
GLA Sport Utility Vehicle



Klar til eventyr med GLA.
Vi er midt i en tid, hvor alle rejser meget og kommunikerer konstant. Vi vil kunne føle os sikre  
og frie. Byens spændende muligheder bliver stadig mere intense og forstærker vores indtryk  
af, at der er smukt og dejligt ude på landet. Pludselig er vores venner spredt rundt omkring  
i hele verden. Vi deler vores glæder og sorger med et klik. Alt er muligt. Nyd det i den ny GLA.





Tiltrækkende design.
Der efterlader varigt indtryk.



Tag afstikkere fra asfaltvejen, vov dig ud i nyt terræn uden fast grund under hjulene. Nysgerrigheden  
og eventyrlysten er en egenskab, som gør den ny GLA til en ægte offroader. Og samtidig udstråler de  
dynamiske designlinjer en rendyrket trang til at bevæge sig fremad, næsten som en sportscoupé. Du  
vil blive positivt overrasket: Den ny GLA er nemlig en crossover, der ikke kan puttes i en bestemt kasse 
og derfor passer perfekt til din livsstil.





Giv slip. Men bevar kontakten med din omverden.
Sæt dig ind i den ny GLA og sæt kursen mod steder med stilhed. Til steder, hvor du kan opleve havets brusen eller 
bjergenes ekko. Med navigation i realtid som ekstraudstyr kan du undgå enhver kø, og de moderne køreassistent
systemer aflaster dig mærkbart. Nyd ensomheden og del den samtidig med alle – det er nemlig også muligt: De  
moderne netværkstjenester og egenudviklede MercedesBenz apps forbinder dig med hele verden (ekstraudstyr). 



Slår takten an. 



Forvandler vejene til et dansegulv.





Der, hvor ét eventyr slutter, er den  
ny GLA allerede begyndt på det næste.

Tag på storindkøb eller på bilferie – den ny GLA har plads til alt det, du får brug for på dit næste eventyr. 
Du kan åbne bagagerummet ved at trykke på en knap eller sågar ved blot at udføre en let sparkebevægelse 
ind under bilen (ekstraudstyr) for nem håndtering af bagage og last. Og det fortsætter med legende  
lethed, når du skal af sted: 4MATIC firehjulstrækket fås til adskillige motorvarianter, og du kan vælge 
forskellige køreprogrammer ved blot at trykke på en knap (ekstraudstyr) og bevare overblikket, når  
du skal parkere med 360°kameraet (ekstraudstyr).



4MATIC firehjulstræk. 
Fuldt variabel styring. Konsekvent stabilitet.

Du kan vælge en komfortabel, sportslig, effektiv eller helt individuel indstilling af  
bilen med DYNAMIC SELECTkontakten i det øverste betjeningspanel. De forskellige 
køreprogrammer ændrer parametrene for motorens, gearkassens, styretøjets og  
undervognens karakteristik. I forbindelse med 4MATIC firehjulstrækket kan du desuden 
vælge køreprogrammet Offroad – som tilpasser motorens ydelse og automatgear
kassens skiftefunktion til kørsel i let terræn.

Denne innovative variant af 4MATIC firehjulstrækket sørger for den bedst mulige balance 
mellem dynamik, traktion og effektivitet i enhver situation. Det muliggøres ved hjælp  
af en fuldt variabel drejningsmomentfordeling, som strækker sig fra fuldt forhjulstræk til 
en fordeling på 50 : 50 – på snedækkede, glatte veje eller ved dynamiske manøvrer. 
Køredynamikreguleringssystemet 4ETS øger desuden køresikkerheden og dynamikken, 
især på underlag med vekslende vejgreb. Det forhindrer ved hjælp af bremseindgreb,  
at hjulene spinder i én side ved igangsætning og acceleration. Samtidig forskydes driv
momentet til de hjul, som har vejgreb.

DYNAMIC SELECT. 
Individualitet med et tryk på en knap. 



Med tolv højttalere, inklusive basboks, og en 9kanals DSPforstærker sørger det 450 watt 
stærke Harman Kardon® Logic 7® surroundsoundsystem for en fuldendt lydoplevelse  
i stereo i forbindelse med audiosystemerne, samt i DTS og DolbyDigital5.1format i 
forbindelse med COMAND Online (ekstraudstyr). Logic 7® surroundsoundteknologien 
med dynamisk lydstyrkeregulering tilpasser konstant lydstyrken til bilens aktuelle hastig
hed – så personerne på hver enkelt siddeplads i bilen opnår en ensartet lydoplevelse.

