden fornys efter hvert gennemført serviceeftersyn hos en autoriseret Mercedes-Benz servicepartner, indtil det er tid til næste 
 serviceeftersyn – i op til maksimalt 30 år fra første indregistrering. 2 Der kan påløbe roamingafgifter fra udlandet.

Det bedste til din Mercedes. Ingen kender din Mercedes 
bedre end vores erfarne specialister på Mercedes-Benz 
værkstederne. Det omfattende serviceudbud og de høje 
kvalitetskrav sikrer, at din bil er i perfekt stand. Desuden 
anvender vi kontrollerede Mercedes-Benz originaldele og 
specialværktøj.

Det bedste til dig. Kør uden bekymringer fra den første 
kilometer. Dette er muligt med de skræddersyede 
 Mercedes-Benz serviceaftaler. De gør det muligt for dig  
at planlægge langsigtet og giver dig permanent omkost-
ningskontrol via faste månedlige rater og gennemsigtighed 
i forbindelse med omkostningerne. Og du er sikret opti-
malt mod ekstra værkstedsudgifter. 

Det bedste for din mobilitet. Med garantidækningen 
Mercedes-Benz Mobilo1 kan du køre gennem hele Europa 
uden bekymringer – også i tilfælde af et teknisk uheld,  
en ulykke, et småuheld eller hærværk. For med Mobilo 
har du bl.a. krav på hjælp på stedet, en erstatningsbil, 
bug sering eller en hotelovernatning. Mobilitetsgarantien er 
inkluderet i de to første år fra første indregistrering og  
kan fornys til en periode på helt op til 30 år. Og hvis du får 
brug for hjælp, kan du til enhver tid kontakte os gratis 
over hele Europa på telefon +45 33 78 55 552.

m Få MeRe at viDe. 

Alle oplysninger om Mercedes-Benz serviceaftalerne finder du på  
www.mercedes-benz.com/servicevertraege – eller du kan lade din 
Mercedes-Benz forhandler udarbejde et individuelt tilbud til dig.
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Hvad ville Mercedes-Benz være uden motorsporten?
Den første bil, som vandt et motorløb, blev drevet af en Daimler-motor. Den første Mercedes var en 
racerbil. Den berømte Sølvpil – en legende. Bag Mercedes-Benz’ sportslige engagement gemmer 
der sig stolte traditioner. Helt frem til i dag er vores mærke og hver en bil med Mercedes-stjerne  
inspireret af motorsporten. Oplev en unik historie på Mercedes-Benz Museum i Stuttgart. 

m Få MeRe at viDe 

Oplev, hvad der har bevæget verden i over 130 år, og  
tag på en fascinerende tidsrejse i automobilens historie  
på Mercedes-Benz Museum. Der venter dig mere end  
1.500 udstillingsgenstande fordelt på 16.500 m2 – herunder 
sjældenheder som den ældste bevarede Mercedes fra  
1902 og de legendariske mågevingemodeller. Velkommen  
til en verden af innovationer: 
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzclassic
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m Få MeRe at viDe 

Oplev fascinationen ved Formel 1: 
www.facebook.com/MercedesaMGF1
www.twitter.com/MercedesaMGF1
www.youtube.com/MercedesaMGF1
www.plus.google.com/+MercedesaMGF1
www.instagram.com/MercedesaMGF1
www.MercedesaMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Og motorsporten uden Mercedes-Benz?

Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, sæson 2016.

Den 3. juni 1934 så den legendariske Sølvpil for første gang dagens lys i forbindelse med det  
internationale racerløb „Eifelrennen“ på Nürburgring. Denne er mere levende end nogensinde før:  
I 2015 vinder Sølvpil-fabriksteamet MERCEDES AMG PETRONAS for anden gang i træk kørernes  
og konstruktørernes Formel-1 mesterskab. Værdien af denne succes rækker langt ud over motor-
sportsbanen: Hver en kørt kilometer er f.eks. med til at drive udviklingen af letvægtsmaterialer  
og hybridteknologien videre til gavn for serieproduktionen.
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et sandt hit: De effektive dieselmotorer.

De 4-cylindrede dieselmotorer er blide, når det gælder 
brændstofforbrug samt emission og støjudvikling, men de 
reagerer direkte selv i det lave omdrejningsområde. Der 
kan vælges mellem tre ydelsestrin fra 80 til 130 kW. I den 
forbindelse lever CLA 200 d og CLA 220 d naturligvis  
op til kravene i emissionsklasse Euro 6. Takket være fjerde 
generation af common-rail-dieselteknologien har moto-
rerne et øget indsprøjtningstryk på 2.000 bar (CLA 180 d 
1.600 bar), optimerede forbrændingskamre og præcise 
magnetventilinjektorer (CLA 180 d piezoinjektorer). Et højt 
tændingstryk og turboladningen med variabel turbine-
geometri sørger for et suverænt drejningsmomentforløb.

en ingeniørkunst for sig: Benzinmotorerne.

De 4-cylindrede benzinmotorer med direkte benzin-
indsprøjtning, variabel ventilstyring og turboladning leve rer 
et imponerende stykke arbejde – og opfylder ligeledes 
kravene i emissionsklasse Euro 6. Med tredje generation 
af den direkte højtryksindsprøjtning fra Mercedes-Benz 
med præcise piezoinjektorer og den optimerede strålesty-
rede forbrændingsproces er det muligt at opnå en næsten 
komplet forbrænding og dermed en højere virkningsgrad, 
hvorved brændstoffet kan udnyttes ekstra effektivt. Den 
variable ventilstyring giver en optimal cylinderfyldningsgrad 
og bidrager dermed til de forbrugsfordele, der desuden 

Berømt for lavt forbrug og køreglæde.
opnås takket være en reduceret vægt, mindre indre friktion 
og sekundære aggregater med behovsorienteret styring. 
Turboladningen gør det muligt at opnå en spontan respons 
og et højt drejningsmoment i alle omdrejningsområder.

en stjerne til at spare: takket være eco start/stop-
funktionen.

Både diesel- og benzinmotorerne er udstyret med eco 
start/stop-funktion. Den bevirker, at motoren afbrydes 
midlertidigt, når bilen holder stile. For at opnå en mere  
effektiv kørsel giver eco-visningen (standardudstyr) med 
forbedret visning i kombiinstrumentet en tilbagemelding 
på, hvor økonomisk der køres. På den måde hjælper ECO-
visningen med at realisere en forbrugsoptimeret kørestil 
under de aktuelle betingelser.

MotoRPRoGRaMMet

Diesel: 

CLA 180 d med en ydelse på 80 kW (109 hk) og et maksimalt 
drejningsmoment på 260 Nm

CLA 200 d med en ydelse på 100 kW (136 hk) og et maksimalt 
drejningsmoment på 300 Nm

CLA 200 d 4MATIC med en ydelse på 100 kW (136 hk) og et  
maksimalt drejningsmoment på 300 Nm

CLA 220 d med en ydelse på 130 kW (177 hk) og et maksimalt 
drejningsmoment på 350 Nm

CLA 220 d 4MATIC med en ydelse på 130 kW (177 hk) og et  
maksimalt drejningsmoment på 350 Nm

Benzin:

CLA 180 med en ydelse på 90 kW (122 hk) og et maksimalt  
drejningsmoment på 200 Nm

CLA 200 med en ydelse på 115 kW (156 hk) og et maksimalt  
drejningsmoment på 250 Nm

CLA 220 4MATIC med en ydelse på 135 kW (184 hk) og et  
maksimalt drejningsmoment på 300 Nm

CLA 250 med en ydelse på 155 kW (211 hk) og et maksimalt  
drejningsmoment på 350 Nm

CLA 250 4MATIC med en ydelse på 155 kW (211 hk) og et  
maksimalt drejningsmoment på 350 Nm

CLA 250 Sport med en ydelse på 160 kW (218 hk) og et maksimalt 
drejningsmoment på 350 Nm (kun CLA coupé)

CLA 250 Sport 4MATIC med en ydelse på 160 kW (218 hk)  
og et maksimalt drejningsmoment på 350 Nm

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC med en ydelse på 280 kW (381 hk) 
og et maksimalt drejningsmoment på 475 Nm

m Få MeRe at viDe 

Du finder alle tekniske data om CLA coupé og CLA shooting brake  
på side 82–83.
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cLa 200 d

Det maksimale drejningsmoment gør det ikke 
alene. Kun hvis det ligger så tidligt som i CLA, 
giver det mulighed for yderst suveræn kørsel, 
fordi der køres med lave omdrejningstal. 

