GLA

Sport Utility Vehicle

Nieuwe avonturen beleven met de GLA.
We staan midden in het moderne leven. We kunnen zo ver reizen als we willen. Ondertussen
gewoon met iedereen communiceren. Zelfverzekerd. Vrij om te doen en laten wat we willen.
De stad wordt steeds opwindender, de natuur steeds fraaier en waardevoller. Onze vrienden
komen tegenwoordig uit de hele wereld en we kunnen met iedereen delen wat ons bezighoudt.
Alles is mogelijk. Geniet van dat alles in de nieuwe GLA.

Trekt blikken naar zich toe.
En laat ze nooit meer los.

Nieuwe wegen inslaan, buiten de gebaande paden, op zoek naar nieuw terrein. Als het om nieuwsgierigheid
en avontuurlijkheid gaat, is de nieuwe GLA een echte offroader. Anderzijds stralen de designlijnen pure
dynamiek uit, bijna net zoals bij een sportcoupé. U kijkt en verbaast u: de GLA is een crossover in zijn
puurste vorm. Hij past in geen enkel hokje en dus perfect bij uw leven.

Loslaten. En met de hele wereld verbonden blijven.
Stap in de nieuwe GLA en ga eropuit. Naar de stilte. Waar de zee ruist. Waar de berg roept. Dankzij optionele
realtime navigatie kunt u alle files omzeilen en ontspannen autorijden met behulp van moderne rijassistentie
systemen. Van de eenzaamheid genieten en die momenten tegelijkertijd met iedereen delen – zelfs dat is mogelijk.
Moderne connectiviteitsservices en door onszelf ontwikkelde apps verbinden u desgewenst met de hele wereld.

Geeft de maat aan.

Maakt van de weg een dansvloer.

Waar het ene avontuur eindigt,
is de GLA alweer klaar voor het volgende.
Van grote inkopen tot een grote reis, de nieuwe GLA heeft alles wat u nodig hebt voor uw volgende
expeditie. U kunt de bagageruimte openen met een druk op de knop of zelfs door uw voet onder de
achterbumper te bewegen. Met deze optie wordt in en uitladen kinderspel. Net zoals de rest: de vierwiel
aandrijving 4MATIC is voor een aantal motorvarianten leverbaar, verschillende rijprogramma’s kunnen
worden gekozen en de optionele 360° surround view camera zorgt dat u altijd overzicht houdt tijdens
het parkeren.

DYNAMIC SELECT.
Individualiteit met een druk op de knop.

Vierwielaandrijving 4MATIC.
Volledig variabel. Volkomen stabiel.

Via de standaard DYNAMIC SELECTschakelaar op het bovenste bedieningspaneel
kan een comfortabel, sportief, efficiënt of individueel rijprogramma worden gekozen.
Met het gekozen rijprogramma worden parameters als de karakteristiek van motor,
transmissie, besturing en onderstel gewijzigd. In combinatie met de vierwielaandrijving
4MATIC kan het rijprogramma ’Offroad’ worden gekozen. Hierbij worden de krachts
ontplooiing van de motor en het schakelen van de automatische transmissie aangepast
aan rijden in licht terrein.

Deze innovatieve variant van de vierwielaandrijving 4MATIC zorgt voor een optimale
verhouding tussen dynamiek, tractie en efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd door een
volledig variabele koppelverdeling, waarbij bijvoorbeeld bij sneeuw, gladheid of dynamische
rijmanoeuvres gevarieerd kan worden tussen voorwielaandrijving en 50 : 50verdeling
over de voor en achteras. 4ETS verhoogt de rijveiligheid en dynamiek, vooral op een
afwisselend stroeve en gladde ondergrond. Het systeem voorkomt door gerichte
remingrepen dat de aangedreven wielen doordraaien tijdens het wegrijden en accelereren.
Tegelijkertijd wordt de aandrijving verschoven naar de wielen die niet doordraaien.

