
GLA



Lige så meget på farten som dig. Den ny GLA er den  

ultimative ledsager til et alsidigt liv.

I byen. På landet.  
I byen.







Den ny GLA er udstyret med alt det, der gør din køretur endnu mere behagelig.  

Interiøret forener en rummelig fornemmelse og sportslighed med materialer fra 

øverste hylde. Og så er den nye kompakte SUV endnu mere funktionel end  

nogensinde før og tilpasser sig altid til dine behov.

Gør alle zoner  
til komfortzone.





Den progressive formgivning tilfører den kompakte SUV dynamik  

og elegance, der understøttes af det adrætte design.

Sporty fra alle vinkler.





Du kan altid tale med MBUX. Multimediesystemet fra Mercedes-Benz 

er nemlig både innovativt, intuitivt og intelligent. Og kobler dig op med 

din digitale verden.

Hyggeligt at lære dig at kende.



Den ny GLA hjælper dig i alle situationer. Lige fra sikkerhedsassistenterne 

til styresystemet, som lærer dig bedre at kende for hver interaktion. 

Bilen tilpasser sig både dit liv og det terræn, du kører i. Bestil tid til en 

prøvetur nu, og lær den ny Mercedes-Benz GLA at kende.

Du behøver blot at stige ind.





Ambientebelysning.

Betjeningskomfort.

Iscenesæt interiøret helt e�er dine personlige præferencer eller den 

aktuelle stemning. Ambientebelysningens 64 farver skaber et  

fascinerende farveunivers – for eksempel i de belyste ventilations dyser, 

dørene eller instrumentpanelet.

Revolutionerende stemmestyring (på engelsk), topmoderne 

betjeningskomfort og et hidtil uset niveau af personalisering gør 

den ny GLA til state of the art. Aldrig før har det føltes så naturligt 

at betjene en bil.



Head-up display.

Der er udsigt til sportslig køreglæde og en suveræn fornemmelse bag 

rattet: Head-up displayet forvandler forruden i din bil til et fascinerende 

digitalt cockpit. På den måde vises vigtige oplysninger altid direkte i 

dit synsfelt. Så du kan koncentrere dig fuldt ud om vejen og trafiksitua-

tionen foran dig.

Widescreen cockpit.

Det fulde overblik. Widescreen cockpittet i den ny GLA imponerer 

med både skarphed og overskuelighed. På den måde går det som en 

leg at navigere igennem bilens menuer.



Giver dig det perfekte udsyn: De adaptive MULTIBEAM LED forlygter reagerer på trafiksi-

tuationen med lysdioder, der kan styres enkeltvis. Det delvise fjernlys går uden om andre 

trafikanter, så de ikke blændes. Og også dreje- og kurvelyset oplyser synsfeltet optimalt, 

så du kan registrere faremomenter hurtigere.

Livet kræver plads. Den ny GLA er gennemtænkt ned i mindste detalje og er kendetegnet 

ved endnu mere funktionalitet til alle livets facetter. 

MULTIBEAM LED.Rummeligt pladskoncept.



20" AMG letmetalfælge 2. sæderække med længdeforskydning.

Selvbevidst. På og uden for vejen. Med sine 20" AMG letmetalfælge passer 

den ny GLA lige så godt ind i bjergrigt terræn som i storbyen.

Vokser med dine behov. 2. sæderække med mulighed for længdeforskydning.



Udstyrslinjen Progressive er standard i Danmark og giver GLA et markant udtryk. 

Nyd den avancerede teknik, og udforsk den unikke, ekspressive SUV-livsstil. 

Udstyrslinjen åbner desuden op for yderligere attraktive kombinationer indvendigt 

og udvendigt – for eksempel med Læder- og Nightpakken.

Udstyrslinjen Progressive.



Udstyrslinjen AMG fremhæver din bils attraktive sportslige udtryk både udvendigt og 

indvendigt. Især AMG stylingen med AMG hækskørt i diffusordesign og diamantgrillen 

er eksklusive kendetegn. Sportssæderne imponerer med optimal siddekomfort bag 

sportslæderrattet med flad bund og eksklusivt nappalæder.

AMG.



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, gearkassens, undervognens eller styretøjets egenskaber. Vælger du funktionen 

'Sport', får du øget dynamik, mens du får særdeles afbalancerede køreegenskaber med grundprogrammet 'Comfort'. 

'ECO' er derimod programmet, hvor der lægges vægt på størst mulig effektivitet, og hvor du sparer brændstof og penge.

DYNAMIC SELECT.



Den ny GLA søger selv sine veje. Med det forbedrede permanente firehjulstræk 4MATIC er der nemlig sikkerhed for vejgreb på alle 

underlag. Uanset om du kører i sne eller på løs jord. På den måde får den ny GLA sin fremragende offroad-performance.

4MATIC.



Instant Performance.

En Mercedes-AMG er et klart statement. En bil, som kan opleves med alle sanser. En erfaring, man 

bevidst vælger til. Uanset om det gælder design eller ydelse, form eller funktion. I alle vores biler 

kommer passionen for perfektion og performance til udtryk via lyd, stil og livsfølelse. At køre  

i en Mercedes-AMG er en ekspressiv oplevelse, som man ikke kan slippe igen. En perfekt 

symbiose af performance og style. Med en Mercedes-AMG er du garanteret en kra�fuld 

og kompromisløs fremtoning. 

Det er tid til din AMG oplevelse!

www.mercedes-amg.com





Tekniske data.

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 Kra�stoffverbrauch, die CO2  Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkra�wagen“, 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 e�er 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

Det bedste til motoren:

Original Mercedes-Benz motorolie.

Dieselmotorer

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

Slagvolumen (cm3) 1.950 1.950 1.950 1.950

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 110 [150] / 3.400 110 [150] / 3.400 140 [190] / 3.800 140 [190] / 3.800

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 8,6 8,9 7,4 7,3

Tophastighed (km/t.) 2083 2053 2223 2193

Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l)4 17,2 16,4 16,9 16,1

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 153,0 161,0 155,0 162,0

Emissionsklasse5/energiklasse6
A B A B

Benzinmotorer

GLA 200 GLA 250 e GLA 250 GLA 250 4MATIC GLA 35 4MATIC GLA 45 S 4MATIC+

Slagvolumen (cm3) 1.332 1.332 1.991 1.991 1.991 1.991

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) 120 [163] / 5.500 118+75 [160+102] 165 [224] / 5.500 165 [224] / 5.500 225 [306] / 5.800 310 [421] / 6.750

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) 8,7 7,1 6,9 6,7 5,1 4,3

Tophastighed (km/t.) 2103 2203 2403 2403 2503 2703

Brændstofforbrug ved blandet kørsel (km/l)4 13,5 58,8 12,2 12,0 11,4 10,1

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) 168,0 38,0 185,0 189,0 200,0 225,0

Emissionsklasse5/energiklasse6
B C C D E



Mål.

Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier og gælder for biler med standardudstyr og uden last.
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 08-1220

Bemærk angående oplysningerne i denne publikation: E�er redaktionens afslutning den 18.01.2021 kan der være 

foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i far-

venuancer 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 dog kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens 

 afslutning. Kontakt derfor din Mercedes-Benz AG forhandler for at høre, hvad der er gældende i dit land.

www.mercedes-benz.dk

Mercedes-Benz AG er medsti�er af den globale Laureus Sport for Good Foundation, der 

blev etableret i år 2000. Fonden 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.


