
CLA Coupé



Alles wat u zo bijzonder maakt.
Helemaal nieuw in de stad en vastberaden om een blijvende indruk achter 
te laten. Het design straalt op u af. De performance geeft uw leven vaart. 
En de interface spreekt uw taal. Dát is uw nieuwe CLA Coupé.





Progressieve dynamiek - van de motorkap tot de achterzijde.  
Het naar voren hellende front kijkt brutaal voor zich uit. Frameloze 
portieren benadrukken het tomeloze karakter van een coupé. Met  
zijn gespierde schouders en brede achterzijde weet hij alle blikken 
naar zich toe te trekken. 

Opvallend zelfbewust.





Welkom bij MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Met de nieuwe 
CLA Coupé kunt u nu op dezelfde manier communiceren als met 
uw vrienden. Met natuurlijke spraak, intuïtieve gebaren, en zelfs in 
augmented reality. Dankzij kunstmatige intelligentie kan het systeem 
dingen van u leren, advies geven en uw voorkeuren onthouden.

Leuk kennis te maken.





De nieuwe CLA. 
Play by your rules.





Wanneer het om veiligheid gaat,  
is de nieuwe CLA heel rationeel. 

Alles bij elkaar, en allemaal voor u. Bij de rijassistentiepakketten zijn  
de assistentie- en veiligheidssystemen gecombineerd. Deze systemen 
kunnen gevaarlijke rijsituaties tijdig herkennen, waarschu wingen tonen 
en in een noodsituatie autonoom remmen.



Wilt u zich helemaal  
thuis voelen?

De aanduidingen in de nieuwe CLA Coupé zijn volledig  
ingesteld op uw welzijn. U kunt dan ook alles naar eigen  
inzicht instellen. Het aangename wraparound-design met  
sfeerverlichting zorgt voor vloeiende overgangen. Het  
verwarmde stuurwiel en de moderne widescreen cockpit  
met touchscreen verlenen het interieur een vleugje luxe.



Elke sport kent zijn eigen regels. 
De nieuwe CLA die van u.

Voor de set-up is een druk op de knop voldoende. Als optie kan zelfs de demping  
worden versteld. De dynamische coupébelijning is niet alleen overweldigend maar 
zorgt er ook voor dat de wind weinig vat krijgt op de carrosserie. Daardoor nemen het 
brandstofverbruik en het geluidsniveau af, terwijl de rijstabiliteit toeneemt.





ENERGIZING-pakketten.

MBUX-interieurassistent.

Aan het einde van een rit fitter uitstappen dan u bent ingestapt? Dat 
is te danken aan de uitgekiende ENERGIZING-pakketten. Afhankelijk 
van de uitrusting worden verschillende comfortsystemen gecombi-
neerd tot programma’s om u te ontspannen of juist energie te geven.  
Bijvoorbeeld sfeerverlichting, muziek of optionele massagestoelen.

De MBUX-interieurassistent maakt een intuïtieve, natuurlijke bediening 
van verschillende comfort- en MBUX-functies mogelijk door middel van  
bewegingsherkenning. Een camera in de dakconsole registreert de  
bewegingen van uw handen en armen. Als een hand het touchscreen 
of het touchpad nadert, verandert de weergave in het mediadisplay 
en worden bepaalde elementen prominenter weergegeven.



Head-up display.

Smartphone-integratie.

U kunt uw aandacht bij het verkeer houden, doordat het head-up  
display belangrijke informatie in de voorruit projecteert. Dat is ook  
minder vermoeiend voor u, omdat uw ogen niet continu opnieuw  
hoeven te focussen tussen dichtbij en veraf.

Met behulp van de smartphone-integratie kunnen mobiele telefoons 
via Apple® CarPlay® en Android Auto® in het mediasysteem worden 
opgenomen voor comfortabele toegang tot de belangrijkste apps op 
uw smartphone. Ook apps van derden, zoals Spotify, kunnen snel  
en eenvoudig worden gebruikt.



Sfeerverlichting. Burmester® surround sound system.
Pas het interieur volledig aan uw eigen voorkeuren en stemming van het moment aan. 
Met behulp van de 64 kleuren van de sfeerverlichting ontstaan fascinerende kleuren-
werelden voor bijvoorbeeld de verlichte luchtuitstroomopeningen, de portieren of het 
dashboard.

De hoogvermogenluidsprekers produceren een subliem, ruimtelijk geluid, dat voor zowel  
de voorstoelen als achterbank kan worden geoptimaliseerd voor een intense audio- 
beleving. Kwaliteit die u niet alleen hoort maar ook ziet dankzij het hoogwaardige opschrift 
‘Burmester’.



MULTIBEAM LED. Velgen tot 19 inch.
Voor een perfect zicht: de adaptieve MULTIBEAM LED-koplampen reageren met afzonder-
lijk regelbare leds op de verkeerssituatie. Het gedeeltelijke grootlicht zorgt ervoor dat de 
overige verkeersdeelnemers niet worden verblind. Daarnaast zorgen ook de afslag- en 
bochtenverlichting voor optimaal zicht, zodat u mogelijk gevaar sneller herkent.

