CLA

Coupé en Shooting Brake

Rock. Star.
Licht uit, spot aan. De spanning neemt toe. Het is bijna tijd voor het grootse optreden van
de CLA Coupé en CLA Shooting Brake. Trendy wijken vormen het perfecte decor – stille
achterafstraatjes de backstage. Verheug u op een exclusieve meet & greet met de meest
opwindende modellen van hun klasse.

Rockt In eLk FoRMaat.
Ontdek de CLA Coupé en CLA Shooting Brake op uw iPad®.
De Mercedes-Benz catalogus app met heel veel extra content
is gratis verkrijgbaar in de iTunes Store®.

De instrumenten:

De band:
4 | Mercedes-Benz cLa 250 coupé
Poolzilver
Uitrustingslijn AMG Line, multispaaks lichtmetalen
velgen, AMG-exclusiefpakket, bekleding in leder zwart
RED CUT, sierdelen in aluminium dwarsgeslepen licht
14 | Mercedes-Benz cLa 200 d 4MatIc Shooting Brake
cavansietblauw
Uitrustingslijn Urban, vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen,
exclusiefpakket, bekleding in leder notenbruin, sierdelen
in aluminium honingraatgeslepen donker

De afbeeldingen en omschrijvingen kunnen afwijken van de in België en Nederland geldende
standaard- en leverbare uitvoeringen.

64 | Mercedes-aMG cLa 45 4MatIc Shooting Brake
cavansietblauw
AMG-nightpakket, kruisspaaks lichtmetalen AMG-velgen,
bekleding in lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA,
AMG Performance-stoelen, sierdelen in AMG-microvezel
DINAMICA zwart
70 | Mercedes-aMG cLa 45 4MatIc coupé
cirruswit
AMG-aerodynamicapakket, AMG-nightpakket, kruisspaaks
lichtmetalen AMG-velgen, bekleding in lederlook ARTICO/
microvezel DINAMICA, AMG Performance-stoelen, sierdelen
in AMG-design zwart/rood

26 | Mercedes me
30 | Service
34 | Motoren
36 | 7G-DCT automatische transmissie met
dubbele koppeling
37 | Vierwielaandrijving 4MATIC
38 | Actieve remassistent
39 | Integraal veiligheidsconcept
40 | Mercedes me connect
41 | Multimediasystemen
42 | Panoramaschuifdak
43 | Sfeerverlichting
48 | Opties
50 | Uitrustingen en pakketten
57 | Originele accessoires
58 | CLA 250 Sport en CLA 250 Sport 4MATIC
60 | Velgen
62 | Mercedes-AMG modellen
82 | Technische gegevens, afmetingen, bekledingen,
sierdelen en lakken
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Een nieuwe generatie rocksterren. Er is nauwelijks iemand met meer volgers. Geen wonder
ook, want het sportieve design is opnieuw aangescherpt. Ook de connectiviteit is verder
uitgebreid. En met het asfalt wordt een virtuoos spel gespeeld. Dankzij efficiënte motoren,
DYNAMIC SELECT (leverbaar afhankelijk van het model) en het optionele onderstel met
adaptief verstelbare demping.
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Bad boy
in good shape.

Een selfie met de CLA Coupé wil iedereen wel! De bumper met voorskirt en
sierelement aan de onderzijde in zilver, zwart of chroom, alsmede de diamond
grille moeten uiteraard ook op de foto. De 45,7 cm (18 inch) lichtmetalen
velgen zorgen voor nóg meer likes.
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De CLA Coupé heeft nooit de behoefte gehad voor paparazzi te vluchten. Waarom
zou hij ook? Zijn avant-gardistische design creëert nieuwe maatstaven. Het spannende
coupésilhouet en de atletische achterzijde met geïntegreerde uitlaatsierstukken en
optionele led-achterlichten hoeven zich voor niemand te verbergen. Maar de CLA zet ook
graag anderen in de schijnwerpers – met de optionele high-performance led-koplampen.
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Love & pace.
Het wordt een echt live spektakel! Kies met DYNAMIC SELECT (leverbaar afhankelijk
van het model) het rijprogramma ’Sport’ en gesp uw veiligheidsgordel goed om. Er ligt
namelijk veel meer vóór u dan alleen een ritje van A naar B. U gaat vooral op jacht naar
bochten, helemaal op uw eigen manier. Het optionele onderstel met adaptief verstelbare
demping staat namelijk garant voor een aanzienlijk dynamischere rijstijl, dankzij de
straffere afstelling.
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De Coupé met glam factor. Geniet van het verfijnde interieur met
fraaie chroomsierdelen en de stoelbekledingen van de optionele
uitrustingslijn Urban en het optionele exclusiefpakket. Het voor de
multimediasystemen leverbare 20,3 cm (8 inch) mediadisplay
rondt het zorgvuldig samengestelde interieur perfect af met een
subtiele rand in chroomlook.
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More
heartbeats
per minute.

14

Access

all areas.

De CLA Shooting Brake staat niet alleen op het podium in het middelpunt.
Daarvoor zorgen de standaard diamond grille, de bumper met sierlijst, de
markant vormgegeven voorskirt en de lakkleur cavansietblauw. Wilt u graag
een kijkje backstage nemen? Met het optionele HANDS-FREE ACCESS
wordt de achterklep van de CLA Shooting Brake volledig automatisch geopend
en gesloten. In combinatie met het optionele KEYLESS GO-comfortpakket
hoeft u daarvoor alleen maar uw voet heen en weer te bewegen onder de
achterbumper.
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Don’t drive.

Perform.
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De performance van de CLA levert u een staande ovatie langs de
weg op. Zelfs moeder natuur applaudisseert voor het milieuvriendelijke
BlueEFFICIENCY-model.
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Houd nauw contact met uw CLA. Met het optionele smartphoneintegratiepakket, inclusief Apple CarPlayTM en Android Auto bent u
volledig aangesloten op uw auto. Geniet van speciale apps voor
uw smartphone, uw playlists en nog veel meer in de CLA. Welkom
in uw eigen VIP-box.
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Security
service.

Innovatieve assistentiesystemen zorgen rond de klok voor veiligheid. De optionele afstandspilot
DISTRONIC kan bijvoorbeeld automatisch een veilige afstand tot de voorligger aanhouden.
De ATTENTION ASSIST kan typische tekenen van vermoeidheid herkennen en u waarschuwen voordat
u in slaap dreigt te vallen. De CLA is ook bij het in- en uitparkeren uiterst geruststellend omdat
de optionele achteruitrijcamera u daarbij ondersteunt met dynamische hulplijnen op het display.
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Sexiest cars
alive.
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Onze wereld in uw handen.
www.mercedes.me – hier draait alles alleen om u. Ontdek een wereld van services, noviteiten en
aanbiedingen, die uw leven op fascinerende wijze zullen verrijken en vergemakkelijken. Gewoon vanuit
uw stoel. Digitaal. Zo wordt onze wereld uw wereld.

27

28

Uw connected leven kan zo fascinerend eenvoudig zijn.
Al onze connectiviteits- en mobiliteitsservices en vele andere aanbiedingen – bij elkaar op één
plaats. Alleen voor u. Dát is Mercedes me. Meld u vandaag nog gratis aan en maak de wereld van
Mercedes-Benz tot de uwe: thuis op uw pc of laptop en onderweg met uw tablet, smartphone of
smartwatch. Omdat uw leven voortdurend verandert, ontwikkelen wij ook onze services voortdurend
verder. Stap in: www.mercedes.me/welcome.
Wilt u persoonlijke inspiratie niet alleen online beleven? Dan kunt u overal ter wereld de Mercedes me
Stores bezoeken, zoals in Beijing, Moskou en Hamburg.
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Mercedes me connect verbindt u met uw auto – en uw
auto met de wereld. Onderweg hebt u de beschikking
over uiteenlopende, comfortabele services die u meer
veiligheid, meer connectiviteit en – niet te vergeten –
meer rijplezier bieden. Het geeft u een goed gevoel om
ook onderweg altijd verbonden te zijn! Onder Mercedes
me connect vallen standaardservices, waarmee wij u bij
pech of bij een ongeval ondersteuning bieden, Remote
Online-services waarmee u voertuiginstellingen op uw
smartphone kunt regelen, en nog veel meer.
Mercedes me inspire is uw toegang tot een fascinerende
merkbeleving en een inspirerende dialoog. Om ervoor te
zorgen dat we altijd de beste oplossingen kunnen bieden,
delen we onze ideeën met u en willen we graag weten
wat uw wensen zijn. Hiervoor bieden we bijvoorbeeld een
community en ook aanbiedingen en belevenissen op
het gebied van events, reizen en lifestyle, die verder gaan
dan de klassieke voertuigthema’s.
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Afhankelijk van de beschikbaarheid in de markt.