Omdrejningstal o/min

Drejningsmoment i Nm

Ydelse i kW

o/min 1.500 3.000 4.500

600

500

400

300

200

150 

125

100

75

50

kW Nm

100 kW

300 Nm
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Fra „piano“ til „forte“: 7G-DCT.
7G-Dct dobbeltkoblingsgearkassen forbinder mere end syv gear. Nemlig komforten ved en 7-trins automatgearkasse 
med en manuel gearkasses køredynamik. 7G-DCT består af to delgearkasser, hvor den ene overfører trækkraften til  
hjulene, mens den anden allerede forvælger det næste gear. Det giver hurtige og bløde gearskift uden afbrydelse af 
trækkraften samt en forbedret acceleration. 

Med køreprogrammerne „Economy“, „Sport“ og „Manual“ kan gearskiftekarakteristikken på forhånd indstilles fra brænd-
stofbesparende til sportslig. Ved kickdown i funktionen „Sport“ springer 7G-DCT enkelte geartrin over. Dette gør det muligt 
at foretage hurtigere mellemspurter. Sportsligt orienterede førere kan skifte gear manuelt ved hjælp af ratgearpaddles. 

Desuden er fartpiloten, den variable hastighedsbegrænsning SPEEDTRONIC samt DYNAMIC SELECT-køreprogrammerne 
inkluderet som standard sammen med 7G-DCT.

ManUeL GeaRkaSSe

Den manuelle 6-trins gearkasse er perfekt afstemt til den aktuelle 
motorvariant og giver dig en meget høj skiftekomfort samt præcise 
og harmoniske gearskift. Den gør det desuden nemmere at køre 
brændstofbesparende og komfortabelt ved lave omdrejningstal.
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Firehjulstrækket 4Matic (se billede) overfører motorens og gearkassens fremadstræben til vejen på en perfekt måde. 
Takket være et innovativt firehjulstrækkoncept med trinløs variabel drejningsmomentfordeling på forakslen (mellem 
100 % og 50 %) og bagakslen (mellem 0 % og 50 %) via en elektrohydraulisk styret lamelkobling integreret i differentialet. 
Det betyder, at firehjulstrækket tilpasser sig fleksibelt til køresituationen.

Til dette formål understøttes det af undervogne med forskellig sammensætning – lige fra sportslig-komfortabel til meget 
sportslig. Ekstraudstyret undervogn med adaptiv justeringsdæmpning gør det således muligt at vælge mellem komfort-  
og sportsfunktionen via DYnaMic SeLect-kontakten. Da dæmpningssystemet arbejder trinløst, og afstemningen sker 
separat for hvert hjul, bliver køresikkerheden og komforten også forbedret.

Klar til en imponerende optræden. 
oveRSiGt oveR UnDeRvoGnSvaRianteRne

komfortundervognen reducerer krængnings- og nikkebevægelser 
og sørger dermed for, at der er god balance mellem komfort og 
dynamik.

Undervognen med adaptiv justeringsdæmpning giver mulighed 
for at vælge mellem en mere komfortabel og en sportslig-stram 
dæmpningsafstemning.

Sportsundervognen (fås i forbindelse med AMG Line) understøtter 
en mere sportslig køremåde.

Den direkte sportsstyring giver mulighed for mere adrætte  
reaktioner hos bilen og øger sporstabiliteten ved ligeudkørsel.
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Flere bodyguards. Færre farer. 
Den forudseende fører regner med, at der sker uforudsete hændelser på enhver strækning. Mercedes-Benz Intelligent Drive 
understøtter og aflaster dig i sådanne situationer ved hjælp af intelligente sikkerheds- og hjælpesystemer. 

CLA er således allerede udstyret med active Brake assist som standard. Systemet advarer føreren visuelt, hvis afstanden 
til forankørende køretøjer bliver for lille. Derudover høres der en advarselslyd, hvis afstanden bliver endnu mindre. Ved 
opbremsning kan den adaptive bremseassistent helt præcist opbygge den bremsekraft, der er nødvendig for at undgå en 
kollision. Derudover kan Active Brake Assist udføre en autonom opbremsning, hvis der er risiko for en kollisionsulykke, 
og føreren ikke reagerer, så en kollision forhindres, eller følgerne heraf mindskes. 

m Få MeRe at viDe 

Alle oplysninger om Mercedes-Benz Intelligent Drive til  
computer, tablet eller smartphone finder du  
på www.mercedes-benz-intelligent-drive.com 

Håndbøgerne til redningstjenester sørger for, at red-
ningsmandskaber altid har adgang til opdaterede bildata  
på ulykkesstedet. Du finder alle oplysninger
 på www.mercedes-benz.de/rettungsleitfaden

active BRake aSSiSt

Afstandsadvarslen fra Active Brake Assist er baseret på en radarsensor, der er anbragt  
i frontpartiet, og som konstant kontrollerer afstanden til det forankørende køretøj ved  
hastigheder på 7 til 250 km/t. Stillestående forhindringer kan registreres ved en hastighed 
på 7 til 70 km/t.
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SikkeR køRSeL

Især på lange strækninger og ved kørsel om natten kan 
træthedsregistreringen attention aSSiSt øge køresik-
kerheden. Med udgangspunkt i førerens styreadfærd er 
systemet i stand til at registrere typiske tegn på træthed 
og kraftig uopmærksomhed og derefter advare føreren  
visuelt og akustisk om risikoen for at falde i søvn bag rattet.

afstandspiloten DiStRonic (ekstraudstyr) hjælper med 
at holde sikkerhedsafstanden til forankørende. Systemet 
kan om nødvendigt nedbremse bilen automatisk og også 
accelerere den igen.

i FaRetRUenDe SitUationeR 

Hvis der alligevel er risiko for en påkørsel, kan den aktive 
bremseassistent iværksætte en autonom opbremsning for 
at forhindre påkørslen eller mindske følgerne.

Ekstraudstyret Blind Spot-assistent med radarsensorer 
kan gøre opmærksom på en af de største trafikale risiko-
faktorer, der findes. Hvis en anden trafikant registreres  
i den blinde vinkel, begynder en rød trekant at lyse i det 

En god følelse at køre en Mercedes-Benz. 
Som første bilproducent på verdensplan har vi udviklet et integreret sikkerhedskoncept. For at undgå ulykker, sikre 
passende reaktion på faremomenter og mindske følgevirkningerne, hvis uheldet alligevel er ude. Både for personerne i din 
Mercedes og for alle andre trafikanter.

pågældende sidespejl. Hvis blinklyset aktiveres, høres  
der eventuelt også en akustisk advarsel. Systemet er aktivt 
ved hastigheder fra 30 km/t. til tophastigheden. Ekstra-
udstyret Lane keeping-assistent kan ved hastigheder 
mellem 60 og 200 km/t. registrere, hvis bilen utilsigtet 
forlader sin vognbane, og advare føreren med pulsgenere-
rede vibrationer i rattet. 

Ekstraudstyret PRE-SAFE®, der beskytter personerne i bilen, 
kan registrere kritiske trafikale situationer på forhånd og i 
forbindelse med risikoen for en ulykke iværksætte forebyg-
gende foranstaltninger til beskyttelse af personerne. Det 
omfatter f.eks. reversibel selestramning eller automatisk 
lukning af åbne sideruder.

i tiLFæLDe aF en ULYkke

Omfattende og intelligent afstemte sikkerhedssystemer og 
strukturen på bilens råkarrosseri kan nedsætte risikoen  
for skader væsentligt. Hertil hører 3-punktssikkerhedsseler 
med pyrotekniske selestrammere og selekraftbegrænsere. 
Talrige airbags kan i tilfælde af en ulykke give personerne  
i bilen den bedst mulige allround-beskyttelse: F.eks. front-

airbags til fører og forsædepassager (begge med totrinsud-
løsning alt efter hvor kraftig kollisionsstyrken registreres  
til at være), sideairbags til fører og forsædepassager samt 
windowbags mellem A- og C-stolpen. 

eFteR en ULYkke

Alle Mercedes-Benz biler er optimalt gearet til førstehjælp. 
Hvis uheldet er ude, kan motoren blive afbrudt automatisk, 
ligesom havariblinklyset og kabinenødbelysningen kan akti-
veres og centrallåsen låses op. Endelig kan Mercedes-Benz 
nødopkaldssystemet, som hører med til basistjenester-
ne i Mercedes me connect (standardudstyr), overføre GPS-
positionsdata og vigtige oplysninger om bilen. Men alt  
dette bliver forhåbentlig aldrig nødvendigt.
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Du ved altid,  
hvor musikken spiller. 
Innovative mobilitets-, konnektivitets- og serviceydelser 
har et navn hos os: Mercedes me. En del af denne nye 
Mercedes-Benz verden af oplevelser er Mercedes me 
connect, som forbinder fører, bil og det personlige liv. 
Mercedes me connect basistjenester, som Mercedes-Benz 
nødopkaldssystem eller Havarihåndtering hjælper således  
i det øjeblik, behovet opstår.

