
A-Klasse sedan



Sedan.  
Nu også som A-Klasse.
Sådan tegnede vi biler som børn: Delt op i motorrum, kabine og bagagerum efter det, man kalder  
3-box-designet. Med den ny A-Klasse sedan begynder vi igen at drømme om dette design. Med en silhuet, 
der fremstår så dynamisk og alligevel tidløs. Den ny A-Klasse sedan med MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience) og sportsligt 3-box-design.



Større rumfølelse.





Kender vejen hjem.  
Og dine vaner.

MBUX, den nye Mercedes-Benz User Experience, bringer kunstig intelligens ind i den ny A-Klasse 
sedan. Hver eneste dag lærer den noget nyt og især sin fører lidt bedre at kende. Den kender din 
yndlingsmusik og husker vejen til jobbet. Så vælger den automatisk den rigtige radiostation eller 
viser dig en hurtigere vej, hvis der er kø dér, hvor du plejer at køre. Helt af sig selv og naturligvis  
under forudsætning af, at du ønsker det.





Præstationsfremmende komfort  
og forbilledlig sikkerhed.

Tæt trafik i myldretiden, lange køreture om natten eller ukendte strækninger – uanset hvad, aflaster 
din A-Klasse dig mærkbart netop i stressede situationer. Kilden til dette er et koncept, som gør 
hver eneste køretur i en Mercedes-Benz mere sikker og unik: Mercedes-Benz Intelligent Drive. Fordi 
den tid, du tilbringer bag rattet, er din tid. Tid til afslapning. Og tid til at lade op. Så du når frem  
til din destination i mere afslappet og ikke mindst mere sikker stil.



Bagenden af A-Klasse sedan.  
Begyndelsen på en ny designæra.



A-Klassens nye puristiske design fuldendes på elegant vis af sedanen: Med den suveræne  
bagende og de todelte baglygter, som får den til at se bredere ud. Det flotte bagagerum bag 
bagklappen byder på masser af plads, og vælger du funktionen HANDS FREE ACCESS som 
ekstraudstyr, kan du endda åbne det uden at bruge hænderne.



Den ny A-Klasse sedan.

Med





Sikkerhed og hjælpesystemer.

MULTIBEAM LED.

Med radarsensorer og 3D-stereokamera overvåger den ny 
A-Klasse sedan sine omgivelser, og den kan holde korrekt 
afstand til den forankørende ved hastigheder på op til 
210 km/t. samt bremse selv i nødsituationer.

MULTIBEAM LED forlygterne indstiller sig lynhurtigt i  
forhold til sigtbarheden og andre trafikanter. For eksempel 
sikrer det blændfrie delvise fjernlys, at vejen altid er  
oplyst optimalt uden at blænde modkørende køretøjer.



Mercedes-Benz User Experience.

Smartphone integration.

MBUX (Mercedes-Benz User Experience) overtager ikke 
kørslen for dig, men gør den så behagelig for dig som  
muligt. Takket være kunstig intelligens er systemet i stand 
til at lære og kommer til at kende føreren bedre og bedre, 
som tiden går. Du kan næsten tale lige så naturligt med det 
intelligente stemmestyringssystem LINGUATRONIC som 
med en god ven.

I den ny A-Klasse sedan kan du oplade din smartphone 
ved at lægge den i midterkonsollen. Og det bedste er, at 
A-Klasse sedan ved hjælp af Near Field Communication 
(NFC) opretter forbindelse til din smartphone med det 
samme uden en masse betjeningstrin eller gentagne 
indtastninger af en kode. 

Det er heller ikke noget problem at sende sms’er eller 
scrolle gennem kontakter. I A-Klasse sedan kan du bruge 
din smartphone uden at have den i hånden. Du forbinder 
den via USB eller NFC. Derefter kan du bruge touch control- 
knapper på rattet til komfortabel betjening af næsten  
alle apps og funktioner i multimediesystemets display. 



„Wrap-around“-effekt. Widescreen-display.