Med smartphoneintegration kan kompatible smartphones med det pågældende  
operativsystem integreres i bilen via Apple CarPlayTM og Android Auto og for eksempel 
også betjenes via stemmestyring (ekstraudstyr). Sammen med navigation, telefoni/
FaceTime og messaging understøttes de vigtigste programmer og udvalgte apps. Betjening 
og aktivering sker via controlleren i midterkonsollen. 

Harman Kardon® soundsystem.
Soundtracket til GLA.

Smartphoneintegration.
Nogle gange offroad, hele tiden online.



Standardudstyret. Udstyrslinjen Style (dansk standard).
Det hele er afstemt harmonisk. I forbindelse med standardudstyret er fronten udført 
med en kølerafdækning og to lakerede lameller i sølvfarve. De forreste og bageste 
stødfangere har begge en optisk bundbeskyttelse. Set fra siden er det letmetalfælge  
i multiegerdesign og en matsort sidebeklædningsliste, som præger denne udstyrslinje. 
Interiøret omfatter et multifunktionsrat i design med 3 eger, komfortsæder med Coari 
stofindtræk og kontrastsyninger samt luftdyser i sort højglans.

Den stilsikre udstyrslinje indeholder masser af detaljer, som understreger, at den ny 
GLA er en SUV med et eksklusivt udtryk. Udstyret omfatter markante letmetalfælge  
i dobbelt 5egers design med dækdimension 215/60 R 17, elegant læssekantsbeskyt
telse i krom eller tagræling i sort højglanslakeret aluminium. Inde i kabinen er komfort
sæderne udført med indtræk inspireret på en innovativ måde af dækaftryk i kunstlæder 
ARTICO/stof Macapá, hvilket er med til at skabe en speciel offroadfornemmelse. En 
anden særlig designdetalje er interiørlisterne i sort matrixdesign.



Udstyrslinjen Urban. Udstyrslinjen AMG Line.
For alle med sportslige præferencer: Med udvalgt eksteriør og interiørudstyr sørger 
udstyrslinjen Urban for at tilføje dynamik fra ethvert perspektiv. Eksempler på dette er 
blandt andet de integrerede udstødningsrørsforlængere eller de dynamiske letmetal
fælge i 5egers design med dækdimension 235/50 R 18. I kabinen er den sportslige 
profil videreført med sportssæder udført i kunstlæder ARTICO/stof Maringá i sort eller 
krystalgrå, interiørlister i maritimt design eller multifunktionsrat i læder med perforering 
i gribeområdet.

Udstyrslinjen AMG Line skruer en ekstra tand op for det sportslige og eksklusive. Det  
er blandt andet den markante AMG styling, AMG letmetalfælgene i 5egers design og 
den dobbelte sportsudstødning med udstødningsrør i krom integreret i stødfangeren 
med til at sørge for. Den 15 mm sænkede undervogn og det direkte sportsstyretøj øger 
dynamikken mærkbart. Sportssæderne i kunstlæder ARTICO/mikrofiber DINAMICA 
og multifunktionssportsrattet med flad kant forneden samt en gearvælger i læder med 
applikationer i sølvkrom iscenesætter kabinen på en stilfuld og sportslig måde.
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Indtræk og interiørlister.

Indtræk

021
028
105
111
118
378
381
621
625
631
651
801
804
811
831
855

Stof Coari, sort
Stof Coari, krystalgrå
Kunstlæder ARTICO saharabeige1

Kunstlæder ARTICO sort1

Kunstlæder ARTICO krystalgrå1

Kunstlæder ARTICO/stof Maringá krystalgrå
Kunstlæder ARTICO/stof Maringá sort
Kunstlæder ARTICO/stof Macapá sort
Kunstlæder ARTICO/stof Macapá saharabeige/sort
Kunstlæder ARTICO/stof Macapá okkergul/sort
Kunstlæder ARTICO/mikrofiber DINAMICA, sort
Læder, sort
Læder, nøddebrun
Læder, sort RED CUT
Læder, sort
Læder saharabeige/sort

Interiørlister

H74#
H06
H14
H19
H54
H73
H79
H81
H90
H91
H92
739

Kulfiberdesign
Asketræ, matsort
Nødderodstræ, brun højglans
Poppeltræ, lysebrun silkemat
Matrixdesign sort
AMG kulfiber
Aluminium, slebet på langs, lyst
Maritimt design
AMG design sort/rød (ikke vist)2

AMG design sort/sølv (ikke vist)3

AMG mikrofiber DINAMICA i sort
Børstet aluminium

1  Ekstraudstyr. 2 Standardudstyr til MercedesAMG GLA 45 4MATIC. 
3 Standardudstyr til MercedesAMG GLA 45 4MATIC i forb. med Eksklusivpakken.

Standardudstyr Udstyrslinjen Style (dansk standard)1
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1 Ekstraudstyr.