Klaar om de weg te veroveren: de nieuwe, als optie leverbare 48,26 cm (19 inch)  
velgen zien er niet alleen ongelooflijk goed uit maar zorgen ook voor een uitstekende 
wegligging en een sportief rijgevoel.



Standaarduitvoering. AMG Line.
U krijgt al heel veel CLA zonder dat er een extra vinkje op de optielijst gezet hoeft  
te worden. De standaarduitvoering van het model is namelijk op zich al heel royaal.  
Een sportieve uitstraling is zonder meer gegarandeerd, dankzij de diamond grille, de 
led-dagrijverlichting en de lichtmetalen velgen. De actieve remassistent zorgt daarbij  
voor de hoge veiligheidsstandaard.

Met de AMG Line maakt u zowel bij het exterieur als interieur een duidelijk statement 
voor performance. Vooral met de AMG-styling, met een speciale voor- en achterskirt,  
vertoont de CLA visueel verrassende overeenkomsten met AMG-modellen. Hieraan 
wordt eveneens bijgedragen door het verlaagde, sportief afgestelde onderstel en de  
DIRECT STEERING.



Progressive.
De uitrustingslijn Progressive zorgt voor substantiële verfraaiing. Meerwaarde die niet alleen duidelijk  
zichtbaar maar ook tastbaar is. De fascinerende vormgeving en hoogwaardige techniek van deze sportieve 
coupé wordt daarmee vanuit elk perspectief intenser. Bovendien kunnen aan het interieur en exterieur van de 
Progressive verdere aantrekkelijke combinaties worden toegevoegd, zoals het leder- of nightpakket.



Onderstel met adaptief verstelbare demping.
De demping kan met behulp van de instellingen voor het onderstel volledig aan uw rijstijl en het wegdek  
worden aangepast. Daarnaast biedt het systeem actieve ondersteuning aan de rijdynamiek van de CLA.  
De componenten zijn niet alleen licht maar ook ontworpen om zo min mogelijk geluid te produceren. Dankzij  
deze karakteristieken dragen zij bij aan het uitstekende dynamische rijgedrag, de rijveiligheid en het comfort  
van de CLA.



DYNAMIC SELECT.
Na de stilte komt de storm. Het als optie leverbare onderstel met adaptief verstelbare demping kan met een 
druk op de knop worden afgesteld. Hierbij kunt u kiezen uit de rijprogramma’s ’Eco’, ’Comfort’, ’Sport’ en 
’Individual’.



Technische gegevens.

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

1  Opgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 2 Verbruikswaarden en CO2-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007 
en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versie. De aangegeven NEDC-waarde is afgeleid van de WLTP-waarde die volgens de nieuwe cyclus Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) is gemeten voor een voer-
tuig in de basisuitrusting. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoed ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Optionele uitrustingen kunnen het verbruik en de CO2-emissie 
beïnvloeden. Verdere informatie met betrekking tot de nieuwe WLTP-meetmethodiek treft u aan op www.mercedes-benz.nl/wltp.  3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk.       
Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website mercedes-benz.be     mercedes-benz.nl

Dieselmotor

CLA 180 d

Cilinderinhoud (cm3) 1.461

Max. vermogen1 (kW [pk]) 85 (116)

Transmissie 7G-DCT

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.) 10,7

Topsnelheid (km/h) 205

Brandstofverbruik2

gecombineerd l/100 km
gecombineerd km/l

4,0-3,8
25,0-26,3

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km) 105-100

Efficiëntieklasse3 Euro 6d-TEMP

Benzinemotoren

CLA 180 CLA 200 CLA 220 CLA 220 4MATIC CLA 250 CLA 250 4MATIC

Cilinderinhoud (cm3) 1.332 1.332 1.991 1.991 1.991 1.991

Max. vermogen1 (kW [pk]) 100 (136) 120 (163) 140 (190) 140 (190) 165 (224) 165 (224)

Transmissie 6-handgeschakeld 6-handgeschakeld 7G-DCT 7G-DCT 7G-DCT 7G-DCT

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.) 9,4 8,5 7,0 7,0 6,3 6,3

Topsnelheid (km/h) 216 229 241 237 250 250

Brandstofverbruik2

gecombineerd l/100 km
gecombineerd km/l

5,7-,5-5
17,5-18,2

6,2-5,9
16,1-16,9

6,3-6,1
15,9-16,4

6,7-6,5
14,9-15,4

6,3-6,1
15,9-16,4

6,7-6,5
14,9-15,4

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km) 130-125 142-134 143-139 153-149 143-139 153-149

Efficiëntieklasse3 Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP



Afmetingen.

Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.
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Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0219

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen 
de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd.  
Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (01/19). Deze brochure 

is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België  
en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.
www.mercedes-benz.be     www.mercedes-benz.nl

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation, het belangrijkste  
sociale initiatief van Mercedes-Benz. Met ’Laureus Sport for Good’ wordt met sociale sportprojecten getracht  
de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in  
Nederland te verbeteren door waarden als teamspirit, respect en ambitie over te dragen. Het hoofdthema daarbij  
is ’Change the Game for Kids’, dat we graag met u willen delen. Wanneer u een Mercedes-Benz aanschaft,  
ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.