Mercedes me move biedt toegang tot intelligente mobiliteitsoplossingen. car2go is niet alleen pionier maar ook
wereldwijd marktleider op het gebied van free-floating
carsharing. In de mobiliteits-app moovel zijn de services
van verschillende mobiliteitsaanbieders gebundeld, zodat
u altijd optimaal van A naar B onderweg bent. En met de
mytaxi-app kunt u een taxi bestellen, zien wanneer de taxi er
is en op eenvoudige wijze betalen. Bij Mercedes-Benz Rent
vindt u auto’s voor alle gelegenheden, die u voor kortere of
langere tijd bij de dichtstbijzijnde Mercedes-Benz dealer
kunt huren. Via Blacklane kunt u een limousine met chauffeur
boeken en met FlixBus kunt u zich op goedkope, comfortabele en milieuvriendelijke wijze in onze touringcars laten
vervoeren.
Mercedes me assist biedt u de mogelijkheid snel en
eenvoudig een onderhoudsafspraak te maken bij de
Mercedes-Benz dealer. Ook kunt u online het onderhoudsboekje raadplegen en zien welk onderhoud er aan uw
auto is uitgevoerd. Het onderhoudsbericht is al één dag
na een onderhoudsbeurt online beschikbaar. Naast het
actuele onderhoudsbericht kunt u ook de volledige onderhoudsgeschiedenis en de onderhoudsintervallen van uw
auto bekijken en afdrukken.

Mercedes me finance biedt u diverse lease- en financieringsmogelijkheden voor de auto van uw dromen.
Mercedes-Benz Financial Services helpt u graag bij uw
keuze voor de optimale lease- of financieringsoplossing
en de verzekering die het beste bij u past. Met onze leaseproducten rijdt u altijd in de nieuwste modellen en geniet
u van maximale flexibiliteit. U betaalt namelijk niet voor de
aanschaf maar voor het gebruik en profiteert zo van aantrekkelijke maandelijkse tarieven. Met onze financieringsmogelijkheden betaalt u uw nieuwe Mercedes-Benz op
de manier die bij uw persoonlijke financiële planning past.
Hierbij worden de aanbetaling en de contractduur, en dus
de maandelijkse kosten, samen met u bepaald. Daarnaast
beschermen onze individuele verzekeringen niet alleen
uw auto, maar sparen ook uw portemonnee. Verzekeringsclaims kunt u zelfs heel gemakkelijk online indienen.1
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Onze service past perfect bij uw Mercedes-Benz.
U krijgt meer dan een auto. U krijgt iets onbetaalbaars, namelijk Mercedes-Benz als exclusieve partner. Voor u betekent
dit zekerheid en onafhankelijkheid, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken. Met andere woorden: het goede
gevoel een Mercedes-Benz te rijden.

Het beste voor uw Mercedes-Benz. Niemand kent uw auto
beter dan onze ervaren specialisten in de Mercedes-Benz
werkplaatsen. Het uitgebreide serviceaanbod en de hoge
kwaliteit zorgen ervoor dat uw auto in topconditie blijft.
Daarom vertrouwen wij op beproefde Mercedes-Benz
originele onderdelen en speciaal gereedschap.
Het beste voor u. Met de Mercedes-Benz servicecontracten gaat u zorgeloos op weg. Hiermee weet u altijd welke
onderhoudswerkzaamheden er binnenkort en op de lange
termijn gepland zijn. En dankzij de vaste maandelijkse kosten
weet u precies waar u aan toe bent. Bovendien bent u
optimaal tegen extra werkplaatskosten gedekt.

Het beste voor uw mobiliteit. Met Mercedes-Benz Mobilo1
wordt u in heel Europa snel en vakkundig geholpen
bij pech onderweg, een ongeval, een klein probleem of
vandalisme. Hiermee hebt u recht op pechhulp, een
vervangend voertuig, wegslepen of een hotelovernachting.
De mobiliteitsgarantie is twee jaar vanaf de eerste
kentekenregistratie geldig en kan steeds worden vernieuwd
tot maximaal dertig jaar. Wanneer u hulp nodig hebt,
bereikt u ons in heel Europa op het gratis telefoonnummer
00800 1 777 77772.

m

koM MeeR te weten
Meer informatie over Mercedes-Benz servicecontracten vindt u op
www.mercedes-benz.nl of bij uw Mercedes-Benz dealer. Uw
Mercedes-Benz dealer stelt graag een persoonlijke offerte voor u op.

1
2

Conform de voorwaarden van de Mercedes-Benz servicecontracten. Mobilo kan na elke onderhoudsbeurt bij een Mercedes-Benz dealer worden vernieuwd tot maximaal dertig jaar.
Vanuit het buitenland kunnen roamingkosten door uw provider in rekening worden gebracht.

32

Wat zou de autosport zijn zonder Mercedes-Benz?
Het eerste voertuig dat een autorace won, werd aangedreven door een Daimler-motor. De eerste
Mercedes was een racewagen: de legendarische ’Zilverpijl’ – een legende. Onze betrokkenheid bij
sportevenementen kent een lange traditie. Autosport is onlosmakelijk verbonden met ons merk
en alle voertuigen waarop een ster prijkt. Beleef onze unieke geschiedenis als de dag van gisteren
in het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart.

m

LeeS MeeR
In het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart vindt u 130 jaar
legendarische automobielgeschiedenis op één enkele plek.
Op een totale oppervlakte van 16 500 m2 worden meer
dan 1500 stukken tentoongesteld, waaronder unieke stukken
als de oudste nog behouden Mercedes uit 1902 en de
legendarische ’vleugeldeur’. Meer informatie vindt u op:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzclassic
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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Wat zou Mercedes-Benz zijn zonder de autosport?
Op 3 juni 1934 werd de mythe van de ’Zilverpijlen’ geboren tijdens de ’Internationale Eifelrennen’
op de Nürburgring. De roemrijke traditie is nu nog levendiger dan ooit: in 2015 heeft het
Zilverpijl-fabrieksteam MERCEDES AMG PETRONAS voor de tweede keer op rij de Formule 1
constructeurs- en -coureurstitel binnengehaald. Maar niet alleen op het circuit was het team
succesvol: elke afgelegde meter droeg bij aan de ontwikkeling van onder meer lichtgewichtmaterialen
en hybridetechnologie voor de serieproductie.
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LeeS MeeR
Beleef de fascinerende Formule 1 multimediaal op:
www.facebook.com/MercedesaMGF1
www.twitter.com/MercedesaMGF1
www.youtube.com/MercedesaMGF1
www.google.com/+MercedesaMGF1
www.instagram.com/MercedesaMGF1
www.MercedesaMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Mercedes-Benz F1 W07 Hybrid, seizoen 2016.
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Beroemd om hun zuinigheid en rijplezier.

Het MotoRenPRoGRaMMa
Diesel:

een absolute hit: de efficiënte dieselmotoren.
De viercilinder dieselmotoren hebben een rustige motorloop en zijn uitermate vriendelijk als het om brandstofverbruik en emissies gaat, maar vertonen zelfs bij lage
toerentallen al een pittig reactievermogen. Hierbij kan
worden gekozen uit motorvermogens variërend van 80 tot
130 kW. De CLA 180 d, CLA 200 d en CLA 220 d voldoen
uiteraard aan de eisen van emissieklasse Euro 6. De motoren
beschikken over de vierde generatie Common-Rail dieseltechnologie, met een tot 2000 bar verhoogde inspuitdruk
(CLA 180 d, 1600 bar), verder verbeterde verbrandingsruimtes en uiterst nauwkeurige magneetklepinjectoren
(CLA 180 d, piëzo-injectoren). De hoge ontstekingsdruk
en turbocompressie met variabele turbinegeometrie zorgen
voor een onovertroffen koppelverloop.

zorgt hierbij voor optimale vulling van de cilinders. Aan de
verbruiksvoordelen die dit oplevert, wordt ook bijgedragen
door het lagere gewicht, de geringere inwendige wrijving
en de naar behoefte geregelde nevenaggregaten. De turbocompressie zorgt voor een spontaan reactievermogen en
een hoog koppel bij alle toerentallen.

CLA 180 d met 80 kW (109 pk) vermogen en 260 Nm koppel
CLA 200 d met 100 kW (136 pk) vermogen en 300 Nm koppel
CLA 200 d 4MATIC met 100 kW (136 pk) vermogen en
300 Nm koppel
CLA 220 d met 130 kW (177 pk) vermogen en 350 Nm koppel
CLA 220 d 4MATIC met 130 kW (177 pk) vermogen en
350 Nm koppel

Zuinige ster: met dank aan het eco start-stopsysteem.
Zowel de diesel- als benzinemotoren beschikken over het
eco start-stopsysteem, dat de motor afzet zodra
de auto stilstaat. Voor een nóg efficiëntere rijstijl geeft de
standaard eco-aanduiding niet alleen aan hoe zuinig
er feitelijk wordt gereden, maar spoort deze de bestuurder
ook aan tot een rijstijl waarbij nog meer brandstof kan
worden bespaard.