Kabinen i den ny A-Klasse sedan giver dig en følelse af tryghed. De flydende overgange 
mellem instrumentpanelet, midterkonsollen og dørbeklædningerne giver en behagelig 
wrap-around-effekt. Det er lige så unikt i denne bilklasse som udvalget af interiørlister og 
ambientebelysningen, der får alt til at tage sig ud fra sin bedste side.

Her siger et blik virkelig mere end tusind ord. Interiøret i den ny A-Klasse sedan skiller sig 
ud med et design ud over det sædvanlige og byder også på et nyt skærmkoncept. Ikke 
kun med ét, men med to højopløselige displayenheder. Som standard er de 7" (17,78 cm) 
store. Men du kan som ekstraudstyr vælge dem i størrelsen 10,25" (26 cm). Uanset  
størrelsen ser skærmene ud, som om de svæver let over instrumentpanelet. Og de er også 
superlette at betjene med touch control-knapper på rattet, touchpad (ekstraudstyr)  
eller touchscreen. Sidstnævnte er endnu en nyhed, som det helt sikkert er værd at kigge 
nærmere på.



Head-up display. Sæde- og rumkomfort.

Du retter helt automatisk blikket fremad med head-up displayet i den ny A-Klasse sedan 
(ekstraudstyr). Det viser dig nemlig al relevant information som eksempelvis hastighed, 
fartgrænser eller navigationsoplysninger projiceret direkte op i dit synsfelt. Virtuelt og helt i 
farver. Visnings feltets indhold kan tilpasses og gemmes med memoryfunktionen.

Hvis du kigger dig omkring i den ny A-Klasse sedan, vil du opdage, at der er forbløffende 
meget plads. Især ved bagsædet er der noget at komme efter selv for velvoksne personer. 
Den ny A-Klasse er udstyret med sportssæder med indstillelig nakkestøtte. I forbindelse 
med komfortsæder er der mulighed for multikontursæder. Som ekstraudstyr er det muligt 
at vælge sædeklimatisering og yderligere indtræk. Alt sammen for at skabe førsteklasses 
rejsekomfort.



Udstyrslinjen Style.

Med udstyrslinjen Style differentierer du din bil fra standardudstyret. Et ungdommeligt 
og smart udtryk både indvendigt og udvendigt. Hertil hører ekstra elementer som f.eks. 
16-tommers letmetalfælge samt indtræk og syninger i trendy farver eksklusivt til denne 
udstyrslinje.



Udstyrslinjen Progressive. AMG.

Udstyrslinjen Progressive opgraderer din bil markant. En merværdi, som du kan se og 
føle. Fra alle synsvinkler intensiveres fascinationen ved en kompakt premium-sedan og 
dens eksklusive teknik.

Med udstyrslinjen AMG viser du både med interiøret og eksteriøret, at performance er 
vigtig for dig. Især AMG stylingen med særlige front- og hækskørter får bilen til at nærme 
sig AMG modellernes visuelle udtryk. Desuden forstærkes køreoplevelsen af teknikken 
med den sænkede, sportsligt afstemte undervogn og det direkte styretøj.



DYNAMIC SELECT.

Vælg netop de køreegenskaber, du har lyst til. Med DYNAMIC SELECT kan du ved at 
trykke på en knap vælge forskellige køreprogrammer, som konfigurerer motorens, gear
kassens, undervognens eller styretøjets egenskaber. Vælger du funktionen „Sport“ får du 
øget dynamik, mens du får meget afbalancerede køreegenskaber med grundprogrammet 
„Comfort“. „ECO“ er programmet, hvor der lægges vægt på effektiviteten, og hvor du 
sparer brændstof og penge. 

Køreprogrammet „ECO“ hjælper dig i særlig høj grad, hvis du er bevidst om CO2-emis

sionen og om at forurene mindre. I dette program kører sædevarmen og klimareguleringen  
med reduceret effekt for at spare på energien. Med „Individual“ vælger du helt selv, 
hvordan konfigurationen skal være. Du kan for eksempel indstille en sportslig drivline og 
samtidig vælge en komfortabelt konfigureret undervogn.