Udstyret Remote online er forberedelsen til anvendelse af 
yderligere tjenester fra Mercedes me connect, der kan  
erhverves separat – f.eks. en funktion til visning af bilens  
placering. Remote Online fås som ekstraudstyr i forbin-
delse med det standardmæssige multimediesystem Audio 20 
USB eller som en fast bestanddel af multimediesystemet 
COMAND Online, der er ekstraudstyr. Med Remote Online 
får du adgang til alle Mercedes me connect-funktioner –  
inklusive browser, navigation med Live Traffic Information 
(gratis adgang i tre år) og talrige apps. Det hele vises i høj 
opløsning og farve i et 20,3 cm (8") stort display (ekstra-
udstyr til Audio 20 USB/Audio 20 CD). Mercedes me  
connect tjenesterne aktiveres kun, hvis du udtrykkeligt 
ønsker det, dog med undtagelse af det automatisk akti-
verede Mercedes-Benz nødopkaldssystem.

m Få MeRe at viDe 

Du finder alle oplysninger på www.mercedes.me/dk
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Slår takten an til perfekt 
netværksintegrering. 
Med Smartphone-integrationspakken (ekstraudstyr) kan 
du både integrere iPhones® via Apple CarPlayTM og Android-
smartphones via Android Auto i bilen og betjene dem ved 
hjælp af stemmestyring – enkelte funktioner kan også  
benyttes via bilens betjeningselementer. Via forbindelsen 
til smartphonen er der adgang til den mest aktuelle  
software og data, som for eksempel navigation og trafik-
information, medier (streamingmedier og IP radio) samt 
kontaktoplysninger, telefonering/FaceTime og Messaging.

LiGe Så SMaRt

Med ekstraudstyret Universel-telefonpakke er det muligt at forbinde 
smartphones med bilens håndfri betjeningssystem via en universel smartphone- 
holder i armlænet. Anvendelsen af den LTE-kompatible, udvendige antenne 
sørger for den bedst mulige modtage- og sendeeffekt. Desuden kan batteriet 
oplades.

m Få MeRe at viDe 

Alle oplysninger om apps til Audio 20 CD (ekstraudstyr)  
og COMAND Online-systemet (ekstraudstyr) finder du på  
http://apps.mercedes-benz.com

Ved hjælp af den digitale instruktionsbog er det muligt at få vist  
information direkte i bilens mediedisplay. Og på  
www.mercedes-benz.de/betriebsanleitung kan du opleve CLA coupé 
og CLA shooting brake interaktivt. Fås også som app til smartphone  
eller tablet. 
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Med sin store glasflade sørger det elektriske panoramatag, der fås som ekstraudstyr, for at skabe en særdeles 
lys og venlig atmosfære. Hvis solen skinner kraftigt ind, kan det elektriske rullegardin give skygge. I hævet  
position tilpasser glastaget sig automatisk til bilens aktuelle hastighed i tre trin. Ved høje hastigheder sænker 
glastaget sig, så støjniveauet og luftcirkulationen i kabinen mindskes. Omvendt hæves det automatisk igen,  
når hastigheden bliver lavere.

Open-air-kørsel. 
FoR PeRFekt kLiMa veD LUkket taG

Allerede før kørslen påbegyndes, kan kabinen varmes op eller ventileres med 
parkeringsvarmen enten via tidsindstilling eller ved hjælp af fjernbetjeningen. 
Det betyder, at du slipper for det tidskrævende arbejde med at skrabe ruderne 
fri for is om vinteren.

Klimaautomatikken tHeRMotRonic (ekstraudstyr) gør det muligt at opnå  
et individuelt behageligt klima – takket være to klimazoner. hvor fører og  
forsædepassager kan regulere temperaturen uafhængigt af hinanden. Ved 
hjælp af sensorer holdes klimaet automatisk på det ønskede niveau.
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Lysshow.
Stig ind, og nyd stemningen – med sit behagelige indirekte lys skaber ambientebelysningen i tolv farver en unik 
atmosfære af velvære i kabinen. Især i mørke fremhæves interiørets linjeføring og eksklusivitet, og man føler  
sig tryg på grund af de gode pladsforhold og den reducerede blændning af den modkørende trafik. Allerede når 
du åbner dørene, vil du fornemme den helt særlige stemning, som den diskrete belysning giver. Du kan vælge 
mellem tolv forskellige farver og fem lysdæmpningstrin alt efter, hvad du lige har lyst til. Ambientebelysningen er 
baseret 100 % på LED-teknologi og indstilles bekvemt via kombiinstrumentet. 

aMBienteBeLYSninGenS eLeMenteR

Belysning af dørmidterfeltet ved hjælp af LED-lys i dørhåndtagene

Belysning af dørenes håndtagsfordybninger

Belysning af midterkonsollen ved hjælp af lyselementer under bakspejlet

I forbindelse med sportssæder belysning af åbningen mellem nakkestøtterne 
foran og bagi

Fodrumslys foran og bagi
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Sportssæderne foran (se billede), der er standard, er ken-
detegnet ved en særligt god sideføring. De kan kendes  
på de høje ryglæn med tre tværpiber og den karakteristiske 
åbning mellem ryglænet og de integrerede nakkestøtter.

komfortsæderne (ekstraudstyr) med tre tværpiber og et 
bredere skulderområde fås i kunstlæder ARTICO i farverne 
sort eller krystalgrå til standardudstyret samt til udstyrs-
linjen Urban. I CLA shooting brake er frihøjden på de bageste 
pladser øget med 42 mm i forhold til CLA coupé med  
henblik på bedre komfort.

VIP-pladserne. 

FoR enDnU MeRe koMFoRtaBLe PLaDSeR

4-vejs lændestøtte til fører og forsædepassager (ekstraudstyr): Via indstilling 
af lændestøtten kan forsædernes ryglænshvælving tilpasses individuelt,  
så siddekomfort og ergonomi forbedres.

Sædekomfortpakken, sikrer dig en bedre siddekomfort, især når du er  
ude på længere ture. Den udstyrer nemlig fører- og passagersædet med endnu 
flere muligheder for at justere ergonomien individuelt.

Den elektriske indstilling af fører- og passagersædet, der fås som ekstra-
udstyr, gør det muligt at tilpasse siddepositionen komfortabelt og individuelt.

Som en del af ekstraudstyret Sædekomfortpakke sørger sædepudedybde-
indstillingen for en endnu mere behagelig rejse med en støtteflade til lårene, 
der er udvidet med 60 mm. 
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Bagagerummet i CLA shooting brake er med en volumen 
på 495 liter (og hele 595 liter i cargo-position) kendetegnet 
ved den største bredde i sin klasse og en unik dybde,  
fleksibilitet og funktionalitet. Med henblik på at beskytte 
bagagen kan det integrerede rullegardin trækkes ned over 
bagagen. Et separat skillenet (ekstraudstyr) mellem baga-
gerum og kabine beskytter passagererne under kørslen. 

Bagagerummet udstråler kvalitet, men dette kan forstærkes 
yderligere med tre design-aluminiumsskinner på baga-
gerumsbunden. Ved hjælp af gummilister sikrer disse skinner, 
at lasten står endnu mere skridsikkert under transporten.

Backstage-området. 

