
CLA coupé



Alt det, der gør dig til noget særligt.
Helt ny i byen og klar til at gøre vedvarende indtryk. Designet får dig til  
at stråle. Ydelsen sætter fart på dit liv. Interfacet taler dit sprog. Det er 
din ny CLA coupé.





Progressiv dynamik fra motorhjelm til bagparti. Den skrånende front 
ser angrebslystent fremad. De rammefri døre understreger den  
uindskrænkede coupé-karakter. Med sine muskuløse skuldre og sit 
brede bagparti tiltrækker den alles opmærksomhed. 

Påfaldende selvbevidst.





Velkommen til MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Nu kan du kommu-
nikere med den ny CLA coupé, ligesom du gør med en ven. Det sker ved 
hjælp af naturligt sprog, berøring eller intuitive håndbevægelser og endda  
i augmented reality. Takket være kunstig intelligens kan systemet lære af  
dig, rådgive dig og huske dine præferencer.

Dejligt at lære dig at kende.





The new CLA. 
Play by your rules.





Når det gælder sikkerhed, bliver  
den ny CLA pludselig helt rationel. 

Alle i samlet trop – og alle for dig. Køreassistentpakkerne forbinder 
hjælpesystemerne med sikkerhedssystemerne. På den måde kan der 
registreres fare i god tid, vises advarsler og indledes bremsemanøvrer  
i nødstilfælde.



Er du klar til 
at føle dig hjemme?

I den ny Mercedes-Benz CLA coupé føler du dig godt tilpas. 
Alt kan indrettes individuelt og efter alle kunstens regler. 
Det behagelige wrap-around-design med ambientebelysning 
sørger for flydende overgange. Rattet med varme og det  
moderne widescreen cockpit med touchscreen er luksus, der 
er til at tage og føle på.



Sport kræver regler. Dine.
Med de forskellige knapper bestemmer du, hvordan bilens setup skal være. Hvis det ønskes, 
er det endda muligt at indstille støddæmperne. Desuden er de dynamiske coupélinjer  
ikke kun fantastisk flotte at se på – de giver også kun meget lille overflademodstand for 
vinden. Derved sænkes både brændstof- og støjniveau, mens kørestabiliteten øges.





ENERGIZING pakker.

MBUX interiørassistent.

Mere energisk efter en køretur end da du steg ind? Det er resultatet af de 
avancerede ENERGIZING pakker. Alt efter udstyr kombineres forskellige 
komfortsystemer til individuelle programmer. F.eks. lysstemning, musik 
og massagesæder, hvis disse er valgt som ekstraudstyr.

MBUX interiørassistenten muliggør intuitiv og berøringsfri betjening af 
forskellige komfort- og MBUX-funktioner ved hjælp af håndbevægelser. 
Et kamera i loftskonsollen registrerer bevægelser med hænder og arme  
i omgivelserne omkring touchscreen eller touchpad og tilpasser visningen 
i mediedisplayet i overensstemmelse med konfigurationen.



Head-up display.

Smartphone integrationspakke.

Fuld opmærksomhed på vejen og på det, der sker i trafikken her og nu, 
fordi head-up displayet projicerer vigtig information op foran forruden. 
Føreren oplever mindre træthed i øjnene, fordi der ikke hele tiden skal 
skiftes fokus mellem at se nært og fjernt.

Smartphone integrationen fusionerer mobiltelefonen med mediesystemet 
via Apple® CarPlay® og Android Auto®. Dette giver komfortabel adgang  
til de vigtigste funktioner i smartphonen. Apps fra tredjepartsudbydere 
som f.eks. Spotify kan også benyttes nemt og hurtigt.



Ambientebelysning. Burmester® surround soundsystem.

Iscenesæt interiøret helt efter dine personlige præferencer eller den aktuelle stemning. 
Med ambientebelysningens 64 farver opstår der fascinerende farvemiljøer, f.eks. i de belyste 
ventilationsdyser, dørene eller i instrumentpanelet.

De højeffektive højttalere skaber en førsteklasses rumklang, som du kan optimere  
målrettet for de forreste og bageste pladser og dermed intensivere lydoplevelsen.  
En kvalitet, som også kommer til udtryk i de elegante Burmester-logoer.



MULTIBEAM LED. Op til 19 tommer store fælge.
For det perfekte udsyn: De adaptive MULTIBEAM LED forlygter med lysdioder, der kan 
styres enkeltvis, reagerer på trafiksituationen. Det delvise fjernlys går uden om andre 
trafikanter, så de ikke blændes. Også dreje- og kurvelyset oplyser synsfeltet optimalt, så 
det er muligt at registrere faremomenter hurtigere. 

Klar til at erobre vejene: De nye, efter ønske op til 48,26 cm (19") store fælge ser ikke 
kun fantastisk godt ud, men giver også en mere helstøbt og sportslig kørefornemmelse.



Udstyrslinjen Progressive.

Udstyrslinjen Progressive er dansk standard. En merværdi, som du kan se og føle. Fra 
alle synsvinkler intensiveres fascinationen ved en sportslig coupé og dens eksklusive 
teknik. Desuden får du mulighed for at tilkøbe andre attraktive kombinationer både ind-
vendigt og udvendigt – for eksempel med læder- og Nightpakken.



AMG.

Med 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 ligne AMG modellerne af  
udseende. Desuden forstærkes køreoplevelsen af teknikken med den sænkede, sportsligt  
afstemte undervogn og det direkte styretøj.



Undervogn med adaptive støddæmpere.

Ved hjælp af undervognsindstillingerne kan dæmpningen efter ønske tilpasses fuldt ud til din køremåde og  
vejen og kan aktivt understøtte CLA’s køredynamik.

De vægt- og støjoptimerede komponenter er konstrueret på en sådan måde, at de kombinerer dynamiske  
køreegenskaber, køresikkerhed og komfort på den bedst mulige måde.



DYNAMIC SELECT.

Efter stilhed kommer storm. Undervognen med adaptive støddæmpere, der fås som ekstraudstyr, kan  
indstilles med et tryk på en knap. På alle CLA kan der vælges mellem køreprogrammerne Eco, Comfort, Sport og 
Individual.



Tekniske data.

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 oplyste værdier er beregnet i henhold til den lovpligtige måleme-
tode. Der er tale om „NEDC-CO2-værdier“ iht. art. 2 nr. 1 gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet på grundlag af disse værdier. Yderligere oplysninger om det officielle brændstoffor-
brug 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 tek-
niske data på www.mercedes-benz.dk

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) 100 (136)2 120 (163)2 140 (190)2 165 (224)2 165 (224)2

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 10,7 9,0 8,2 7,0 6,3 6,3

Tophastighed (km/t.) 205 2163 2293 2373 2503 2503

Brændstofforbrug4 ved blandet kørsel (km/l) 21,7 16,1 15,9 13,9 14,5 13,9

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 122 138 138 162 162 162

Emissionsklasse5/energiklasse6 A+ A A B B B



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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Daimler AG, dialog@daimler.com, 22.03.2019

Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 22. marts 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

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.