Komfortundervogn.

Nyd den høje komfort på lange motorvejsture, og få samtidig den helt sportslige  
for nemmelse i smalle kurver. Den harmoniske komfortundervogn har avancerede 

affjedringsegenskaber og leverer en særdeles god kørestabilitet. Det giver større 
sikkerhed, samtidig med at du også i høj grad får boostet din køreglæde.



Instant Performance.

Enhver Mercedes-AMG er et mesterværk i sig selv med en unik personlighed. Fælles for vores  
performancebiler og sportsvogne er, at de har ekstremt sportslige egenskaber. En passion for  
at performe til det yderste. De er skabt dér, hvor ingeniørkunst forenes med en helt særlig  
indstilling: Den ægte AMG ånd. Vi tror på, at man hele tiden skal flytte grænser for at  
opnå nye mål. Vi tager intet for givet. For grænser er skabt af mennesker, og det er  
også mennesker, som er i stand til at flytte grænserne. Det er vores udgangspunkt  
for at skabe fremragende performance inden for motorsport – og til brug på  
almindelige veje.

Velkommen til AMGs verden.

www.mercedes-amg.com





Tekniske data.

Dieselmotorer Benzinmotorer

CLA 180 d CLA 180 CLA 200 CLA 220 4MATIC CLA 250 CLA 250 4MATIC

Slagvolumen (cm3) 1.461 1.332 1.332 1.991 1.991 1.991

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 85 [116] / 4.000 100 [136] / 5.500 120 [163] / 5.500 140 [190] / 5.800 165 [224] / 5.500 165 [224] / 5.500

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.)  10.7 9.0 8.2 7,0 6.3 6.3

Tophastighed (km/t.) 205 216 229 237 250 250

Brændstofforbrug4 (km/l) ved Blandet kørsel 21.7 16.1 15.9 13.9 14.5 13.9

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 122 140 145 162 155 155

Emissionsklasse5/energiklasse6 A+ A A B B B

Det bedste til motoren:

Original Mercedes-Benz motorolie.

1  Oplysninger om den nominelle ydelse i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave. 2 Kan bestilles snart. 3 Elektronisk nedreguleret. 4 De angivne værdier er fastlagt i overensstemmelse med 
den foreskrevne målemetode. Værdierne er „WLTP CO₂ værdier“ i henhold til Art. 2 stk. 3 Implementerings forordningen (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet ud fra disse værdier. Yderligere oplysninger om 
det officielle brændstofforbrug og den officielle specifikke CO2 emission for nye personbiler finder du i „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2 Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“, der fås 
gratis på alle salgssteder samt hos Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). Angivelserne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men er udelukkende beregnet til sammenligning mellem 
forskellige biltyper. Værdierne varierer alt efter det valgte ekstraudstyr. 5 Oplysningen gælder kun i EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 6 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. 
Gælder kun for Tyskland. Du finder flere tekniske data på www.mercedes-benz.dk



Mål.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last.
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Mercedes-Benz er medstifter af den globale Laureus Sport for Good Foundation, der blev  
etableret i 2000. Den er det vigtigste sociale initiativ hos Mercedes-Benz. Laureus Sport for  
Good støtter trængende børn og unge via sociale sportsprojekter, giver nyt håb og formidler  
vigtige værdier som for eksempel holdånd, respekt og målrettethed. „Change the Game for Kids“  
er vores motto, og det vil vi gerne dele med dig. Når du køber en Mercedes-Benz, støtter du  
samtidig „Laureus Sport for Good“-initiativet.

Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 20. juni 2019 kan der 
være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser  
i farvenuancer 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. Publikationen 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 Mercedes-Benz forhandler for at høre, hvad der er gældende i dit land.
www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, dialog@daimler.com, 06-2019