Metallak1Standardlak designo lak1

Standardlak

589
650
696

Jupiterrød
Cirrushvid
Natsort

Metallak1

175
191
761
787
890
895
990

Elbaitgrøn
Kosmossort
Polarsølv
Mountaingrå
Cavansitblå
Canyonbeige
Orientbrun

designo lak1

662 designo mountaingrå magno

Lakeringer.



Tekniske data.

1  Den nominelle ydelse og det nominelle drejningsmoment er angivet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 595/2009 i den aktuelt gældende udgave. 2 Elektronisk begrænset. 3 AMG Driver’s Package (ekstraudstyr). 4 De angivne brændstofforbrugsværdier og CO2emissionsværdier er beregnet  
i henhold til den gældende målemetode (§ 2 nr. 5, 6, 6a i den aktuelt gældende udgave af den tyske lov om mærkning af køretøjers energiforbrug). Oplysningerne gælder ikke for en bestemt bil og er ikke at betragte som indhold i et tilbud, men er alene beregnet til sammenligning mellem forskellige biltyper. 

5 Gælder kun inden for EU. Kan variere afhængigt af landet. 6 Beregnet på grundlag af den målte CO2emissionsværdi under hensyntagen til bilens vægt. Værdier i kantede parenteser gælder biler med automatgearkasse. Du finder yderligere tekniske data på webadressen www.mercedes-benz.dk

Dieselmotorer

GLA 180 d GLA 200 d GLA 200 d 4MATIC GLA 220 d GLA 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

Gearkasse 6trins, manuel 
[7GDCT]

6trins, manuel 
[7GDCT]

– 
[7GDCT]

– 
[7GDCT]

– 
[7GDCT]

Acceleration fra 0 til 100 km/t. i s 11,9 [11,7] 9,5 [9,1] – [9,1] – [7,7] – [7,7]

Tophastighed ca. i km/t. 190 [190] 205 [205] – [200] – [223] – [218]

Brændstofforbrug4 i km/l ved blandet kørsel 23,3–25 [24,4–25,6] 22,7–23,8 [22,7–23,8] – [20–20,8] – [22,7–23,8] – [20–20,8]

CO2emission4 i g/km ved blandet kørsel 113–105 [109–103] 115–110 [115–108] – [130–127] – [115–110] – [130–127]

Emissionsklasse5/energiklasse6 Euro 6/A+ [Euro 6/A+] Euro 6/A+ [Euro 6/A+] – [Euro 6/A] – [Euro 6/A+] – [Euro 6/A]

Benzinmotorer

GLA 180 GLA 200 GLA 220 4MATIC GLA 250 GLA 250 4MATIC Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC

Antal cylindre/placering 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

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)/5.500 280 (381)/6.000

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

Gearkasse 6trins, manuel 
[7GDCT]

6trins, manuel 
[7GDCT]

– 
[7GDCT]

6trins, manuel 
[7GDCT]

– 
[7GDCT]

– 
[AMG SPEEDSHIFT DCT  
7trins sportsgearkasse]

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

Tophastighed ca. i km/t. 200 [200] 215 [215] – [230] 235 [235] – [230] – [250]2, [270]2, 3

Brændstofforbrug4 i km/l ved blandet kørsel 16,7–17,5 [17,2–17,9] 16,7–17,2 [17,2–17,9] – [15,2–15,4] 16,1–16,4 [16,7–17,2] – [15,2–15,4] – [13,5]

CO2emission4 i g/km ved blandet kørsel 138–133 [135–131] 138–134 [135–131] – [155–152] 145–142 [140–134] – [155–152] – [172]

Emissionsklasse5/energiklasse6 Euro 6/B [Euro 6/B] Euro 6/B [Euro 6/B] – [Euro 6/C] Euro 6/B [Euro 6/B] – [Euro 6/C] – [Euro 6/D]



Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning d. 17.08.2016 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. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af det almindelige 
standardudstyr ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tryktekniske faktorer. Brochuren anvendes 
internationalt. Udsagn, der vedrører lov, rets og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder imidlertid 
kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. Kontakt derfor din MercedesBenz 
forhandler for at få oplysninger om lokale love og bestemmelser.
www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 1803 · 0800/0117

Bortskaffelsesordning. Vi tager gerne din GLA 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 MercedesBenz hjemmeside.

Mercedes-Benz er en af stiftelsespartnerne af fonden „Laureus Sport for Good Foundation“.
Siden grundlæggelsen af fonden i år 2000 har MercedesBenz 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 MercedesBenz. Hver  
ny Mercedes er således ambassadør for disse værdier. Ved købet af en Mercedes støtter du fonden „Laureus Sport  
for Good Foundation“.