PLaDS tiL noGet ekStRa 

Endnu mere orden, sikkerhed og ekstra opbevaringsmuligheder i bagagerummet 
får du med Bagagerumspakken, der fås som ekstraudstyr. Den omfatter  
netlommer, funktionen cargo-position for bagsæderyglæn (15° stejlere), en 
12-V-stikdåse samt en klapboks under bagagerumsbunden (ikke i forbindelse 
med Harman Kardon® Logic 7® surroundsoundsystem).

Bagagerumsafdækningen kan trækkes ud og har en praktisk rulleautomatik. 
Den beskytter effektivt bagagerummet mod blikke udefra. 

For at lette på- og aflæsning i bagagerummet kan eaSY Pack-bagklappen i 
CLA shooting brake åbnes og lukkes ganske nemt med en elmotor, der aktiveres 
ved et tryk på en knap. I forbindelse med ekstraudstyret KEYLESS-GO- 
komfortpakke er dette endda muligt uden berøring og fuldautomatisk ved hjælp 
af en sparkende bevægelse med foden under den bageste stødfanger.



46

Hvad skal man egentlig gå på jagt efter, når man allerede 
har det, man ønsker sig? Den ny CLA begejstrer allerede 
med sit standardudstyr med talrige detaljer, men alligevel 
kan man altid finde noget nyt. 

HiGHLiGHtS ekSteRiøR

Letmetalfælge i 10-egers design, lakeret i championsølv, med dækdimension 
205/55 R 16

Letmetalfælge i 10-egers design, lakeret i titaniumsølv, med dækdimension 
225/45 R 17 (i forbindelse med CLA 220 d, CLA 220 d 4MATIC, CLA 250 og 
CLA 250 4MATIC)

Diamantgrill med stifter i sort, sølvlakeret lamel og kromindsats, frontskørt-
indsats i mat iridiumsølv 

Dobbelt udstødningssystem med udstødningsrør i krom (i forbindelse med 
CLA 220 d, CLA 220 d 4MATIC, CLA 250 og CLA 250 4MATIC)

Hækskørtindsats i sort højglans (i forbindelse med CLA 220 d, CLA 220 d 
4MATIC, CLA 250 og CLA 250 4MATIC)

HiGHLiGHtS inteRiøR

Multifunktionsrat i 3-egers design med tolv betjeningstaster

Sportssæder med indtræk i kunstlæder ARTICO/Coari stof og kontrastsyninger

Interiørliste i matrixdesign

Luftdyser med dysering i sølvkrom og dysekryds i sort højglans

Kørelyskontakt i sort højglans med ring i sølvkrom 

Dørmidterfelter i kunstlæder ARTICO med kontrastsyning

Grå loftbeklædning

m Få MeRe at viDe

En dejlig bil, men dette er blot en smagsprøve. Du finder det  
komplette standardudstyr i prislisten, som du også kan se online  
på www.mercedes-benz.dk 

Scenekostumet er standard. 
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Der er uendelige muligheder for at gøre en CLA coupé eller 
en CLA shooting brake til din helt egen. Vælg små detaljer, 
vælg det, der giver prikken over i’et eller vælg komfortudstyr, 
som indtil for nylig var forbeholdt biler i luksusklassen.  
Der er masser at kigge på i denne brochure – eller online. 
 
På www.mercedes-benz.dk kan du konfigurere CLA, så 
den lever op til dine helt personlige ønsker.

Garmin® MaP PiLot: Med dette kompakte navigationsmodul forvandles 
Audio 20 CD til et fuldgyldigt navigationssystem med intuitiv betjening.  
Den SD-kortbaserede navigation sættes i gang ved at skubbe et SD-kort  
ind i åbningen i headunit.

Det 8" store mediedisplay med en skærmdiagonal på 20,3 cm giver en  
moderne tablet-fornemmelse. 

Med Smartphone-integrationspakken kan du både integrere iPhones®  
via Apple CarPlayTM og Android-smartphones via Android Auto i bilen og betjene 
dem ved hjælp af stemmestyring. Enkelte funktioner kan også benyttes via  
bilens betjeningselementer. Herved er en sikker anvendelse mulig under kørslen. 

eaSY-Pack-bagklappen i CLA shooting brake kan åbnes og lukkes ganske 
nemt med en elmotor, der aktiveres ved et tryk på en knap. For at undgå,  
at bagklappen støder imod, kan den standses i enhver position og begrænses  
i åbningsvinklen.

For endnu mere glamour:  
Med ekstraudstyr. 
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Bakkameraet med dynamiske pejlelinjer i mediedisplayet gør det nemmere  
at parkere og manøvrere. Det aktiveres automatisk, når der skiftes til bakgear, 
og det viser føreren omgivelserne bag bilen med dynamiske pejlelinjer via  
displayet i headunit.

Fører- og passagersæde kan indstilles elektrisk og er udstyret med memory-
funktion. Med denne funktion kan der lagres op til tre indstillinger for  
forsæderne og sidespejlene, som kan kaldes frem igen – det er en fordel i 
hverdagen ved skiftende førere.

Individuel klimakomfort til fører og forsædepassager fås med klimaautomatikken 
tHeRMotRonic med to klimazoner. Temperatur, luftmængde og luft-
fordeling reguleres automatisk. Temperaturen kan reguleres separat for fører 
og forsædepassager.

Foruden det markante udtryk sørger LeD High Performance-forlygterne 
også for mere sikkerhed i mørke ved hjælp af en bred lysfordeling, en dagslys-
lignende lysfarve og et lavt energiforbrug. Baglygterne med LED-teknik er  
en visuel fornøjelse, som også forbedrer synligheden. 

ambientebelysningen, der fås i forbindelse med Lys- og Syn-pakken  
iscenesætter hele kabinen på imponerende vis med tolv forskellige farver  
og fem lysdæmpningstrin.

Det 450 watt kraftige Harman kardon® Logic 7® surroundsoundsystem med 
tolv højttalere inklusive basboks og en 9-kanals DSP-forstærker sørger i  
forbindelse med audiosystemer for en fuldendt lydoplevelse i stereo, i forbin-
delse med COMAND Online endda i DTS- og Dolby-Digital-5.1-format.

Med keYLeSS-Go kan du åbne, starte og aflåse bilen komfortabelt – alene ved 
at medbringe den elektroniske nøgle. Funktionen HanDS-FRee acceSS gør 
en fuldautomatisk åbning af bagklappen uden berøring mulig. Begge systemer 
indgår i KEYLESS-GO-komfortpakken. 
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Udstyrslinjen Urban højner bilens udtryk med udvalgte 
eksteriør- og interiørdetaljer. Det nye design af den bageste 
stødfangers afdækning, diamantgrillen med stifter i sort 
højglans og sportssæder i nyt sædeindtræksdesign giver 
således et dynamisk udtryk.

Byens publikumsyndling: Udstyrslinjen Urban (dansk standard).
HiGHLiGHtS ekSteRiøR

Letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i himalayagrå,  
med dækdimension 225/40 R 18

Diamantgrill i sort 

Dobbelt udstødningssystem med forkromede udstødningsrør

Front- og hækskørtindsats i kromdesign

Sænket komfortundervogn (valgmulighed uden merpris: komfortundervogn)

HiGHLiGHtS inteRiøR

Nye sædeindtræk i tre designnyheder

Ny interiørliste i sejlerdesign

Multifunktionsrat i læder og 3-egers design, med perforering i holdeområdet 
og tolv betjeningstaster samt kontrastsyninger

Sportssæder med indtræk i kunstlæder ARTICO/stof Maringá og  
kontrastsyninger

Sædekomfortpakke, inklusive sædepudedybdeindstilling 
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Med AMG Line virker interiøret endnu mere sportsligt.  
Udvendigt forstærker AMG Styling den dynamiske fremto-
ning af den ny CLA.