Benzine:
CLA 180 BlueEFFICIENCY met 90 kW (122 pk) vermogen en 200 Nm
koppel (alleen CLA Coupé)
CLA 180 met 90 kW (122 pk) vermogen en 200 Nm koppel
CLA 200 met 115 kW (156 pk) vermogen en 250 Nm koppel
CLA 220 4MATIC met 135 kW (184 pk) vermogen en 300 Nm koppel
CLA 250 met 155 kW (211 pk) vermogen en 350 Nm koppel
CLA 250 4MATIC met 155 kW (211 pk) vermogen en 350 Nm koppel
CLA 250 Sport met 160 kW (218 pk) vermogen en 350 Nm koppel
(alleen CLA Coupé)
CLA 250 Sport 4MATIC met 160 kW (218 pk) vermogen en
350 Nm koppel

een klasse op zich: de benzinemotoren.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC met 280 kW (381 pk) vermogen
en 475 Nm koppel

De viercilinder benzinemotoren zoals die van de CLA 180
Coupé BlueEFFICIENCY, met directe brandstofinspuiting,
variabele kleptiming en turbo, kunnen bergen werk verzetten
en voldoen uiteraard eveneens aan emissieklasse Euro 6.
De Mercedes-Benz directe hogedrukinspuiting en de doorontwikkelde, piëzo-injectorgeleide verbranding van de
derde generatie maken een vrijwel volledige verbranding
met hoog rendement mogelijk, waardoor de brandstof
uiterst efficiënt wordt verbruikt. De variabele kleptiming

m

LeeS MeeR
Alle technische gegevens van de CLA Coupé en
CLA Shooting Brake kunt u vinden op pag. 82–83.

Voor de leverbare motorvarianten en uitvoeringen verwijzen wij u naar de
geldende prijslijst.
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cLa 200 d
Het maximumkoppel alleen maakt niet gelukkig.
Maar als het zo snel ter beschikking staat
als bij de CLA, levert het een onovertroffen
rijervaring op, omdat er met lage toerentallen kan worden gereden.
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Van ’piano’ tot ’forte’: de 7G-DCT.
De zeventraps automatische transmissie met dubbele koppeling 7G-Dct biedt veel meer dan zeven versnellingen.
Namelijk het comfort van een zeventraps automatische transmissie met de rijdynamiek van een handgeschakelde
versnellingsbak. De 7G-DCT bestaat feitelijk uit twee deeltransmissies, waarbij de ene de trekkracht op de wielen overdraagt, terwijl de andere alvast de volgende versnelling selecteert. Op deze manier kan er niet alleen snel en soepel
zonder trekkrachtonderbreking worden geschakeld, maar kan er ook sneller worden geaccelereerd.

HanDGeScHakeLDe veRSneLLInGSBak
De perfect op de motor afgestemde handgeschakelde zesversnellingsbak staat garant voor een hoog schakelcomfort,
nauwkeurig schakelen en een harmonieus schakelverloop.
Bovendien kan hiermee brandstofbesparend en comfortabel
worden gereden bij lage toerentallen.

Met de rijprogramma’s ’Economy’, ’Sport’ en ’Manual’ kan worden gekozen uit een scala van zuinig tot sportief schakelen.
Bij kickdown in de stand ’Sport’ kan de 7G-DCT afzonderlijke versnellingen overslaan. Op deze manier kunnen er snellere
tussensprints worden gerealiseerd. Sportieve rijders kunnen met behulp van de stuurschakelpaddles handmatig schakelen.
In combinatie met de 7G-DCT behoren de cruisecontrol met variabele snelheidsbegrenzing SPEEDTRONIC en de DYNAMIC
SELECT-rijprogramma’s eveneens tot de standaarduitrusting.
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Klaar voor een adembenemend optreden.
De vierwielaandrijving 4MatIc draagt de aandrijvingskracht van de motor en transmissie perfect op het wegdek over.
Het innovatieve concept voor de vierwielaandrijving zorgt ervoor dat de traploze, variabele koppelverdeling van de vooras
(tussen 100 % en 50 %) en de achteras (tussen 0 % en 50 %) via een in het achterassperdifferentieel geïntegreerde,
elektrohydraulisch geregelde lamellenkoppeling wordt geregeld. Dankzij dit systeem kan de vierwielaandrijving flexibel
aan de rijsituatie worden aangepast.

De onDeRSteLoPtIeS
Het comfortonderstel vermindert de neiging tot duiken en
overhellen en zorgt daarmee voor een uitstekende balans tussen
comfort en dynamiek.
Het onderstel met adaptief verstelbare demping zorgt ervoor dat
er kan worden gekozen tussen een comfortabele en sportief-

De vierwielaandrijving wordt hierbij ondersteund door de verschillende afstellingen van het onderstel, variërend van
sportief-comfortabel tot uitermate sportief. Bij het optionele onderstel met adaptief verstelbare demping kan met
behulp van de DYnaMIc SeLect-schakelaar worden gekozen tussen een comfort- en sportstand. Dankzij de traploze
demping en afzonderlijke afstelling van elk wiel worden zowel de rijveiligheid als het afrolcomfort verhoogd.

straffe afstelling van de demping.
Het sportonderstel (leverbaar in combinatie met de AMG Line)
staat garant voor een sportieve rijstijl.
De SPoRt DIRect SteeRInG zorgt voor dynamischere reacties
van de carrosserie en staat bovendien garant voor een hogere
rechtuitstabiliteit.
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Meer bodyguards. Minder gevaar.
Anticiperende bestuurders houden op elk traject rekening met onvoorziene gebeurtenissen. Mercedes-Benz Intelligent
Drive levert hierbij de nodige ondersteuning met intelligente veiligheids- en assistentiesystemen.
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LeeS MeeR
De leidraad voor noodhulpdiensten zorgt ervoor dat ze
ter plaatse altijd over de laatste voertuiggegevens kunnen

De CLA is standaard uitgerust met de actieve remassistent. die de bestuurder zichtbare waarschuwingssignalen geeft
zodra de afstand tot een voorligger te klein wordt. Wanneer de afstand nóg kleiner wordt, geeft het systeem bovendien
hoorbare waarschuwingssignalen. Zodra de bestuurder afremt, kan de ADAPTIVE BRAKE autonoom de remkracht verhogen
om een botsing te voorkomen. Bovendien kan de actieve remassistent zelfstandig gedeeltelijk afremmen wanneer de
bestuurder niet reageert op de waarschuwingen of wanneer er een botsing dreigt. Zo kan een botsing worden vermeden
of de ernst ervan worden verminderd.

beschikken.
Meer informatie: www.mercedes-benz.de/rettungsleitfaden

actIeve ReMaSSIStent
Het waarschuwingssysteem van de actieve remassistent is gebaseerd op een in de voorzijde
ingebouwde radarsensor die bij snelheden van 7 tot 250 km/h permanent de afstand tot
de voorligger controleert. Stilstaande obstakels kunnen worden waargenomen bij snelheden
van 7 tot 70 km/h.
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Het goede gevoel in een Mercedes-Benz te rijden.
Als eerste autofabrikant ter wereld hebben we een integraal veiligheidsconcept ontwikkeld. Met als doel optimaal
op gevaren te kunnen reageren en de gevolgen van een ongeval te beperken. Niet alleen voor de inzittenden van een
Mercedes-Benz, maar ook voor alle overige verkeersdeelnemers.
veILIG RIjDen

De attentIon aSSISt kan vooral op lange trajecten en
’s nachts voor meer veiligheid zorgen. Het systeem kan aan
het stuurgedrag typische kenmerken van vermoeidheid
en onoplettendheid herkennen. De bestuurder wordt met
zicht- en hoorbare signalen gewaarschuwd.
De optionele afstandspilot DIStRonIc kan ervoor zorgen
dat een veilige afstand tot de voorligger wordt aangehouden.
Als dat nodig is, kan het systeem zelfstandig afremmen en
weer optrekken.
BIj GevaaR

richtingaanwijzer is ingeschakeld, geeft het systeem ook
een hoorbare waarschuwing. Het systeem is werkzaam bij
snelheden van 30 km/h tot de topsnelheid. De optionele
spoorassistent kan bij snelheden tussen 60 en 200 km/h
waarnemen wanneer de rijstrook onbedoeld (zonder
richting aan te geven) wordt verlaten en vervolgens met
een licht vibrerend stuurwiel de bestuurder hiervoor
waarschuwen.
Het optionele beschermingssysteem voor inzittenden
PRe-SaFe® kan kritieke rijsituaties vroegtijdig herkennen
en bij een dreigend ongeval voorzorgsmaatregelen treffen
om de inzittenden te beschermen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de reversibele gordelspanners of het automatisch
sluiten van geopende zullen zijn.

Wanneer een botsing dreigt, kan de actieve remassistent
autonoom afremmen om een botsing te voorkomen of
de gevolgen ervan te beperken.