Smartphone-integratie.
Soms offroad maar altijd online.

Harman Kardon® sound system.
De soundtrack bij het GLA-avontuur.

Met deze uitrusting kunnen smartphones met het besturingssysteem iOS via Apple
CarPlay™ en Android Auto in de communicatiesystemen van de auto worden geïntegreerd
en bijvoorbeeld via spraakgestuurde bediening worden gebruikt. De belangrijkste toe
passingen en bepaalde apps worden hierbij ondersteund, waaronder navigatie, telefonie/
FaceTime en messaging. De smartphone wordt met behulp van de controller in de
middenconsole bediend.

Met twaalf luidsprekers, inclusief bassbox, en een negenkanaals DSPversterker
zorgt het 450 watt Harman Kardon® Logic 7® surround sound system voor een perfecte
audiobeleving in stereo, in combinatie met COMAND Online in de formaten DTS en
Dolby Digital 5.1. De Logic 7® surround soundtechnologie met dynamische volume
regeling past het volume permanent aan de rijsnelheid aan voor een gelijkblijvende
audiobeleving op alle zitplaatsen.

De standaarduitvoering.

De uitrustingslijn STYLE.

Bij de standaarduitvoering is alles perfect op elkaar afgestemd. Het front kenmerkt zich
door een grille met twee zilverkleurige lamellen. Onder de voor en achterbumper is
zichtbaar een bodembeschermingsplaat aangebracht. Opvallend aan het zijaanzicht zijn
de 17 inch multispaaks lichtmetalen velgen en de sierlijst op de bovenkant van de
portieren in matzwart. Het interieur is uitgerust met een driespaaks multifunctioneel
stuurwiel, comfortstoelen in stof Coari met siernaden en luchtuitstroomopeningen in
hoogglanzend zwart.

Deze Line getuigt van een uitstekend stijlgevoel en benadrukt met vele details de
hoogwaardige SUVlook van de nieuwe GLA. Daartoe behoren highperformance
ledkoplampen, grootlichtassistent, airconditioning THERMOTRONIC, 17 inch vijfdubbel
spaaks lichtmetalen velgen, laaddrempelbescherming in chroom en aluminium dakreling
in hoogglanzend zwart. In het interieur zorgt het door bandensporen geïnspireerde dessin
van de comfortstoelen in lederlook ARTICO/stof Macapá voor een speciale offroad
touch. Ook het sierdeel in zwarte matrixlook is een blikvanger.
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De uitrustingslijn URBAN.

De AMG Line.

Voor iedereen die van sportief houdt. Deze Line zorgt in alle opzichten voor dynamische
accenten bij het exterieur en interieur, met onder andere highperformance led
koplampen, grootlichtassistent, airconditioning THERMOTRONIC, geïntegreerde
uitlaatsierstukken en 18 inch vijfdubbelspaaks lichtmetalen velgen.1 In het
interieur blijkt het sportieve karakter onder andere uit de sportstoelen in lederlook
ARTICO/stof Maringá zwart of kristalgrijs, het sierdeel in saillook en het multi
functionele stuurwiel dat op het greepgedeelte is geperforeerd.

Deze Line verhoogt de sportiviteit en exclusiviteit nog eens met de krachtige
AMGstyling, highperformance ledkoplampen, grootlichtassistent, airconditioning
THERMOTRONIC, 19 inch vijfspaaks lichtmetalen AMGvelgen1 en dubbele sportuitlaat
met in de bumper geïntegreerde uitlaatsierstukken. Het 15 mm verlaagde onderstel
en de SPORT DIRECT STEERING bieden meer dynamiek. Sportstoelen in lederlook
ARTICO/microvezel DINAMICA, het aan de onderzijde afgevlakte multifunctionele
sportstuur en de schakelhendel in leder met applicaties in zilverchroom vormen
stijlvolle, sportieve accenten.

