
GLA SUV



GLA. Frihed smitter.



Udstråler kraft.
Nysgerrighed og eventyrlyst står bogstaveligt talt skrevet i ansigtet på GLA. Med den markante  
kølergrill og den imponerende stødfanger har den nu en endnu mere kraftbetonet udstråling.



360-graders øget komfort.
Uanset om det gælder parkering eller manøvrering – fire netværksforbundne kameraer 
giver et realistisk udsyn hele vejen rundt (ekstraudstyr). Så du kan skrue ned for stress 
og op for indtrykkene.



Giv slip. Med den optimale opkobling.
Nyd ensomheden, og del samtidigt med alle. I GLA kan du integrere din smartphone perfekt,  
hvis du ønsker det. Mange funktioner og apps kan betjenes og vises optimalt.



Til endnu flere oplevelser.Masser af plads.
Lige fra storindkøb til den længere rejse – den ny GLA er klar til ethvert eventyr.  
Åbn bagklappen enten med knappen eller ved at udføre en sparkebevægelse med foden.



Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Parkeringspakke med  
360° kamera.

Aktiv bremseassistent.

Uanset om det er i myldretiden, på lange ture om natten 
eller på ukendte strækninger – din GLA aflaster dig mærk-
bart i stressende situationer. Det skyldes 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. Tid til at 
lade op. Så du først og fremmest når sikkert, men også 
afslappet frem til dit bestemmelsessted.

Den aktive parkeringsassistent med PARKTRONIC gør  
det nemmere at finde og vælge en parkeringsplads og at 
parkere på den ene og på den anden led eller i garager 
samt at køre ud fra parkeringspladsen igen. Den aktive 
parkeringsassistent med 360° kamera overfører et  
virkelighedstro billede til mediedisplayet og hjælper såle-
des ved parkering og manøvrering.

Systemet advarer føreren visuelt, hvis afstanden til en 
forankørende bliver for kort. Hvis der registreres fare  
for kollision, udsender systemet en akustisk advarsel. 
Systemet kan desuden hjælpe føreren med at bremse,  
og hvis føreren ikke reagerer, kan det selv sænke farten.

MERE SIKKERHED OM NATTEN 

Foruden det markante udseende giver LED High performance forlygterne mere 
sikkerhed om natten ved hjælp af en bred lysfordeling, en dagslyslignende 
lysfarve og et lavt energiforbrug.

PRE-SAFE®-systemet. Systemet, der fås som ekstraudstyr, kan allerede på 
forhånd registrere kritiske køresituationer og ved overhængende fare for 
ulykke iværksætte forebyggende tiltag til beskyttelse af personerne i bilen.



Nightpakke. KEYLESS-GO-komfortpakke.Bagagerumspakke. Smartphone integrationspakke.
Med markant udstyr til eksteriøret giver Nightpakken bilen et sportsligt markant udseende. 
Pakken indeholder designelementer i sort – på de to lameller i kølerafdækningen, på  
sidespejlene, letmetalfælgene og det optiske underkøringsværn.

Med KEYLESS-GO-komfortpakken kan du åbne dørene og starte motoren uden at tage 
nøglen op af lommen. Mere komfortabelt bliver det næppe.

Funktionen HANDS-FREE ACCESS gør det muligt at åbne og lukke EASY-PACK bagklappen 
fuldt automatisk og uden at røre ved bilen.

Bagagerumspakken giver endnu mere plads, orden og sikkerhed. Bagsædets ryglæn 
kan indstilles i en 15 grader fremadlænet position (cargo-position) for at øge  
bagagerumspladsen. En aflukkelig bagagerumsbund med forkromet greb forstærker  
det høje kvalitetsindtryk.

Med dette udstyr kan kompatible smartphones med det pågældende styresystem integreres 
i bilen via Apple CarPlayTM og Android Auto og for eksempel betjenes via stemmestyring. 
De vigtigste funktioner og udvalgte apps inklusive navigation understøttes.



Standardudstyret. Udstyrslinjen Urban.Udstyrslinjen Style. AMG.
Det sportsligt markante udtryk opnås ikke mindst på grund af eksklusivt eksteriør- og  
interiørudstyr som eksempelvis stødfangere med optisk underkøringsværn, en kølerafdæk-
ning med lameller lakeret i sølv, komfortsæder og multifunktionsrat i 3-egers design.