BIj een onGevaL

De optionele dodehoekassistent met radarsensoren
kan een van de grootste gevaren in het verkeer zichtbaar
maken. Zodra een andere verkeersdeelnemer in de dode
hoek wordt waargenomen, licht in de betreffende buitenspiegel een rode gevarendriehoek op. Als bovendien de

Uitgebreide, intelligente veiligheidssystemen en de
constructie van de carrosserie kunnen een aanzienlijke
bijdrage leveren aan het verminderen van het risico op
letsel. Hiertoe behoren onder andere driepuntsveiligheidsgordels met pyrotechnische gordelspanners en gordel-

krachtbegrenzers. Een groot aantal airbags zorgt voor
optimale bescherming rondom van de inzittenden bij een
ongeval: bijvoorbeeld frontairbags voor de bestuurder
en voorpassagier met tweetraps ontsteking afhankelijk van
de zwaarte van het ongeval, sidebags voor de bestuurder
en voorpassagier, alsmede windowbags tussen de A- en
C-stijlen.
na een onGevaL

Elke Mercedes-Benz is uitstekend uitgerust voor het geval
er eerste hulp moet worden verleend. Na een ongeval
kan de motor automatisch worden afgezet, kunnen de
noodknipperlichtinstallatie en de noodverlichting in het
interieur worden geactiveerd, en kan de centrale portiervergrendeling worden ontgrendeld. Tot slot kan het
Mercedes-Benz noodoproepsysteem, als onderdeel van
Mercedes me connect-standaardservices (standaard),
gps-positiegegevens en belangrijke voertuiginformatie doorgeven. Maar we hopen natuurlijk dat dergelijke maatregelen nooit nodig zullen zijn.
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Nooit meer iets missen.
Voor innovatieve en geïndividualiseerde service-, mobiliteitsen connectiviteitsoplossingen hebben we een naam:
Mercedes me. Onderdeel van deze nieuwe belevingswereld
is Mercedes me connect, waarbij bestuurder, auto
en privéleven elektronisch met elkaar zijn verbonden. Zo
zorgen Mercedes me connect-standaardservices als
het Mercedes-Benz noodoproepsysteem of pechmanagement ervoor dat er direct hulp kan worden geboden.
Met Remote online is het systeem technisch voorbereid op
het gebruik van verdere – afzonderlijke leverbare – services
van Mercedes me connect, bijvoorbeeld om uw geparkeerde
auto terug te vinden. Remote Online is leverbaar in combinatie met het standaard multimediasysteem AUDIO 20 USB
en maakt deel uit van het optionele multimediasysteem
COMAND Online, waarmee de héle wereld van Mercedes me
connect voor u wordt geopend, inclusief browser, navigatie
met Live Traffic Information (drie jaar gratis) en een groot
aantal apps. Alle informatie wordt weergegeven op het
20,3 cm (8 inch) kleurendisplay met hoge resolutie (optie
voor de AUDIO 20 USB/AUDIO 20 CD). De Mercedes
me connect-services worden pas op uw uitdrukkelijke wens
geactiveerd, met uitzondering van het automatisch geactiveerde Mercedes-Benz noodoproepsysteem.

m

LeeS MeeR
Meer informatie kunt u vinden op www.mercedes.me/nl
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De juiste maat voor perfecte
connectiviteit.
Met het optionele smartphone-integratiepakket kunnen
iPhones® via Apple CarPlayTM en Android-smartphones via
Android Auto in de auto worden geïntegreerd en met
gesproken opdrachten worden bediend. Daarnaast kunnen
bepaalde functies ook met de bedieningselementen van
de auto worden aangestuurd. Door de verbinding met de
smartphone worden de laatste software en gegevens
toegankelijk, bijvoorbeeld navigatie en verkeersinformatie,
media (streaming media en IP radio), contactgegevens,
telefonie/FaceTime en messaging.

jUSt aS SMaRt
Met het optionele universele telefoniepakket kunnen smartphones met
behulp van een universele smartphonehouder in de middenarmsteun met
het handsfreesysteem van de auto worden verbonden. Het gebruik van de
LTE (4G)-buitenantenne van de auto zorgt voor een beter inkomend en
uitgaand signaal. Ook kan hiermee de accu van de telefoon worden opgeladen.

m

LeeS MeeR
Met de digitale documentatie kan alle informatie direct in de auto
op het digitale display worden opgeroepen. Bovendien kunt u op
www.mercedes-benz.nl/handleidingen interactief kennismaken met
de CLA. Ook leverbaar als app voor smartphone of tablet.
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Voor open-air ritjes.
Dankzij het grote, glazen oppervlak zorgt het optionele, elektrisch bediende panoramaschuifdak voor een lichte
en vriendelijke ambiance in het interieur. Een eveneens elektrisch bediende zonnerollo zorgt bij fel zonlicht
voor aangename schaduw. Wanneer het glazen dak geopend is, kan het zich in drie trappen automatisch aan de
rijsnelheid aanpassen. Bij hoge snelheden wordt het glazen dak in de laagste stand gezet om er zo voor te
zorgen dat het geluid en de luchtcirculatie in het interieur afnemen. Bij lagere snelheden komt het glazen dak
vervolgens weer iets omhoog.

vooR een PeRFect kLIMaat BIj GeSLoten Dak
Voordat u vertrekt, kan het interieur alvast met de optionele voorverwarmingsinstallatie worden opgewarmd of geventileerd, via de voorprogrammering
of de afstandsbediening. Hierdoor hoeft u in de winter bijvoorbeeld nooit meer
bevroren ruiten te krabben.
Met twee verschillende klimaatzones zorgt de optionele automatische
airconditioning tHeRMotRonIc voor een behaaglijk klimaat in het interieur.
De bestuurder en voorpassagier kunnen onafhankelijk van elkaar de
temperatuur regelen. Met behulp van sensoren wordt het klimaat automatisch
op het gewenste niveau gehouden.
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Lichtshow.
Instappen en u direct thuis voelen. Het aangename, indirecte licht van de optionele sfeerverlichting zorgt
voor een unieke ambiance in het interieur. De verlichting accentueert niet alleen ’s nachts de belijning van
het hoogwaardige interieur, maar zorgt ook voor royale ruimtebeleving en vermindert bovendien verblinding
door tegemoetkomend verkeer. De smaakvolle verlichting wordt geactiveerd zodra de portieren worden
geopend. Voor individueel afgestelde sfeerverlichting staan twaalf kleuren en vijf dimstanden ter beschikking.
De sfeerverlichting bestaat volledig uit leds en kan comfortabel op het combi-instrument worden ingesteld.

onDeRDeLen van De SFeeRveRLIcHtInG
Verlichting van het middenpaneel van de portieren met behulp van led-verlichting
in de portiergrepen
Verlichting van de portiergreepuitsparingen
Verlichting van de middenconsole met behulp van verlichtingselementen onder
de binnenspiegel
In combinatie met sportstoelen wordt ook de opening tussen de hoofdsteunen
voor- en achterin verlicht
Beenruimteverlichting voor en achter
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VIP-plaatsen.
De standaard sportstoelen voor (zie foto) kenmerken zich
door een uitstekende zijdelingse ondersteuning. De sportstoelen zijn herkenbaar aan de hoge rugleuningen met drie
horizontale banen en een karakteristieke opening tussen
de leuning en de geïntegreerde hoofdsteun.
De optionele comfortstoelen met drie horizontale banen
en verbrede rugleuning op schouderhoogte zijn leverbaar
in lederlook ARTICO zwart of kristalgrijs voor de standaarduitvoering en uitrustingslijn Urban. Voor meer comfort op
de achterbank zorgt de, in vergelijking met de CLA Coupé,
42 mm extra ruimte boven het hoofd in de CLA Shooting
Brake.

noG coMFoRtaBeLeR onDeRweG
viervoudig verstelbare lendensteun voor de bestuurder en voorpassagier
(optie). Met behulp van de lendensteunverstelling kan de welving van de
rugleuning van de voorstoelen individueel worden aangepast, om zo het
zitcomfort en de ergonomie verder te verbeteren.
Met het optionele zitcomfortpakket kan vooral op lange trajecten van
uitstekend comfort worden genoten, omdat dan de voorpassagiersstoel over
nóg meer mogelijkheden beschikt voor ergonomische individualisering en
aanpassing aan de gewenste zitpositie.
De optionele elektrisch verstelbare bestuurders- en voorpassagiersstoel
staan garant voor hoog comfort dankzij de individuele aanpassingsmogelijkheden.
De verstelbare zittingdiepte van het zitcomfortpakket biedt nóg meer comfort
tijdens lange trajecten.
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Backstage.
De bagageruimte van de CLA Shooting Brake onderscheidt zich door een volume van 495 liter (595 liter in
de cargostand), de grootste breedte in zijn klasse en de
hoge variabiliteit en functionaliteit. Dankzij de geïntegreerde
bagageafdekking kan de bagage aan het zicht worden
onttrokken. Een optioneel leverbaar scheidingsnet tussen
de bagageruimte en het passagierscompartiment zorgt
ervoor dat de passagiers tijdens de rit tegen schuivende
bagage worden beschermd.
De bagageruimte kan optioneel verder worden verfraaid
met drie aluminium designrails op de bagageruimtebodem.
De rubberen strips op de bagageruimtebodem voorkomen
dat de bagage tijdens het vervoer gaat schuiven.
MeeR Dan GenoeG PLaatS
Het optionele bagageruimtepakket zorgt niet alleen voor meer orde en
veiligheid in de bagageruimte, maar ook voor extra opbergruimte. Het pakket
bestaat uit nettassen, de cargostandfunctie voor de achterbankleuning
(15° meer rechtop), een 12V-aansluiting en een inklapbare box onder de
bagageruimtebodem (niet in combinatie met het Harman Kardon® Logic 7®
surround sound system).
De uittrekbare bagageafdekking met praktisch oprolmechanisme onttrekt
bagage aan het zicht.
Voor comfortabel in- en uitladen kan de eaSY Pack-achterklep heel eenvoudig
met behulp van een druk op de knop elektromechanisch worden geopend en
gesloten. In combinatie met het optionele KEYLESS GO-comfortpakket kan de
achterklep zelfs contactloos en volledig automatisch worden geopend door
de voet onder de achterbumper heen en weer te bewegen.
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De bühne-outfit:
standaard.
Waarom verder zoeken als er nauwelijks iets te
wensen overblijft? De CLA is standaard al voorzien
van vele extra’s, alhoewel er natuurlijk altijd nóg
meer te ontdekken valt.