De afgebeelde velgen wijken af van de standaarduitrusting in Belgïe en Nederland.

Bekledingen en sierdelen.

Line Style1

Standaarduitvoering

021

621

111

028

625

118

111

631

105

Bekledingen
021

Stof Coari zwart

028

Stof Coari kristalgrijs

105

Lederlook ARTICO saharabeige1

111

Lederlook ARTICO zwart1

118

Lederlook ARTICO kristalgrijs1
Lederlook ARTICO/stof Maringá kristalgrijs

378
381
621

Lederlook ARTICO/stof Maringá zwart
Lederlook ARTICO/stof Macapá zwart

631

Lederlook ARTICO/stof Macapá saharabeige/zwart
Lederlook ARTICO/stof Macapá okergeel/zwart

651

Lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart

801

Leder zwart

804

Leder notenbruin

811

Leder zwart RED CUT

831

Leder zwart

855

Leder saharabeige/zwart

625

118

Sierdelen
H74# Carbonlook
H06 Essenhout matzwart
H14 Wortelnotenhout bruin glanzend
H19 Populierenhout lichtbruin zijdemat
H54 Matrixlook zwart
H73 AMGcarbon
H79 Aluminium dwarsgeslepen licht
H81 Saillook
H90 AMGdesign zwart/rood (niet afgebeeld)2
H91 AMGdesign zwart/zilver (niet afgebeeld)3

H54

H92 AMGmicrovezel DINAMICA zwart
739

1

Aluminium trapeziumvormig geslepen

Optie. 2 Standaard bij MercedesAMG GLA 45 4MATIC.
GLA 45 4MATIC in combinatie met exclusiefpakket.
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H06

H19

H14

H73

Standaard bij MercedesAMG
H74#

Line Urban1

AMG Line1

378

AMG-exclusiefpakket1

651

Exclusiefpakket1

811

Comfortexclusiefpakket1

801

381

804

111

855

831

118

105
739

H81

H79

H79

H06

H73

739

H06

H06

H79

H14

H14

H73

H73

H19

H19

H92

H92

H73

H73

Lakken.

Metallic lakken1

Unilakken

designo lak1

589

175

890

650

191

895

696

761

990

Unilakken
589 Jupiterrood
650 Cirruswit
696 Nachtzwart
Metallic lakken1
175 Elbaietgroen
191 Kosmoszwart
761 Poolzilver
787 Mountaingrijs
890 Cavansietblauw
895 Canyonbeige
990 Oriëntbruin
designo lak1
662 designo mountaingrijs magno
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Optie.

787

982
662

Technische gegevens.
Dieselmotoren
GLA 180 d

GLA 200 d

GLA 200 d 4MATIC

GLA 220 d

GLA 220 d 4MATIC

Aantal cilinders/opstelling

4inlijn

4inlijn

4inlijn

4inlijn

4inlijn

Cilinderinhoud in cm3

1461

2143

2143

2143

2143

Max. vermogen in kW (pk) bij t/min

80 (109)/4000

100 (136)/3200–4000

100 (136)/3400–4400

130 (177)/3600–3800

130 (177)/3600–3800

Max. koppel1 in Nm bij t/min

260/1750–2500

300/1400–3000

300/1400–3000

350/1400–3400

350/1400–3400

Transmissie

6handgesch.
[7GDCT]

6handgesch.
[7GDCT]

–

–

–

[7GDCT]

[7GDCT]

[7GDCT]

Acceleratie van 0–100 km/h in sec.