HiGHLiGHtS inteRiøR

Multifunktionssportsrat i læder og 3-egers design, fladt forneden, med  
perforering i holdeområdet og tolv betjeningstaster samt røde kontrastsyninger

Sportssæder med indtræk i kunstlæder ARTICO/mikrofiber DINAMICA og 
røde kontrastsyninger

Sædekomfortpakke, inklusive sædepudedybdeindstilling 

Interiørliste i lyst langsslebet aluminium

Luftdyser med dysering og -kryds i sølvkrom

Sportspedaler i børstet rustfrit stål med gummiknopper

HiGHLiGHtS ekSteRiøR

AMG styling med front-, hæk- og sideskørter

AMG letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i titaniumgrå og  
højglanspoleret, med dækdimension 225/40 R 18 

Diamantgrill med stifter i krom, sølvlakeret lamel og kromindsats

Dobbelt udstødningssystem med forkromede udstødningsrør

Diffusorindsats i bilens farve med eksteriørliste i krom, i forbindelse  
med Night-pakke i sort højglans 

Sænket sportsundervogn

Perforerede bremseskiver foran, bremsekalibre med „Mercedes-Benz“  
mærke foran

Til din performance ude på 
vejene: AMG Line. 

m Ren aMG

Oplev hele fascinationen ved AMG fra side 62. 
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Stilfuldt afstemt – forudbestemt til nydelse: Med eksklusivt 
interiørudstyr opfylder Eksklusivpakken de mest avancerede 
krav til komfort, kvalitet og design.

For et særligt præg: 
Eksklusivpakken. 

Multifunktionsrat i læder og 3-egers design, med perforering i holdeområdet 
og tolv betjeningstaster (fladt forneden i forbindelse med AMG Line)

Sportssæder med læderindtræk og kontrastsyninger samt perforerede pads

Sædevarme til fører og forsædepassager

Sædekomfortpakke

4-vejs lændestøtte

Instrumentpanel i kunstlæder ARTICO med kontrastsyninger

Sidebeklædninger i kunstlæder ARTICO med kontrastsyninger  
i wrap-around-design

Interiørliste i trapezslebet aluminium

Interiørliste i lyst langsslebet aluminium (i forbindelse med AMG Line)

Sort loftsbeklædning (ekstraudstyr: i forbindelse med sort læderindtræk)

Sportspedaler i børstet rustfrit stål med gummiknopper (i forbindelse  
med AMG Line)

Bundmåtter i fløjl med indfatning i udstyrsfarven

12-V-stikdåse bagest

Komfortlukkesystem med sommeråbning/-lukning til sideruder og  
panoramatag (ekstraudstyr)
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For ægte rockentusiaster: 
AMG Eksklusivpakken.

Sportssæder med læderindtræk i sort RED CUT med røde kontrastsyninger

Sædevarme til fører og forsædepassager

Sædekomfortpakke

4-vejs lændestøtte

Instrumentpanel i kunstlæder ARTICO med røde kontrastsyninger

Interiørliste i lyst langsslebet aluminium

Multifunktionssportsrat i læder og 3-egers design, fladt forneden, med  
perforering i holdeområdet og tolv betjeningstaster samt røde kontrastsyninger

Sidebeklædninger i kunstlæder ARTICO med røde kontrastsyninger  
i wrap-around-design

Røde designo sikkerhedsseler (i forbindelse med sportsmodeller og  
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC)

Sort loftsbeklædning

Sportspedaler i børstet rustfrit stål med gummiknopper

Bundmåtter i fløjl med sort indfatning og rød kontrastsyning samt „AMG“ 
mærke („Sport“ mærke i forbindelse med sportsmodeller)

Med udgangspunkt i AMG Line, der fås som ekstraudstyr, 
har vi sammensat en pakke af eksklusive interiørelementer 
med henblik på maksimal eksklusivitet, individualitet og 
sportslighed. 
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Forreste og bageste stødfanger med liste i sort højglans 

Sidespejlshus, lakeret i sort højglans

Varmedæmpende mørktonede ruder fra B-stolpen

Sidebeklædningsliste og rudeindfatninger i sort højglans

Ekstra elementer i Night-pakken i forbindelse med udstyrslinjen Urban:  
Letmetalfælge i 10-egers design, lakeret i sort og højglanspoleret, med  
dækdimension 225/40 R 18 samt diamantgrill med stifter i sort højglans og  
lamel i sort højglans med kromindsatser

Ekstra elementer i Night-pakken i forbindelse med AMG Line: AMG letmetal-
fælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i sort og højglanspoleret, med  
dækdimension 225/40 R 18, diamantgrill med stifter i krom og lamel i sort 
højglans med kromindsats samt diffusorindsats i hækskørt i sort højglans

Til after-show-partyet: 
Night-pakken. 
Med markante designelementer i sort giver Night-pakken 
CLA en endnu mere sportslig og ekspressiv karakter – lige 
fra de nye lister i de forreste og bageste stødfangere over 
det tonede glas, sidespejle og letmetalfælge til ruderammer.
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Ansatsdel, der er diskret fastgjort på bagklappen, og som fremhæver kontur-
kanten på CLA coupés bagparti uden at virke påtrængende. En eksklusiv 
grunding gør det muligt at vælge en lakering i den ønskede farve.

Bagagerumsbakke, lav kant, i slagfast polypropylen med skridsikker overflade, 
fødevaresikker

Letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i sort med rød fælgkant,  
med dækdimension 225/40 R 18

Få den belyste Mercedes-stjerne til at stråle. Ved hjælp af lysledere og LED-
teknik lyser den centralt placerede stjerne i kølerrammen på din Mercedes, 
når du oplåser bilen med fjernbetjeningen, samt ved åbning af dørene eller 
bagklappen (kun, når motoren er slukket. Ikke sammen med afstandspiloten 
DISTRONIC).

Stol kun på originalt Mercedes-Benz tilbehør, og gør  
CLA coupé og CLA shooting brake endnu mere individuel – 
så du altid er godt forberedt. 

Ingen coverversioner: 
Originaltilbehøret.
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Sikke en duet: I CLA 250 Sport1 og CLA 250 Sport 4MATIC 
kan du opleve harmonien mellem kompromisløs sportslighed 
og fascinerende eksklusivitet. Med sportslig motorlyd, sæn-
ket sportsundervogn engineered by AMG og AMG styling.

CLA 250 Sport og  
CLA 250 Sport 4MATIC.

HiGHLiGHtS ekSteRiøR

AMG letmetalfælge i 5-egers design, lakeret i sort og højglanspoleret,  
med dækdimension 235/40 R 18 (billeder nederst til højre på side 58)

Hastighedsafhængig AMG sportsservostyring

Diamantgrill med stifter i krom, lamel i sort højglans og kromindsats

Perforerede bremseskiver foran, røde bremsekalibre foran og bagi med  
„Mercedes-Benz“ mærke foran

En mere sportslig afstemning af motor, gearkasse og speederpedal

Ændret ESP®-konstruktion

Røde eksteriørlister i front- og hækskørt

1 CLA 250 Sport kun i forbindelse med CLA coupé.

HiGHLiGHtS inteRiøR

Sportssæder med indtræk i kunstlæder ARTICO/mikrofiber DINAMICA  
og røde kontrastsyninger

Røde designo sikkerhedsseler (ikke i forbindelse med Eksklusivpakke)

Luftdyser med rød dysering og dysekryds i sølvkrom

Bundmåtter i fløjl med sort indfatning og rød kontrastsyning samt  
„Sport“ mærke



66R

643 51R

39R

R24

R78 R31

46R

02R

R43
25R

60

R00

R20

StanDaRD- oG ekStRaUDStYR

R00 Stålfælg med hjulkapsel i 10-hullers design,  
med dækdimension 195/65 R 15 (standard til 
CLA coupé BlueEFFICIENCY Edition modeller) 

643 Stålfælg med hjulkapsel i 10-hullers design, med 
dækdimension 205/55 R 16 (standard til CLA 
shooting brake BlueEFFICIENCY Edition model, 
ekstraudstyr til CLA coupé BlueEFFICIENCY  
Edition modeller)

R78 Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret  
i matsort og højglanspoleret, med dækdimension 
205/55 R 16 (ekstraudstyr)

R20 Letmetalfælg i 7-egers design, lakeret i matsort og 
højglanspoleret, med dækdimension 205/55 R 16 
(ekstraudstyr)

39R Letmetalfælg i 10-egers design, lakeret i 
championsølv, med dækdimension 205/55 R 16 
(standard til CLA 180, 200, 220 4MATIC, 180 d, 
200 d, 200 d 4MATIC)

R24 Letmetalfælg i 5-egers design, lakeret i titaniumsølv, 
med dækdimension 225/45 R 17 (ekstraudstyr)

02R Letmetalfælg i 5-egers design, lakeret i tremolitgrå og 
højglanspoleret, med dækdimension 225/45 R 17 
(ekstraudstyr)