HIGHLIGHtS exteRIeUR

HIGHLIGHtS InteRIeUR

Tienspaaks lichtmetalen velgen, championzilver, met banden 205/55 R16

Driespaaks multifunctioneel stuurwiel met twaalf functietoetsen

Tienspaaks lichtmetalen velgen, titaanzilver, met banden 225/45 R17 (in

KEYLESS GO-startfunctie met comfortsluiting

combinatie met CLA 220 d, CLA 220 d 4MATIC, CLA 250 en CLA 250 4MATIC)

Cruisecontrol met variabele snelheidsbegrenzing

Diamond grille met pins in zwart, lamel in zilverkleur en chroomaccenten;

Sportstoelen in lederlook ARTICO/stof Coari met siernaden

voorskirt met accenten in iridiumzilver mat

Sierdelen in matrixlook

Dubbele uitlaat met verchroomde uitlaatsierstukken (in combinatie met
CLA 220 d, CLA 220 d 4MATIC, CLA 250 en CLA 250 4MATIC)

Luchtuitstroomopeningen met ring in zilverchroom en kruis in zwart

Achterskirt met accenten in zwart hoogglanzend (in combinatie met CLA 220 d,
CLA 220 d 4MATIC, CLA 250 en CLA 250 4MATIC)

Rijlichtschakelaar in zwart hoogglanzend met ring in zilverchroom

hoogglanzend

Middenpaneel portieren in lederlook ARTICO met siernaad

m

LeeS MeeR
Hoe fraai de CLA ook is, u hebt nu alleen nog maar een eerste
indruk. De complete standaarduitrusting vindt u in de prijslijst,
die u overigens ook online kunt bekijken. www.mercedes-benz.nl

Interieurhemel in grijs
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Extra portie glamour:
de opties.
Er zijn heel veel mogelijkheden om de CLA Coupé of CLA
Shooting Brake te individualiseren. Variërend van kleine
details via net dat beetje extra tot comfortuitrustingen die
tot voor kort aan het hogere segment voorbehouden
waren. Kijk op uw gemak rond – in deze catalogus of online.
Op www.mercedes-benz.nl kunt u de CLA zelf
configureren.

Garmin® MaP PILot: met deze compacte navigatiemodule wordt de
AUDIO 20 CD een intuïtief bedienbaar, volwaardig navigatiesysteem. Het
navigatiesysteem maakt gebruik van een sd-gegevenskaart die in de sleuf
van de headunit wordt geschoven.
Het 20,3 cm (8 inch) mediadisplay ziet eruit als een moderne tablet.
Met het smartphone-integratiepakket kunnen iPhones® via Apple CarPlayTM
en Android-smartphones via Android Auto in de auto worden geïntegreerd en
met gesproken opdrachten worden bediend. Daarnaast kunnen bepaalde
functies ook met de bedieningselementen van de auto worden geregeld. Op
deze wijze is veilig gebruik tijdens het rijden mogelijk.
De eaSY Pack-achterklep van de CLA Shooting Brake kan eenvoudig met
een druk op de knop worden geopend en gesloten. Om beschadiging van
de achterklep te voorkomen, kan deze in elke willekeurige stand worden vastgezet. Ook de openingshoek kan worden ingesteld.
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De achteruitcamera met dynamische hulplijnen in het mediadisplay
vergemakkelijkt het parkeren en manoeuvreren. De camera wordt automatisch
geactiveerd zodra de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, waarbij op
het display van de headunit de omgeving direct achter de auto met dynamische
hulplijnen wordt weergegeven.
De bestuurders- en voorpassagiersstoel zijn elektrisch verstelbaar en voorzien
van een memoryfunctie. Met behulp van deze functie kunnen drie verschillende
instellingen van de voorstoelen en buitenspiegels worden opgeslagen en
opgeroepen, wat goed van pas komt als er met verschillende bestuurders wordt
gereden.
De automatische airconditioning tHeRMotRonIc met twee klimaatzones
biedt individueel klimaatcomfort voor de bestuurder en voorpassagier. Hierbij
worden de temperatuur, luchthoeveelheid en luchtverdeling automatisch
geregeld. De temperatuur kan door de bestuurder en voorpassagier afzonderlijk
worden ingesteld.
De zuinige high-performance led-koplampen met een brede spreiding van het
licht en een lichtkleur die het daglicht benadert, zorgen voor meer veiligheid
in het donker. De led-achterlichten vormen opvallende accenten en verbeteren
de zichtbaarheid van de auto.
De in combinatie met het licht- en zichtpakket leverbare sfeerverlichting
zorgt met twaalf lichtkleuren en vijf dimstanden voor een imposante, indirecte
verlichting van het interieur.
Met twaalf luidsprekers, inclusief bassbox, en een negenkanaals DSP-versterker
zorgt het Harman kardon® Logic 7® surround sound system met een
vermogen van 450 watt voor een perfecte audiobeleving in stereo, zelfs in DTS
en Dolby Digital 5.1.
Met keYLeSS Go kunt u uw CLA comfortabel openen, starten en vergrendelen.
Daarvoor hoeft u alleen maar de elektronische sleutel bij u te hebben. Dankzij
HanDS-FRee acceSS kunt u de achterklep volledig automatisch openen en
sluiten zonder deze aan te raken. Beide systemen maken deel uit van het
KEYLESS GO-comfortpakket.
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Publiekstrekker: de uitrustingslijn Urban.
Met de uitrustingslijn Urban straalt de CLA een en al
dynamiek uit dankzij de zorgvuldig geselecteerde details
voor zowel het exterieur als het interieur. Dynamische
accenten hierbij zijn onder andere de achterbumper, de
diamond grille met pins in hoogglanzend zwart en de
sportstoelen met attractieve bekledingen.

HIGHLIGHtS exteRIeUR

HIGHLIGHtS InteRIeUR

Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs, met banden 225/40 R18

Stoelbekleding in drie speciale dessins

Diamond grille in zwart

Sierdelen in saillook

Dubbele uitlaat met verchroomde uitlaateindstukken

Driespaaks multifunctioneel stuurwiel in leder, geperforeerd op het

Voor- en achterskirt met accenten in chroomlook

greepgedeelte, met twaalf functietoetsen en contrastsiernaden

Comfortonderstel verlaagd (optie zonder meerprijs: comfortonderstel)

Sportstoelen in lederlook ARTICO/stof Maringá met contrastsiernaden
Zitcomfortpakket, inclusief verstelbare zittingdiepte
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Street performance:
de AMG Line.
Met de AMG Line oogt het interieur nóg sportiever. De
AMG-styling staat garant voor het dynamische uiterlijk van
de CLA.

m

aMG PUR SanG
Beleef de AMG-fascinatie vanaf pagina 62.

HIGHLIGHtS exteRIeUR

HIGHLIGHtS InteRIeUR

AMG-styling met voor- en achterskirt en dorpelverbreders

Driespaaks multifunctioneel sportstuur in leder, geperforeerd op het

Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs, glansgedraaid, met
banden 225/40 R18

greepgedeelte, aan de onderzijde afgevlakt, met twaalf functietoetsen en

Diamond grille met pins in chroom, lamel in zilverkleur met chroomaccenten

Sportstoelen in lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA met contrastsiernaden

Dubbele uitlaat met verchroomde uitlaateindstukken
Diffusor in carrosseriekleur met sierelement in chroom, in combinatie met

contrastsiernaden in rood

in rood
Zitcomfortpakket, inclusief verstelbare zittingdiepte

nightpakket in zwart hoogglanzend

Sierdelen in aluminium dwarsgeslepen licht

Sportonderstel verlaagd

Luchtuitstroomopeningen met ring en kruis in zilverchroom

Remschijven voor geperforeerd, remklauwen voor met opschrift ’Mercedes-Benz’

Sportpedalen in geborsteld rvs met rubbernoppen
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Voor een exclusief tintje:
het exclusiefpakket.
Stijlvol afgestemd – u zult ervan genieten: het exclusiefpakket vervult met hoogwaardige interieuruitrustingen al uw
wensen op het gebied van comfort, kwaliteit en design.

Driespaaks multifunctioneel stuurwiel in leder, geperforeerd op het
greepgedeelte, met twaalf functietoetsen (bij de AMG Line aan de onderzijde
afgevlakt)
Sportstoelen in leder met contrastsiernaden en geperforeerde pads
Stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier
Zitcomfortpakket
Viervoudig verstelbare lendensteun
Dashboard in lederlook ARTICO met contrastsiernaden
Bovenzijde portieren in lederlook ARTICO met contrastsiernaden in
wrap-aroundlook
Sierdelen in aluminium trapeziumvormig geslepen
Sierdelen in aluminium dwarsgeslepen licht (in combinatie met de AMG Line)
Interieurhemel in zwart (optioneel in grijs in combinatie met bekleding in
leder zwart)
Sportpedalen in geborsteld rvs met rubbernoppen (in combinatie met de
AMG Line)
Vloermatten in cord met rand in uitrustingskleur
12V-aansluiting achter
Comfortsluiting met zomeropening/-sluiting voor de zijruiten en het
panoramaschuifdak (optie)
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Voor onvervalste rockers:
het AMG-exclusiefpakket.
Op basis van de optionele AMG Line hebben we voor
u een combinatie van hoogwaardige interieurelementen
samengesteld – voor pure exclusiviteit, individualiteit
en sportiviteit.