Udstyrslinjen Urban forstærker den sportslige udstråling markant. Af eksempler kan 
nævnes integrerede udstødningsrørsforlængere og dynamiske 18-tommers letmetalfælge. 
Sportssæderne og multifunktionsrattet i læder med ekstra perforering i gribeområdet  
viderefører dette indtryk.

Udstyrslinjen Style sikrer et eksklusivt udtryk både indvendigt og udvendigt. Et eksempel på 
dette er brugen af kromdetaljer (kølerafdækning, sidebeklædningskantliste, læssekant)  
og læder (rat og gearvælger). Et designmæssigt særkende er det særlige Macapá-mønster 
med kraftige kontrastsyninger.

AMG kombinerer ekstremt harmoniske elementer på en måde, der gør bilen mere sportslig 
og eksklusiv at se på – for eksempel med den dynamiske AMG styling med AMG letme-
talfælge og undervognen, der er sænket 15 millimeter, samt multifunktionssportsrattet.



DYNAMIC SELECT. 
Mange muligheder for din helt personlige GLA-oplevelse.

4MATIC firehjulstræk – 
fascinerende traktion. 

GLA cruiser ubesværet gennem kurver, hvirvler støv op og er hele tiden klar til nye eventyroplevelser.  
Den har mange facetter, og du kan skærpe dem yderligere med et tryk på knappen.

Firehjulstrækket 4MATIC giver ikke blot træk på alle hjul, men også mere køreglæde i GLA. Så du kan sætte kursen 
mod nye mål, fjerne horisonter eller øde kyster. Firehjulstrækket fås til alle motorvarianter, og gør det muligt at opnå 
mærkbar mere sikkerhed og dynamik – og ikke kun på ubefæstede veje.

DYNAMIC SELECT KORT OG GODT

Med DYNAMIC SELECT-kontakten kan du nemt indstille  
Mercedes-Benz GLA komfortabelt, sportsligt, effektivt  
eller individuelt.

DEN FASCINERENDE TRAKTION I DETALJER: 

4MATIC firehjulstræk

Antispinregulering (ASR)®

Elektronisk stabiliseringsprogram ESP®



Life without performance?
Unthinkable.
Enhver Mercedes-AMG er et mesterværk i sig selv med en unik karakter. Fælles for vores performance 
biler 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, som lige præcis selv er i stand til at flytte disse 
grænser. 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. Mål.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last.

Dieselmotorer

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

Slagvolumen (cm3) 2.143 2.143 2.143 2.143

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 100 [136] / 3.400 - 4.400 100 [136] / 3.400 - 4.400 125 [170] / 3.400 - 3.800 125 [170] / 3.400 - 3.800

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 9,1 9,1 7,7 7,7

Tophastighed (km/t.) 2053 2003 2233 2183

Brændstofforbrug4 (km/l)
Kombineret kørsel 13,9 15,6 16,1 15,4

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 163 169 160 170

Emissionsklasse5/energiklasse6 B B B B

Benzinmotorer

GLA 180 GLA 200 GLA 220 4MATIC GLA 250 4MATIC GLA 45 4MATIC

Slagvolumen (cm3) 1.595 1.595 1.991 1.991 1.991

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

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 9,0 8,4 7,1 6,6 4,4

Tophastighed (km/t.) 2003 2153 2303 2303 2503

Brændstofforbrug4 (km/l)
Kombineret kørsel 13,9 13,9 13,5 12,3 10,6

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 163 164 168 184 212

Emissionsklasse5/energiklasse6 B B B C D

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 Tilgængelig i kort tid. 3 Elektronisk begrænset. 4 De oplyste værdier er beregnet i henhold til den lovpligtige målemetode. 
Der er tale om „NEDC-CO2-værdier“ iht. art. 2 nr. 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet på grundlag af 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
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Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: Efter redaktionens afslutning den 21. august 2018 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. Spørg derfor din Mercedes - Benz forhandler om de aktuelt gældende regler.
www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, dialog@daimler.com, 08-1218

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.