R43 Letmetalfælg i 10-egers design, lakeret i titaniumsølv, 
med dækdimension 225/45 R 17 (ekstraudstyr), 
standard til CLA 220 d/220 d 4MATIC og CLA 250/ 

250 4MATIC)

25R Letmetalfælg i 10-egers design, lakeret i titaniumsølv, 
med dækdimension 205/50 R 17 (ekstraudstyr)

R31 Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret  
i himalayagrå og højglanspoleret, med dækdimension 
225/40 R 18 (ekstraudstyr)

46R Letmetalfælg i triple 5-egers design, lakeret  
i tremolitgrå, med dækdimension 225/40 R 18 
(ekstraudstyr)

66R Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret  
i himalayagrå, med dækdimension 225/40 R 18 
(standard i forbindelse med udstyrslinjen Urban)

51R Letmetalfælg i 10-egers design, lakeret i tremolitgrå 
og højglanspoleret, med dækdimension 225/40 R 18 
(ekstraudstyr)

05R Letmetalfælg i 10-egers design, lakeret i sort og 
højglanspoleret, med dækdimension 225/40 R 18 
(ekstraudstyr)

En komponent mere?
Fælgene. 
Jagten på den perfekte fælg er gået 
ind. Med vores store attraktive  
udvalg finder du de fælge, der passer 
perfekt til dig og din personlige 
drømmebil. 



678

05R

756

646
796612 780

99R787693
791
760

637 638

aMG

678 AMG letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret  
i titaniumgrå og højglanspoleret, med dækdimension 
225/40 R 18 (standard i forbindelse med AMG Line)

612 AMG letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret 
i sort og højglanspoleret, med dækdimension 
225/40 R 18 (ekstraudstyr)

791 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret  
i titaniumgrå og højglanspoleret, med dækdimension 
225/40 R 18 (ekstraudstyr)

760 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret i titani-
umgrå og højglanspoleret, med dækdimension  
FA 225/40 R 18, BA 245/35 R 18 (ekstraudstyr)1

646 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret i sort 
og højglanspoleret fælgkant, med dækdimension 
225/40 R 18 (ekstraudstyr)

m DU kan FinDe FLeRe FæLGe 

i vores tilbehørsprogram.

Du kan få oplysninger om originalt Mercedes-Benz 
tilbehør på www.mercedes-benz-accessories.com 
eller direkte hos din Mercedes-Benz forhandler.

780 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret i  
titaniumgrå og højglanspoleret, med dækdimension 
235/35 R 19 (ekstraudstyr til Mercedes-AMG 
CLA 45 4MATIC) 

787 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret i mat-
sort og højglanspoleret fælgkant, med dækdimension 
235/35 R 19 (ekstraudstyr til Mercedes-AMG 
CLA 45 4MATIC) 

638 AMG letmetalfælg i krydsegerdesign, lakeret i  
titaniumgrå og højglanspoleret, med dækdimension 
235/35 R 19 (ekstraudstyr til Mercedes-AMG 
CLA 45 4MATIC) 

99R AMG letmetalfælg i krydsegerdesign, lakeret i mat-
sort og højglanspoleret fælgkant, med dækdimension 
235/35 R 19 (ekstraudstyr til Mercedes-AMG 
CLA 45 4MATIC) 

796 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret i sort 
og højglanspoleret fælgkant, med dækdimension 
FA 225/40 R 18, BA 245/35 R 18 (ekstraudstyr)1

756 AMG letmetalfælg i 10-egers design, lakeret i tita-
niumgrå og højglanspoleret, med dækdimension 
235/40 R 18 (standard til Mercedes-AMG CLA 45 
4MATIC)

637 AMG letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret i 
sort og højglanspoleret, med dækdimension 
235/40 R 18 (ekstraudstyr til CLA 250 Sport og 
CLA 250 Sport 4MATIC)

693 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret i sort og 
højglanspoleret, med dækdimension 235/35 R 19 
(ekstraudstyr til CLA 250 Sport og CLA 250 Sport 
4MATIC)

1  Variant med forskellige dæktyper og afvigende fælge og dækstørrelser på bagakslen.
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Fremskridtet. Er accelereret.
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC 
shooting brake og coupé.
Mercedes-AMG er ikke blot en producent af performance-biler, 
AMG er også et løfte. Nemlig løftet om altid at gå et skridt  
videre. Meget at forvente og alt at give. På denne måde skaber 
vi ekstraordinære biler til ekstraordinære mennesker. 

Bygget for at imponere. Byen. Menneskerne. Asfalten.  
Den ny Mercedes-AMG CLA 45 shooting brake og den ny 
Mercedes-AMG CLA 45 coupé.

Velkommen til AMG’s verden.
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SHootinG BRake

Formen. Er fuldendt.
Dette facelift understreger endnu en gang den dynamiske fremtoning ved Mercedes-AMG CLA 45 
shooting brake. Den markante front er præget af AMG kølergrillen med dobbeltlamel i sølvkrom og 
det karakteristiske AMG frontskørt i A Wing-design. Frontsplitter-indsatsen i mat titaniumgrå samt 
flics i sort højglans forbedrer kølelufttilførslen. Set fra siden besnærer de nye 19" letmetalfælge  
i krydsegerdesign. Den aerodynamisk optimerede hæk fuldender den ekspressive fremtoning.  
Allerede ved første blik er man klar over, at i en Compact Racer fra AMG er man altid et skridt foran.



65

SHootinG BRake
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Det særlige. Har fået et løft.
Den, der tager plads i AMG Performance sæderne med kraftigere konturer 
og integrerede nakkestøtter, mødes af eksklusive materialer og sportslig 
elegance. Siddeflade og ryglæn sørger for en endnu bedre sidestøtte og 
giver kabinen et selvstændigt sportsligt design. Derudover afrunder AMG 
E-SELECT gearvælgeren, der nu er standard, og AMG Performance rattet 
(ekstraudstyr) med sølvfarvede aluminium-gearpaddles det dynamiske interiør. 
Tilbage er blot at spænde sikkerhedsselen og spurte afsted.
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Motordriften. Er perfektioneret.
Også når det drejer sig om at sætte standarden, befinder AMG sig altid i overhalingsbanen. Et godt  
eksempel herpå er 2,0-liters motoren i Mercedes-AMG CLA 45. Med sine 280 kW (381 hk) imponerer 
motoren både med hensyn til ydelse og effektivitet. Forbruget iht. ny europæisk kørselscyklus er  
således kun på 14,5 km/l. Et teknisk mesterværk, der bygges pr. håndkraft efter princippet „One Man – 
One Engine“. Eller sagt på en anden måde: En virkeliggjort passion for racerløb, som man til enhver  
tid kan fornemme. Eller høre – på AMG sportsudstødningssystemets umiskendelige lyd.
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coUPÉ
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Køredynamikken. Er intensiveret.
Hvordan sætter man trumf på køredynamikken? Med AMG DYNAMIC PLUS-pakken  
i Mercedes-AMG CLA 45 coupé. Hertil hører det manuelt regulerede AMG foraksel-
spærredifferentiale. For optimal traktion i alle kørselssituationer. Derudover består 
pakken af AMG Performance rattet, AMG RIDE CONTROL-sportsundervognen med 
adaptiv justeringsdæmpning samt køreprogrammet RACE. Navnet holder, hvad det 
lover: RACE er konstrueret til maksimal køredynamik og egner sig til jagten på rekord-
tider. På racerbanen. Ikke på vejen til bageren. 
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Trangen. Til at komme fremad.
Hækken i Mercedes-AMG CLA 45 coupé er blevet videreudviklet ud fra mottoet „Mere motordrift, mindre opdrift“.  
For takket være den nye AMG konturkant er aerodynamikken forbedret betydeligt. Derudover optimerer AMG hækskørtet 
i diffusordesign med fire lodrette finner luftføringen yderligere. Endelig understreges hele bilens progressive karakter  
af AMG sportsudstødningssystemets to dobbelte udstødningsrør i krom samt „TURBO 4MATIC“ mærket på siderne. Ren 
dynamik. Som alt andet ved den ny CLA 45 coupé.
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Manøvreringen. Er præciseret.
En perfekt manøvrering kræver en optimal betjeningsfunktion. Dette sørger AMG DRIVE UNIT for. AMG DRIVE UNIT er den 
centrale skiftestation for AMG SPEEDSHIFT DCT 7-trins sportsgearkassen og DYNAMIC SELECT-køreprogrammerne, 
som du nemt kan skifte mellem via drejekontakten. Det højtydende AMG bremsesystem gør fremragende deceleration 
og nøjagtig dosering mulig. AMG Aerodynamik-pakken med større frontsplitter samt ekstra flics på frontskørtet øger 
downforce-egenskaberne. Så kan du også lade AMG letmetalfælgene få frit løb.
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Køreglæden. Er øget.
Med udviklingen af det elektroniske stabiliseringsprogram (ESP®) med 3 trin blev modsætningen mellem sikkerhed og  
køreglæde ophævet. Via ESP®-tasten kan føreren vælge mellem tre reguleringsstrategier: „ESP® ON“ for høj sikkerhed,  
„ESP® SPORT HANDLING MODE“ for en mere sportslig køremåde og „ESP® OFF“ for kørsel på lukkede racerbaner.  
Derudover hjælper AMG RIDE CONTROL-sportsundervognen med at overføre motorydelsen endnu bedre til vejen. Du kan  
altid stole på din bils ydelse. 
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Teknikken.  
Er revolutioneret.
Hvad har AMG ejere og AMG ingeniører til fælles? De har  
benzin i blodet. Beviset for dette er verdens kraftigste seriepro-
ducerede 4-cylindrede turbomotor med 280 kW (381 hk).  
Med en literydelse på 141 kW (191 hk) overgår den endda de 
fleste supersportsvogne. En twinscroll-turbolader sørger for 
spontan respons og stor dynamik. I den forbindelse har du et 
drejningsmoment på op til 475 Nm til rådighed.