Sportstoelen in leder zwart RED CUT met contrastsiernaden in rood
Stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier
Zitcomfortpakket
Viervoudig verstelbare lendensteun
Dashboard in lederlook ARTICO met contrastsiernaden in rood
Sierdelen in aluminium dwarsgeslepen licht
Driespaaks multifunctioneel sportstuur in leder, geperforeerd op het
greepgedeelte, aan de onderzijde afgevlakt, met twaalf functietoetsen en
contrastsiernaden in rood
Bovenkant portieren in lederlook ARTICO met rode contrastsiernaden in
wrap-aroundlook
designo veiligheidsgordels in rood (in combinatie met Sportmodellen en
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC)
Interieurhemel in zwart
Sportpedalen in geborsteld rvs met rubbernoppen
Vloermatten in cord met rand in zwart, siernaad in rood en opschrift ’AMG’
(opschrift ’SPORT’ in combinatie met Sportmodellen)
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Klaar voor de afterparty:
het nightpakket.
Met opvallende designelementen in zwart verleent het
nightpakket de CLA een nóg uitgesprokener en sportiever
karakter – van de sierlijsten in de voor- en achterbumper via
het donkergetinte glas, de buitenspiegels en de ruitframes
tot de lichtmetalen velgen.

Voor- en achterbumper met sierlijst in zwart hoogglanzend
Buitenspiegels in zwart hoogglanzend
Warmtewerend, donkergetint glas vanaf de B-stijl
Sierlijst bovenkant portieren en ruitframes in zwart hoogglanzend
Extra bestanddelen van het nightpakket in combinatie met de uitrustingslijn
Urban: tienspaaks lichtmetalen velgen, zwart, glansgedraaid, met banden
225/40 R18, en diamond grille met pins in zwart hoogglanzend en lamel in
zwart hoogglanzend met chroomaccenten
Extra bestanddelen van het nightpakket in combinatie met de AMG line:
vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, zwart, glansgedraaid, met
banden 225/40 R18, en diamond grille met pins in chroom en lamel in zwart
hoogglanzend met chroomaccenten, alsmede diffusor in de achterskirt
in zwart hoogglanzend
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Geen covers maar
originele hits.
Gebruik uitsluitend Mercedes-Benz originele accessoires
om de CLA Coupé en CLA Shooting Brake te individualiseren
zoals u dat wilt.

De spoilerrand op het kofferdeksel accentueert de achterzijde van de CLA
Coupé. Dankzij de hoogwaardige grondlak kan de spoilerrand in elke gewenste
carrosseriekleur worden gespoten
Lage bagageruimtebak van slagvast polypropyleen met antislipeffect
Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, zwart, rode velgrand, met banden
225/40 R18
Laat de Mercedes-Benz ster stralen. Dankzij lichtstroken en led-technologie licht
de ster in de grille op zodra u met de afstandsbediening de auto ontgrendelt, of
de portieren of het kofferdeksel opent (functioneert uitsluitend als de motor is
afgezet, niet in combinatie met DISTRONIC
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CLA 250 Sport en
CLA 250 Sport 4MATIC.
Een geweldig duet: ervaar de harmonie van compromisloze
sportiviteit en adembenemende exclusiviteit in de CLA 250
Sport1 en CLA 250 Sport 4MATIC. Met een sportieve
motorsound, een verlaagd sportonderstel engineered by
AMG en AMG-styling.

HIGHLIGHtS exteRIeUR

HIGHLIGHtS InteRIeUR

Vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, zwart, glansgedraaid, met banden
235/40 R18 (voor foto zie pag. 58 rechtsonder)

Sportstoelen in lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA met contrastsiernaden

AMG-sportparameterstuurbekrachtiging

designo veiligheidsgordels in rood (niet in combinatie met exclusiefpakket)

Diamond grille met pins in chroom, lamel in zwart hoogglanzend met

Luchtuitstroomopeningen met ring in rood en kruis in zilverchroom

chroomaccenten

Vloermatten in cord met rand in zwart, contrastsiernaad in rood en

Remschijven voor geperforeerd, rode remklauwen voor en achter met

opschrift ’SPORT’

opschrift ’Mercedes-Benz’ voor
Sportievere afstemming van motor, transmissie en gaspedaal
Gemodificeerd ESP®
Voor- en achterskirt met sierelement in rood

1

CLA 250 Sport alleen als CLA Coupé.

in rood
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R00

R78

39R

02R

R31 66R

643

R20

R24

R43
25R

46R 51R

Nog een toegift?
De velgen.
De jacht op de perfecte velg is
geopend. In ons aantrekkelijke
programma vindt u ongetwijfeld
de velg die perfect bij uw
droomauto past.

StanDaaRDUItRUStInG en oPtIeS
R00 Tiengaats stalen velgen met wieldoppen,
met banden 195/65 R15

02R Vijfspaaks lichtmetalen velgen, tremolietgrijs,
glansgedraaid, met banden 225/45 R17

51R Tienspaaks lichtmetalen velgen, tremolietgrijs,
glansgedraaid, met banden 225/40 R18

643 Tiengaats stalen velgen met wieldoppen,
met banden 205/55 R16

R43 Tienspaaks lichtmetalen velgen, titaanzilver,
met banden 225/45 R17

05R Tienspaaks lichtmetalen velgen, zwart,
glansgedraaid, met banden 225/40 R18

R78 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, matzwart,
glansgedraaid, met banden 205/55 R16

25R Tienspaaks lichtmetalen velgen, titaanzilver,
met banden 205/50 R17

R20 Zevenspaaks lichtmetalen velgen, matzwart,
glansgedraaid, met banden 205/55 R16

R31 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs,
glansgedraaid, met banden 225/40 R18

39R Tienspaaks lichtmetalen velgen, championzilver,
met banden 205/55 R16

46R Vijf-driedubbelspaaks lichtmetalen velgen,
tremolietgrijs, met banden 225/40 R18

R24 Vijfspaaks lichtmetalen velgen, titaanzilver,
met banden 225/45 R17

66R Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs,
met banden 225/40 R18

05R

612

646
796

637

780 638

678

791
760

756

693

787 99R

aMG
678 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs, glansgedraaid, met banden 225/40 R18
612 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, zwart,
glansgedraaid, met banden 225/40 R18
791 Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs,
glansgedraaid, met banden 225/40 R18
760 Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs,
glansgedraaid, met banden 225/40 R18 voor,
245/35 R18 achter1
646 Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, zwart,
glansgedraaide velgrand, met banden 225/40 R18

796 Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, zwart,
glansgedraaide velgrand, met banden 225/40 R18
voor, 245/35 R18 achter1
756 Tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs,
glansgedraaid, met banden 235/40 R18
637 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, zwart,
glansgedraaid, met banden 235/40 R18

787 Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, matzwart,
glansgedraaide velgrand, met banden 235/35 R19
638 Kruisspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs,
glansgedraaid, met banden 235/35 R19
99R Kruisspaaks lichtmetalen AMG-velgen, matzwart,
glansgedraaide velgrand, met banden 235/35 R19

693 Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, zwart,
glansgedraaid, met banden 235/35 R19
780 Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs,
glansgedraaid, met banden 235/35 R19

m

MeeR veLGen
vindt u in ons accessoireprogramma.
Informatie over Mercedes-Benz originele
accessoires kunt u vinden op
www.mercedes-benz.nl/accessoires

1

Afwijkende velgen en banden achter.

of vraag uw Mercedes-Benz dealer.
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De vooruitgang.
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC
Shooting Brake en Coupé.
Mercedes-AMG is niet alleen fabrikant van performancevoertuigen en sportwagens. AMG is ook een belofte. De belofte
om altijd die ene extra stap te doen. Zodat we alles kunnen
geven en u heel veel van ons mag verwachten. Wij maken
bijzondere auto’s voor bijzondere mensen.
Gebouwd om indruk te maken. Op de stadsbewoners. Op het
publiek. En op het asfalt. De Mercedes-AMG CLA 45 Shooting
Brake en de Mercedes-AMG CLA 45 Coupé.
Welkom in de wereld van AMG.

63
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De vormgeving.
Volmaakt.
De facelift onderstreept de dynamische verschijning van de Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake.
De markante voorzijde wordt gekenmerkt door de AMG-grille met dubbele lamel in zilverchroom
en de karakteristieke AMG-voorskirt in A-wing design. De frontsplitter in mat titaangrijs en de flics
in glanzend zwart zorgen voor een uitstekende toevoer van koellucht. Van opzij vallen de 19 inch
kruisspaaks lichtmetalen velgen direct op. De aerodynamisch geoptimaliseerde achterzijde rondt het
geheel perfect af. Al bij de eerste aanblik weet u: in een Compact Racer van AMG rijdt u altijd voorop.