11,9 [11,7]

9,5 [9,1]

– [9,1]

– [7,7]

– [7,7]
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Topsnelheid ca. in km/h

190 [190]

205 [205]

– [200

– [223]

– [218]

Brandstofverbruik4 in l/100 km
of km/l gecombineerd

4,3–4,0 [4,1–3,9]
23,3–25,0 [24,3–25,6]

4,4–4,2 [4,4–4,2]
22,7–23,8 [22,7–23,8]

– [5,0–4,8]
– [20,0–20,8]

– [4,4–4,2]
– [22,7–23,8]

– [5,0–4,8]
– [20,0–20,8]

CO2  emissie4 in g/km gecombineerd

113–105 [109–103]

115–110 [115–108]

– [130–127]

– [115–110]

– [130–127]

Euro 6 [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

– [Euro 6]

– [Euro 6]

– [Euro 6]

Emissieklasse
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Benzinemotoren
GLA 180

GLA 200

GLA 220 4MATIC

GLA 250

GLA 250 4MATIC

Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC

Aantal cilinders/opstelling

4inlijn

4inlijn

4inlijn

4inlijn

4inlijn

4inlijn

Cilinderinhoud in cm3

1595

1595

1991

1991

1991

1991

Max. vermogen1 in kW (pk) bij t/min

90 (122)/5000

115 (156)/5300

135 (184)/5500

155 (211)/5500

155 (211)/5500

280 (381)/6000

Max. koppel1 in Nm bij t/min

200/1250–4000

250/1250–4000

300/1200–4000

350/1200–4000

350/1200–4000

475/2250–5000

Transmissie

6handgesch.
[7GDCT]

6handgesch.
[7GDCT]

–
[7GDCT]

6handgesch.
[7GDCT]

–
[7GDCT]

–
[AMG SPEEDSHIFT DCT]

Acceleratie van 0–100 km/h in sec.

9,0 [8,7]

8,4 [8,1]

– [7,1]

6,7 [6,6]

– [6,6]

– [4,4]

Topsnelheid ca. in km/h

200 [200]

215 [215]

– [230]

235 [235]

– [230]

– [250]2, [270]2, 3

Brandstofverbruik4 in l/100 km
of km/l gecombineerd

16,7–17,5
[17,2–17,9]

16,7–17,5
[17,2–17,9]

–
[15,2–15,4]

16,1–16,4
[16,7–17,2]

–
[15,2–15,4]

–
[13,5]

CO2  emissie4 in g/km gecombineerd

138–133 [135–131]

138–134 [135–131]

– [155–152]

145–142 [140–134]

– [155–152]

– [172]

Emissieklasse5

Euro 6 [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

– [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

– [Euro 6]

– [Euro 6]

Voor de leverbare motorvarianten en uitvoeringen verwijzen wij u naar de geldende prijslijst. 1 Opgaven van het nominaal vermogen en koppel volgens (EG) 595/2009 in de huidige versie. 2 Elektronisch begrensd. 3 AMG Driver’s Package. 4 De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en
CO2emissie werden gemeten volgens de voorgeschreven meetprocedure (§ 2 nrs. 5, 6, 6a PkwEnVKV in de huidige versie). De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. 5 De opgaven gelden alleen binnen
de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk. Waarden tussen vierkante haakjes hebben betrekking op uitvoeringen met automatische transmissie. Meer technische gegevens kunt u vinden op www.mercedes-benz.nl

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation.
Sinds de stichting in 2000 in het leven is geroepen, ondersteunt en bevordert MercedesBenz de doelen en waarden
van dit wereldwijde gemeenschapsprogramma: met sociale sportprojecten het leven van sociaal achtergestelde of
zieke kinderen verbeteren. Laureus is een fundamenteel onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
MercedesBenz. Elke nieuwe MercedesBenz draagt deze waarden dan ook uit. Wanneer u een MercedesBenz
aanschaft, ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen

Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld

de werkelijkheid zoveel mogelijk. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van
deze uitgave (08/16). Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen

voor het recyclen van voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle MercedesBenz
modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale

afwijken van de in België en Nederland geldende standaard en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar

belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, verder ontwikkeld en verbeterd.

onze laatste prijslijst. www.mercedes-benz.be

Een directe investering in de toekomst.

www.mercedes-benz.nl
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