Og takket være AMG Performance 4MATIC firehjulstrækket 
fordeles potentialet optimalt på alle fire hjul. Ekstraudstyret 
AMG DYNAMIC PLUS-pakke med manuelt reguleret foraksel-
spærredifferentiale øger endda traktionen yderligere. Med  
det resultat, at der til sidst måske er sat grænser for fysikken. 
Men ikke for din køreglæde.
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Vi bygger ikke kun biler. 
Vi gør drømme til virkelighed.

Lidenskab vokser, når man deler den: AMG Private Lounge er vores globale community for AMG. Her kan du møde 
andre AMG kunder til førsteklasses events og udveksle information om den nyeste udvikling fra Affalterbach på online-
platformen. Du profiterer også af specielle tilbud og den direkte forbindelse til AMG’s hovedkvarter:  
www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome

AMG Driving Academy står for en enestående teamspirit: Du kan opleve performance med ligesindede og forbedre 
dine kørekundskaber ved racerbane- og lifestyle-arrangementer på verdens mest bjergtagende lokationer. Bliv en del 
af „World’s Fastest Family“ – verdens hurtigste familie: www.mercedes-amg.com/driving-academy

Vil du have endnu mere? Med AMG kundesportsprogrammet giver AMG dig en platform for professionel motorsport – 
og med Mercedes-AMG GT3 AMG’s egen racerbil, der er designet hertil. En komplet integreret serviceverden muliggør 
motorsport på højeste niveau: www.mercedes-amg.com/customersports

I AMG Performance Studio fremstiller vi biler, der er tilpasset perfekt til dine ønsker. Der er ingen grænser for vores 
eksperters kreativitet – lige fra specielle teknikkomponenter over ekstravagante lakeringer til det mest eksklusive  
indvendige udstyr skabes der rariteter her – med den højeste håndværksmæssige præcision.

Gå på opdagelse i AMG’s verden. Oplev Driving Performance.
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1  Oplysninger om den nominelle ydelse og det nominelle drejningsmoment i henhold til forordning (EF) nr. 595/2009 i den aktuelt gældende udgave. 2 Elektronisk nedregulering. 3 De oplyste værdier om brændstofforbruget og om CO2-
emissionen er beregnet i overensstemmelse med den foreskrevne målemetode (§ 2 nr. 5, 6, 6a i den aktuelt gældende udgave af den tyske lov om mærkning af bilers energiforbrug). Oplysningerne gælder ikke for en bestemt bil og er ikke 

Det bedste for motoren:
original Mercedes-Benz motorolie.

DieSeLMotoReR cLa 180 d cLa 200 d cLa 200 d
4Matic

cLa 220 d cLa 220 d
4Matic

Antal cylindre/placering 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Totalvolumen i cm3 1.461 2.143 2.143 2.143 2.143

Nominel ydelse1 i kW (hk) ved o/min 80 (109)/4.000 100 (136)/3.200–4.000 100 (136)/3.400–4.400 130 (177)/3.600–3.800 130 (177)/3.600–3.800

Nominelt drejningsmoment1 i Nm ved o/min 260/1.750–2.500 300/1.400–3.000 300/1.400–3.000 350/1.400–3.400 350/1.400–3.400

Gearkasser 6-trins, manuel
[7G-DCT]

6-trins, manuel
[7G-DCT]

–
[7G-DCT]

–
[7G-DCT]

–
[7G-DCT]

Acceleration fra 0 til 100 km/t. i s 11,6 [11,6] 9,5 [9,0] – [9,0] – [7,7] – [7,7]

Tophastighed ca. i km/t. 205 [205] 220 [220] – [216] – [232] – [230]

Brændstofforbrug3 i km/l ved blandet kørsel 25–27 [23,8–26,3] 22,7–25 [23,8–26,3] – [20,4–21,7] – [23,8–25] – [20,4–21,7]

CO2-emission3 i g/km ved blandet kørsel 103 [104] 109 [105] – [123] – [109] – [123]

Emissionsklasse4/energiklasse5 Euro 6/A+ [Euro 6/A+] Euro 6/A+ [Euro 6/A+] – [Euro 6/A] – [Euro 6/A+] – [Euro 6/A]

BenzinMotoReR cLa 180 cLa 200 cLa 220
4Matic

cLa 250 cLa 250
sport

cLa 250
4Matic

cLa 250 
sport 4Matic

Mercedes-aMG
cLa 45 4Matic

Antal cylindre/placering 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Totalvolumen i cm3 1.595 1.595 1.991 1.991 1.991 1.991 1.991 1.991

Nominel ydelse1 i kW (hk) ved o/min 90 (122)/5.000 115 (156)/5.300 135 (184)/5.500 155 (211)/5.500 160 (218)/5.500 155 (211)/5.500 160 (218)/5.500 280 (381)/6.000

Nominelt drejningsmoment1 i Nm ved o/min 200/1.250–4.000 250/1.250–4.000 300/1.200–4.000 350/1.200–4.000 350/1.200–4.000 350/1.200–4.000 350/1.200–4.000 475/2.250–5.000

Gearkasser 6-trins, manuel 
[7G-DCT]

6-trins, manuel 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

6-trins, manuel 
[7G-DCT]

6-trins, manuel 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– [AMG SPEEDSHIFT 
DCT 7-trins  
sportsgearkasse]

Acceleration fra 0 til 100 km/t. i s 9,0 [8,7] 8,2 [7,9] – [7,1] 6,6 [6,5] 6,5 [6,4] – [6,5] – [6,4] – [4,2]

Tophastighed ca. i km/t. 210 [210] 230 [230] – [240] 240 [240] 2502 [2502] – [240] – [2502] – [2502]

Brændstofforbrug3 i km/l ved blandet kørsel 17,5–18,5 [17,9–19,2] 17,5–18,2 [17,9–19,2] – [14,9–15,4] 15,2–15,6 [16,7–17,2] 14,9 [16,1] – [14,9–15,4] – [14,7] – [13,7–14,5]

CO2-emission3 i g/km ved blandet kørsel 133–125 [128–121] 133–126 [128–121] – [152] 153–148 [140–136] 156 [143] – [152] – [160] – [162]

Emissionsklasse4/energiklasse5 Euro 6/A 
[Euro 6/A]

Euro 6/A 
[Euro 6/A]

– 
[Euro 6/B]

Euro 6/B 
[Euro 6/A]

Euro 6/C 
[Euro 6/B]

– 
[Euro 6/B]

– 
[Euro 6/C]

– 
[Euro 6/C]