SHootInG BRake

65

66

Een bijzondere auto.
Nog verder verfraaid.
Wie plaatsneemt op de hoogwaardige AMG Performance-stoelen
met geprononceerde zijkanten en geïntegreerde hoofdsteunen, wordt
ongetwijfeld enthousiast van hun sportieve elegantie. De zitting en
rugleuning bieden nóg betere zijdelingse ondersteuning en geven het
interieur een sportieve look. De standaard AMG E-SELECT-keuzehendel en het optionele AMG Performance-stuurwiel met zilverkleurige
aluminium schakelpaddles zorgen voor de perfecte finishing touch
van het dynamische interieur. U hoeft alleen nog maar uw veiligheidsgordel om te gespen en alle krachten te ontketenen.

67

68

De aandrijvingskracht. Geperfectioneerd.
Ook als het gaat om het creëren van nieuwe maatstaven, bevindt AMG zich altijd in the fast lane. Het beste bewijs daarvan is
de 2,0-liter motor van de Mercedes-AMG CLA 45. Met een vermogen van 280 kW (381 pk) imponeert deze motor niet alleen
met zijn prestaties maar ook met zijn efficiëntie. Het gecombineerde verbruik is bijvoorbeeld slechts 6,9 l/100 km. Het is dan
ook een technisch meesterwerk, dat volledig met de hand in elkaar is gezet volgens het principe ’One Man – One Engine’.
Met andere woorden: met passie gebouwd voor het racecircuit. En dat is in alle opzichten te merken. En uiteraard ook te horen,
dankzij het onmiskenbare geluid van de AMG-sportuitlaat.
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coUPÉ

71

De rijdynamiek. Geïntensiveerd.
Hoe bereik je de top in rijdynamiek? Met het AMG DYNAMIC PLUS-pakket in de
Mercedes-AMG CLA 45 Coupé. Daartoe behoort onder ander het mechanisch
geregelde AMG-voorassperdifferentieel – voor optimale tractie onder alle rijomstandigheden. Verdere bestanddelen van het pakket zijn het AMG Performancestuurwiel, het AMG RIDE CONTROL-sportonderstel met adaptief verstelbare demping
en het rijprogramma ’RACE’, dat zijn naam eer aandoet. RACE is afgesteld op
maximale rijdynamiek, voor de jacht op de snelste rondetijden. Maar dan wel op
het racecircuit, niet op weg naar de bakker.

72

De voorwaartsdrang. Versneld.
De achterzijde van de Mercedes-AMG CLA 45 Coupé is zichtbaar doorontwikkeld voor meer aandrijvingskracht en
minder opwaartse druk. De AMG-spoilerrand op het kofferdeksel zorgt voor een duidelijke aerodynamische verbetering.
De AMG-achterskirt in diffusorlook met vier verticale vinnen staat daarbij garant voor een betere luchtstroming. Het
progressieve karakter van de CLA wordt perfect afgesloten met twee verchroomde dubbele uitlaatsierstukken van de
AMG-sportuitlaat en het opschrift ’TURBO 4MATIC’ op de flanken. Een toonbeeld van pure dynamiek. Zoals alles bij
de Mercedes-CLA 45 Coupé.

73

74

75

De handling. Uiterst precies.
Een perfecte handling vergt een optimale bediening. Daar zorgt de AMG DRIVE UNIT voor. Het is de schakelcentrale
voor de AMG SPEEDSHIFT DCT zeventraps automatische sporttransmissie en de DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s, die
heel eenvoudig met behulp van een draaiknop kunnen worden geselecteerd. Het high-perfomance AMG-remsysteem
beschikt over een uitstekend remvermogen, dat exact kan worden gedoseerd. Het AMG-aerodynamicapakket met grotere
frontsplitters en extra flics in de voorskirt benadrukt het dynamische uiterlijk. Zodat u de lichtmetalen AMG-velgen ook
eens de vrije loop kunt laten.

76

Het rijplezier. Groot.
Met de ontwikkeling van het drietraps elektronisch rijprogramma (ESP®) is het dilemma tussen veiligheid en rijplezier voorgoed
opgelost. Met behulp van de ESP®-toets kan uit drie verschillende regelingen worden gekozen: ’ESP® ON’ staat voor hoge
veiligheid, ’ESP® SPORT HANDLING MODE’ voor een sportieve rijstijl, terwijl ’ESP® OFF’ bedoeld is voor het rijden op een
afgesloten circuit. Het AMG RIDE CONTROL-sportonderstel zorgt er bovendien voor dat de kracht van de motor nóg beter
op het asfalt wordt overgedragen. Kortom, u kunt altijd feilloos vertrouwen op de performance van uw auto.
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De techniek.
Revolutionair.
Wat hebben AMG-rijders en AMG-engineers met elkaar gemeen?
Bij beiden stroomt benzine door de aderen. Het bewijs daarvoor is de sterkste in serie vervaardigde viercilinder turbomotor
ter wereld, met een vermogen van 280 kW (381 pk). Met een
specifiek vermogen van 141 kW (191 pk) overtreft de motor die
van de meeste supersportwagens, waarbij een twinscroll turbo
voor een spontaan reactievermogen en superieure dynamiek
zorgt met een maximumkoppel van 475 Nm.
Dankzij de AMG Performance 4MATIC-vierwielaandrijving wordt
het potentieel optimaal over alle wielen verdeeld. Het optionele
AMG DYNAMIC PLUS-pakket met mechanisch geregeld voorassperdifferentieel zorgt zelfs voor nóg meer tractie. Zodat fysieke
grenzen kunnen worden getart. Maar niet uw rijplezier.
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Passie wordt alleen maar groter als u die met anderen deelt. De AMG Private Lounge is onze community rondom de
wereld van AMG. Hier komen AMG-klanten bij elkaar voor unieke events en worden online de laatste ontwikkelingen
uit Affalterbach besproken. Profiteer van speciale aanbiedingen en het directe contact met het hoofdkwartier van AMG:
www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome
De AMG Driving Academy staat voor onvergelijkbare teamspirit. Beleef performance samen met gelijkgezinden en
verbeter uw rijvaardigheden op racecircuits en lifestyle-evenementen op de mooiste locaties ter wereld. Word lid van
de ’World’s Fastest Family’ – de snelste familie ter wereld: www.mercedes-amg.com/driving-academy
Wilt u nóg meer? Met het AMG Customer Sports-programma biedt AMG een platform voor professionele autosport –
en met de Mercedes-AMG GT3 een speciaal daarvoor ontwikkelde racewagen. Een volledig geïntegreerde servicewereld
met autosport op het hoogste niveau vindt u op: www.mercedes-amg.com/customersports
In de AMG Performance Studio stellen we modellen samen die perfect op uw wensen zijn afgestemd. De creativiteit van
onze experts is grenzeloos. Met behulp van speciale technische componenten, bijzondere lakkleuren en de meest
exclusieve interieuruitrustingen maken we unieke exemplaren, die uiterst zorgvuldig met de hand in elkaar worden gezet.
Duik in de dynamische wereld van AMG. En beleef Driving Performance.

Wij bouwen niet alleen auto’s.
Wij maken ook dromen waar.
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Technische gegevens Coupé.
Dieselmotoren

cLa 180 d

cLa 200 d

cLa 200 d

cLa 220 d

cLa 220 d

4MatIc

4MatIc

Aantal cilinders/opstelling

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

Cilinderinhoud (cm3)

1461

2143

2143

2143

2143

Max. vermogen1 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

Transmissies

6-handg. [7G-DCT]

6-handg. [7G-DCT]

– [7G-DCT]

– [7G-DCT]

– [7G-DCT]

Acceleratie 0–100 km/h in sec.

11,6 [11,6]

9,5 [9,0]

– [9,0]

– [7,7]

– [7,7]

Topsnelheid ca. in km/h

205 [205]

220 [220]

– [216]

– [232]

– [230]

gecombineerd km/l

4,0–3,7 [4,2–3,8]
25,0–27,0 [23,8–26,3]

4,4–4,0 [4,2–3,8]
22,7–25,0 [23,8–26,3]

– [4,9–4,6]
– [20,4–21,7]

– [4,2–4,0]
– [23,8–25,0]

– [4,9–4,6]
– [20,4–21,7]

CO2 - emissie3 in g/km gecombineerd

108–98 [109–100]

114–104 [110–100]

– [127–119]

– [111–104]

– [127–119]

Emissieklasse

Euro 6 [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

– [Euro 6]

– [Euro 6]

– [Euro 6]

Brandstofverbruik3
gecombineerd l/100 km

4

Benzinemotoren

cLa 180

cLa 180

cLa 200

BlueeFFIcIencY

cLa 220

cLa 250

4MatIc

cLa 250

cLa 250

cLa 250

Mercedes-aMG cLa 45

Sport

4MatIc

Sport 4MatIc

4MatIc

Aantal cilinders/opstelling

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

Cilinderinhoud (cm3)

1595

1595

1595

1991

1991

1991

1991

1991

1991

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

90 (122)/5000

90 (122)/5000

115 (156)/5300

135 (184)/5500

155 (211)/5500

160 (218)/5500

155 (211)/5500 160 (218)/5500 280 (381)/6000
350/1200–4000 350/1200–4000 475/2250–5000

1

Max. koppel1 in Nm bij t/min

200/1250–4000 200/1250–4000

250/1250–4000

300/1200–4000

350/1200–4000

350/1200–4000

Transmissies

6-handg. [–]

6-handg. [7G-DCT]

– [7G-DCT]

6-handg. [7G-DCT]

6-handg. [7G-DCT] – [7G-DCT]

– [7G-DCT]

– [AMG SPEEDSHIFT MCT]

6-handg. [7G-DCT]

Acceleratie 0–100 km/h in sec.

9,0 [–]

9,0 [8,7]

8,2 [7,9]

– [7,1]

6,6 [6,5]

6,5 [6,4]

– [6,5]

– [6,4]

– [4,2]

Topsnelheid ca. in km/h

190 [–]

210 [210]

230 [230]

– [240]

240 [240]

2502 [2502]

– [240]

– [2502]

– [2502]

gecombineerd km/l

5,0 [–]
20,0 [–]

– [6,7–6,5]
5,7–5,5 [5,6–5,2]
5,7–5,4 [5,6–5,2]
17,5–18,5 [17,9–19,2 17,5–18,2 [17,9–19,2] – [14,9–15,4]

6,7 [6,2]
6,6–6,4 [6,0–5,8]
15,2–15,6 [16,7–17,2] 14,9 [16,1]

– [6,7–6,5]
– [14,9–15,4]

– [6,8]
– [14,7]

– [7,3–6,9]
– [13,7–14,5]

CO2-emissie3 in g/km gecombineerd

117 [–]

133–125 [128–121] 133–126 [128–121] – [156–152]

153–148 [140–136] 156 [143]

– [156–152]

– [160]

– [171–162]

Emissieklasse

Euro 6 [–]

Euro 6 [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

– [Euro 6]

– [Euro 6]

– [Euro 6]

Brandstofverbruik3
gecombineerd l/100 km

4

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele Motorolie.

Euro 6 [Euro 6]

– [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

Voor de leverbare motorvarianten, uitvoeringen en bijbehorende technische gegevens 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 De opgegeven waarden voor brandstofverbruik en CO -emissie werden gemeten volgens de voorgeschreven
2
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Technische gegevens Shooting Brake.
Dieselmotoren

cLa 180 d

cLa 200 d

cLa 200 d

cLa 220 d

cLa 220 d

4MatIc

4MatIc

Aantal cilinders/opstelling

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

Cilinderinhoud (cm3)

1461

2143

2143

2143

2143

Max. vermogen1 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

Transmissies

6-handg. [7G-DCT]

6-handg. [7G-DCT]

– [7G-DCT]

– [7G-DCT]

– [7G-DCT]

Acceleratie 0–100 km/h in sec.

11,9 [11,9]

9,7 [9,2]

– [9,2]

– [7,8]

– [7,8]

Topsnelheid ca. in km/h

200 [200]

215 [215]

– [212]

– [228]

– [225]

gecombineerd km/l

4,2–3,9 [4,3–4,1]
23,8–25,6 [23,3–24,3]

4,4–4,1 [4,2–3,9]
22,7–24,3 [23,8–25,6]

– [5,0–4,6]
– [20,0–21,7]

– [4,3–4,0]
– [23,3–25,0]

– [5,0–4,6]
– [20,0–21,7]

CO2 - emissie3 in g/km gecombineerd

110–101 [114–107]

115–108 [111–101]

– [131–121]

– [112–105]

– [131–121]

Emissieklasse

Euro 6 [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

– [Euro 6]

– [Euro 6]

– [Euro 6]

Brandstofverbruik3
gecombineerd l/100 km

4

Benzinemotoren

cLa 180

cLa 200

cLa 220

cLa 250

4MatIc

cLa 250

cLa 250

Mercedes-aMG cLa 45

4MatIc

Sport 4MatIc

4MatIc

Aantal cilinders/opstelling

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

4/lijn

Cilinderinhoud (cm3)

1595

1595

1991

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

160 (218)/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

350/1200–4000

475/2250–5000

Transmissies

6-handg. [7G-DCT]

6-handg. [7G-DCT]

– [7G-DCT]

6-handg. [7G-DCT]

– [7G-DCT]

– [7G-DCT]

– [AMG SPEEDSHIFT MCT]

Acceleratie 0–100 km/h in sec.

9,1 [8,8]

8,5 [8,2]

– [7,2]

6,8 [6,7]

– [6,6]

– [6,7]

– [4,3]

Topsnelheid ca. in km/h

210 [210]

225 [225]

– [235]

240 [240]

– [240]

– [240]

– [2502]

gecombineerd l/100 km
gecombineerd km/l

6,0–5,5 [5,7–5,4]
16,7–18,2 [17,5–18,5]

6,0–5,6 [5,7–5,4]
16,7–17,9 [17,5–18,5]

– [6,9–6,7]
– [14,5–14,9]

6,7–6,6 [6,3–6,1]
14,9–15,2 [15,9–16,4]

– [6,9–6,7]
– [14,5–14,9]

– [6,9]
– [14,5]

– [7,3–6,9]
– [13,7–14,5]

CO2 - emissie3 in g/km gecombineerd

140–128 [134–126]

140–130 [134–126]

– [158–154]

156–151 [145–141]

– [158–154]

– [160]

– [171–162]

Emissieklasse

Euro 6 [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

– [Euro 6]

Euro 6 [Euro 6]

– [Euro 6]

– [Euro 6]

– [Euro 6]

Brandstofverbruik3

4

meetprocedure (§ 2 nrs. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in de huidige versie). De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen.
Waarden tussen vierkante haakjes hebben betrekking op uitvoeringen met automatische transmissie. Meer technische gegevens kunt u vinden op www.mercedes-benz.nl

4

Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk.
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Afmetingen Coupé.

Afmetingen Shooting Brake.

1432

1435

1547
2032

1549
1777

905

1006

947

1016

690
495

516
544

690
495

516
544

338

276

1547
2032

1549
1777

703
800
1590
1003

571

338

276

555

925

2699
4640

1422

1391

1016

1410

1350

Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor de CLA 180 in basisuitvoering en onbeladen toestand.

925

2699
4640

1422

1391

1016

1410

1350
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Standaarduitvoering

Bekledingen en sierdelen.
351

111
151

358

118
158

Bekledingen
111 Lederlook ARTICO zwart1, 2, 4
118 Lederlook ARTICO kristalgrijs1, 2, 4
151 Lederlook ARTICO zwart1, 3, 4
155 Lederlook ARTICO saharabeige

1, 3, 4

158 Lederlook ARTICO kristalgrijs1, 3, 4
351 Lederlook ARTICO/stof Coari zwart3
358 Lederlook ARTICO/stof Coari kristalgrijs3
371 Lederlook ARTICO/stof Maringá zwart met blauwe accenten3
155

378 Lederlook ARTICO/stof Maringá kristalgrijs3
381 Lederlook ARTICO/stof Maringá zwart met witte accenten3
651 Lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart3, 5, 6
801 Leder zwart3
804 Leder notenbruin3
811 Leder zwart RED CUT3
855 Leder saharabeige/zwart3
Sierdelen
H06 Essenhout zwart mat1
H14 Wortelnotenhout bruin glanzend1
H19 Populierenhout lichtbruin zijdemat1
H72 Aluminium honingraatgeslepen donker1
H73 AMG-carbon1
H79 Aluminium dwarsgeslepen licht1, 7
H81 Saillook
H88 Matrixlook
H90 AMG-design zwart/rood6 (niet afgebeeld)
H91 AMG-design zwart/zilver8 (niet afgebeeld)
H92 AMG-microvezel DINAMICA zwart1
739 Aluminium trapeziumvormig geslepen1, 9

1
7

Optie. 2 Comfortstoel. 3 Sportstoel. 4 Alleen in combinatie met zitcomfortpakket. 5 Standaard bij Sportmodellen. 6 Standaard bij Mercedes-AMG modellen.
Standaard in combinatie met AMG Line en AMG-exclusiefpakket. 8 Optie voor Mercedes-AMG modellen. 9 Standaard in combinatie met exclusiefpakket.

H88

86
Uitrustingslijn Urban1

aMG Line1

exclusiefpakket1

aMG-exclusiefpakket1

371

111
151

381

118
158

804

378

155

855

651

801

811

H06

H14

H19

739

H79

H79

H79

H72

H72

H72

H81

H73

H73

H73

H79

H92

H92

H92

87
Unilakken

Metallic lakken1

Speciale lak1

Lakken.

589

191

890

650

761

990

696

787

Unilakken
589 Jupiterrood
650 Cirruswit
696 Nachtzwart
Metallic lakken1
191 Kosmoszwart
761 Poolzilver
787 Mountaingrijs
890 Cavansietblauw
990 Oriëntbruin
Speciale lak1
991 designo poolzilver magno

1

Optie.

991

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 Mercedes-Benz 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
Mercedes-Benz. Elke nieuwe Mercedes-Benz draagt deze waarden dan ook uit. Wanneer u een Mercedes-Benz
aanschaft, ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.

Inhoud vrijblijvend: Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen
de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde gegevens als voorlopig worden beschouwd. Ze komen
overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (10/16). Deze brochure is een

Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld
voor het recyclen van voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle Mercedes-Benz
modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale

internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België en Nederland

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

geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze prijslijst.

Een directe investering in de toekomst.
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