Tekniske data coupé.
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Tekniske data shooting brake.

at betragte som indhold i et tilbud, men er alene beregnet til sammenligning mellem forskellige biltyper. 4 Gælder kun inden for EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 5 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. 6 BlueEFFICIENCY. Værdier i firkantede 
parenteser gælder for biler med automatgearkasse. Du kan finde flere tekniske data på www.mercedes-benz.dk

DieSeLMotoReR cLa 180 d cLa 200 d cLa 200 d
4Matic

cLa 220 d cLa 220 d
4Matic

Antal cylindre/placering 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Totalvolumen i cm3 1.461 2.143 2.143 2.143 2.143

Nominel ydelse1 i kW (hk) ved o/min 80 (109)/4.000 100 (136)/3.200–4.000 100 (136)/3.400–4.400 130 (177)/3.600–3.800 130 (177)/3.600–3.800

Nominelt drejningsmoment1 i Nm ved o/min 260/1.750–2.500 300/1.400–3.000 300/1.400–3.000 350/1.400–3.400 350/1.400–3.400

Gearkasser 6-trins, manuel 
[7G-DCT]

6-trins, manuel 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

Acceleration fra 0 til 100 km/t. i s 11,9 [11,9] 9,7 [9,2] – [9,2] – [7,8] – [7,8]

Tophastighed ca. i km/t. 200 [200] 215 [215] – [212] – [228] – [225]

Brændstofforbrug3 i km/l ved blandet kørsel 23,8–25,6 [23,3–24,4] 22,7–24,4 [23,8–25,6] – [20–21,7] – [23,3–25] – [20–21,7]

CO2-emission3 i g/km ved blandet kørsel 104 [110] 111 [106] – [126] – [108] – [126]

Emissionsklasse4/energiklasse5 Euro 6/A+ [Euro 6/A+] Euro 6/A+ [Euro 6/A+] – [Euro 6/A] – [Euro 6/A+] – [Euro 6/A]

BenzinMotoReR cLa 180 cLa 200 cLa 220
4Matic

cLa 250 cLa 250
4Matic

cLa 250 
sport 4Matic

Mercedes-aMG cLa 45 
4Matic

Antal cylindre/placering 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Totalvolumen i cm3 1.595 1.595 1.991 1.991 1.991 1.991 1.991

Nominel ydelse1 i kW (hk) ved o/min 90 (122)/5.000 115 (156)/5.300 135 (184)/5.500 155 (211)/5.500 155 (211)/5.500 160 (218)/5.500 280 (381)/6.000

Nominelt drejningsmoment1 i Nm ved o/min 200/1.250–4.000 250/1.250–4.000 300/1.200–4.000 350/1.200–4.000 350/1.200–4.000 350/1.200–4.000 475/2.250–5.000

Gearkasser 6-trins, manuel 
[7G-DCT]

6-trins, manuel 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

6-trins, manuel 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– [AMG SPEEDSHIFT 
DCT 7-trins  
sportsgearkasse]

Acceleration fra 0 til 100 km/t. i s 9,1 [8,8] 8,5 [8,2] – [7,2] 6,8 [6,7] – [6,6] – [6,7] – [4,3]

Tophastighed ca. i km/t. 210 [210] 225 [225] – [235] 240 [240] – [240] – [240] – [2502]

Brændstofforbrug3 i km/l ved blandet kørsel  16,7–18,2 [17,5–18,5] 16,7–17,9 [17,5–18,5] – [14,5–14,9] 14,9–15,2 [15,9–16,4] – [14,5–14,9] – [14,5] – [13,7–14,5]

CO2-emission3 i g/km ved blandet kørsel 140–128 [134–126] 140–130 [134–126] – [158–154] 156–151 [145–141] – [158–154] – [160] – [162]

Emissionsklasse4/energiklasse5 Euro 6/A
[Euro 6/A]

Euro 6/B
[Euro 6/A]

– 
[Euro 6/C]

Euro 6/C 
[Euro 6/B]

– 
[Euro 6/C]

– 
[Euro 6/C]

– 
[Euro 6/C]
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Mål shooting brake.Mål coupé.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for CLA 180 med standardudstyr og uden last.
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Indtræk og interiørlister.

1  Ekstraudstyr. 2 Komfortsæde. 3 Sportssæde. 4 Kun i forbindelse med Sædekomfortpakke. 5 Standard til sportsmodel. 6 Standard til Mercedes-AMG modeller. 
7 Standard i forbindelse med AMG Line og Eksklusivpakke. 8 Ekstraudstyr til Mercedes-AMG modeller. 9 Standard i forbindelse med Eksklusivpakke.

Standardudstyr

indtræk

111
118
151
155
158
351
358
371
378
381
651
801
804
811
855

Kunstlæder ARTICO, sort1, 2, 4

Kunstlæder ARTICO, krystalgråt1, 2, 4

Kunstlæder ARTICO, sort1, 3, 4

Kunstlæder ARTICO, saharabeige1, 3, 4

Kunstlæder ARTICO, krystalgråt1, 3, 4

Kunstlæder ARTICO/stof Coari, sort3

Kunstlæder ARTICO/stof Coari, krystalgråt3

Kunstlæder ARTICO/stof Maringá, sort med blå detaljer3

Kunstlæder ARTICO/stof Maringá, krystalgråt3

Kunstlæder ARTICO/stof Maringá, sort med hvide detaljer3

Kunstlæder ARTICO/mikrofiber DINAMICA, sort3, 5, 6

Læder, sort3

Læder, nøddebrunt3

Læder, sort RED CUT3

Læder, saharabeige/sort3

interiørlister

H06
H14
H19
H72
H73
H79
H81
H88
H90
H91
H92
739

Asketræ, mat sort1

Nødderodstræ, brun højglans1

Poppeltræ, lysebrun silkemat1

Mørkt aluminium med alu hexagon-slibning1

AMG kulfiber1

Lyst langsslebet aluminium1, 7

Sejlerdesign
Matrixdesign
AMG design, sort/rødt6 (ikke vist)
AMG design, sort/sølv8 (ikke vist) 
AMG mikrofiber DINAMICA, sort1

Aluminium med trapezslibning1, 9
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Lakeringer.

Standardlak Metallak1 Speciallak1

1 Ekstraudstyr. 

Standardlak

589
650
696

Jupiterrød
Cirrushvid
Natsort

Metallak1

191
761
787
890
990

Kosmossort
Polarsølv
Mountaingrå
Cavansitblå
Orientbrun

Speciallak1

991 designo polarsølv magno
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Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning 17.02.2016 kan der 
være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser  
i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges  
af køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller 
producent bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke udledes 
nogen rettigheder alene heraf. Billederne kan også omfatte tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er en del af standardud-
styret ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tryktekniske faktorer. Brochuren anvendes inter-
nationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid kun for 
Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. Kontakt derfor din Mercedes-Benz forhandler 
for at få oplysninger om de gældende love og bestemmelser i dit land.
www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 1704 · 08-00/0716  Printed in Germany

Bortskaffelsesordning. Vi tager gerne din CLA tilbage igen med henblik på miljøvenlig bortskaffelse i henhold til  
bortskaffelsesdirektivet fra Den Europæiske Union (EU) – men der er længe til endnu. 

For at gøre bortskaffelsen så enkel som muligt, står et net af genbrugsstationer og skrotningsfirmaer til din rådighed. 
Her er du velkommen til at aflevere din bil uden omkostninger. På den måde kan du være med til at slutte genbrugsringen 
og skåne ressourcerne. 

Du kan læse mere om genbrug af udrangerede biler, genvinding og betingelserne for bortskaffelsesordningen på den 
nationale Mercedes-Benz hjemmeside.

Mercedes-Benz er en af stiftelsespartnerne af fonden „Laureus Sport for Good Foundation“.
Siden grundlæggelsen af fonden i år 2000 har Mercedes-Benz støttet og fremmet målene og værdierne for dette 
verdensomspændende almennyttige program: Forbedring af livet for udsatte eller syge børn og unge ved hjælp af 
sociale sportsprojekter. Laureus er blevet et grundlæggende element i det sociale ansvar hos Mercedes-Benz. Hver  
ny Mercedes er således ambassadør for disse værdier. Ved købet af en Mercedes støtter du fonden „Laureus Sport  
for Good Foundation“.




