
CLS coupé



Med symbiosen mellem coupé og sedan har CLS grundlagt en helt ny kategori.  
I den nye udgave forbliver denne firedørs coupé tro mod de rene linjer og den  
typiske silhuet, suppleret med ekspressive designdetaljer og sportslige træk.  
Endnu engang fremstår CLS som et progressivt stilikon.

Den ny CLS.
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Rene linjer definerer den ny CLS’ suveræne fremtoning. Reduceret til det 
væsentlige kombineres et sanseligt designsprog med en ikonisk form, og  
resultatet er en moderne følelse af luksus. Den nye front med star-grill,  
fælge med multieger i aerodesign og skarpskårne forlygter med MULTIBEAM 
LED giver bilen et kraftfuldt udtryk.

Stilikon fra front til hæk.
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Det er de mange detaljer, der gør interiøret i den ny CLS så fantastisk.  
Udsøgte materialer parret med innovativ betjeningskomfort resulterer  
i en kabine af ekstraordinær klasse. Og for den individuelt anlagte kan  
multifunktionsrat, interiørelementer og de sportslige multikontursæder  
gøres personlige helt efter eget ønske.

Ekspressiv helt ind i sjælen.
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Takket være moderne sikkerheds- og assistentsystemer kan den ny CLS hjælpe dig i 
mange forskellige situationer og bidrage aktivt til at reducere faremomenterne i trafikken. 
Førerassistentpakke Plus med aktiv køassistent og aktiv afstandsassistent DISTRONIC 
aflaster dig, så du kan nå afslappet og ikke mindst sikkert frem til din destination.

Sikker ledsager fra parkeringspladsen  
til overhalingsbanen.
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Komfort er en altomfavnende oplevelse i den ny CLS. Således forbedrer  
ENERGIZING pakken aktivt førerens og forsædepassagerens velbefindende – 
også under kørslen. Det digitale cockpit med MBUX augmented reality til  
navigation netværksforbinder den virtuelle verden med den virkelige, mens  
Burmester® 3D-surround soundsystemet leverer det perfekte lydspor.

Wellness-coach til alle sanser.
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Rene designlinjer og absolutte proportioner gør det umuligt at komme udenom:  
CLS er et ikon. Men i den nye udgave går den firedørs coupé endnu længere og frem-
står takket være individualiseringsprogrammet mere foranderlig end nogensinde.  
Den ny CLS har således ikke kun karakterstyrke, men også en personlighed, nemlig din.

Skaber trends,  
der aldrig går af mode.
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De mange designelementer i udstyrslinjen AMG giver den ny CLS en endnu mere ekspressiv 
fremtoning. Især den nye front med star-grill gør coupéen til et rendyrket blikfang og  
er en hyldest til den legendariske Mercedes-stjerne. Yderligere sportslige features i AMG 
udstyrslinjen understreger den ny CLS’ progressive gejst.

Et stjerneklart højdepunkt.
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Burmester® 3D-soundsystem.
Fælgsortimentet til den ny CLS omfatter alt efter udstyr eksklusive letmetalfælge 
i moderne design i fælgstørrelserne 45,7 cm (18"), 48,3 cm (19") og 50,8 cm (20").

Den ny CLS’ dynamiske fuld-LED-forlygter med MULTIBEAM LED tilpasser sig aktivt 
de trafikale forhold, så du altid har garanti for perfekt sigtbarhed. De 84 indivi-
duelt aktivérbare LED’er i hver forlygte reagerer f.eks. på køresituationen eller andre 
trafikanter ved sving, i kurver eller på motorvejen.

MULTIBEAM LED. Nye fælge.
De eksklusive højttalere til Burmester® 3D-surround soundsystemet skaber en  
imponerende rumklang i den ny CLS. Lige så eksklusiv som lyden er højttalernes 
design med karakteristisk udformede afdækninger i metal, som er integreret 
perfekt i det fascinerende kabinekoncept.

Ambientebelysning.
Med ambientebelysningen kan du med et tryk på en knap tilpasse lysstemningen 
i CLS efter dit eget hoved. 64 farver, udvalgte farvetemaer og lyseffekter skaber  
et fascinerende farvespil på ventilationsdyser, døre og instrumentpanel, som via 
ENERGIZING komfort også kan tilpasses dynamisk til køreoplevelsen.
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MBUX. Førerassistance med ekstra komfort.
Med MBUX augmented reality til navigation kommer du hurtigt, sikkert og stressfrit frem til din destination i den ny CLS.  
Trafikassistenten viser grafiske navigations- og trafikoplysninger i livebilleder og gør det muligt for dig at orientere dig i komplekse  
trafiksituationer. Det 100 % digitale cockpit sikrer en afslappet køreoplevelse over hele spektret.

Med Førerassistentpakke Plus udvides sikkerhedsudbuddet i den ny CLS med yderligere intelligente systemer såsom den aktive  
afstandsassistent DISTRONIC. Denne regulerer automatisk hastigheden i forhold til forankørende køretøjer, der kører langsommere, 
og kan i farlige situationer foretage indgreb med den aktive bremseassistent.
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Oplev suveræn støjkomfort under kørslen: Akustikkomfortpakkens lydisolering  
reducerer forstyrrende støj udefra markant. På den måde er der plads til afslappede 
samtaler selv ved høje hastigheder. Desuden øger den støjsvage atmosfære din 
koncentration, så du kan nå stressfrit frem til målet.

Med Nightpakken får dit sportslige eksteriør en endnu mere ekspressiv fremtoning. 
En lang række elementer er således holdt i sort eller sort højglans. Alt efter  
lakering giver dette kontraster eller flydende overgange. Uanset hvad er der altid 
garanti for en ekstra portion individuel udstråling.

Nightpakken.AMG.Udstyrslinjen AVANTGARDE. ENERGIZING pakken.
Den digitale kommandocentral til interiøret: Med denne pakke udvider du cock-
pittets og MBUX multimediesystemets funktioner. Kombinationen af innovativt og 
velkendt udstyr giver dig de ideelle forudsætninger for en komfortabel betjening 
og detaljerede navigationsoplysninger.

Komfort til alle sanser: Denne pakke kombinerer ekstraordinært udstyr med inno-
vativ intelligens. Din Mercedes kan vitalisere dig målrettet – så du holder længere 
bag rattet og får en behagelig tur. Ved hjælp af op til fem komfortprogrammer og 
ekstra funktioner såsom sædevarmen i forsæderne.
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AIR BODY CONTROL kombinerer fordelene fra flere forskellige undervogne, så du til enhver tid kan skifte fra komfort til dynamik. 
Bredden i dette setup er imponerende: Flerkammerluftaffjedringen muliggør tre forskellige reguleringer. Dette giver glimrende rulle-
komfort på vanskeligt underlag, men også mulighed for sportslig kørsel. En anden praktisk detalje er niveaureguleringen.

AIR BODY CONTROL.
En undervogn – tre indstillinger: Med DYNAMIC BODY CONTROL vælger du selv mellem maksimal dynamik og høj dæmpningskomfort. 
Passende til ruteføringen og den personlige kørestil. Den 15 mm sænkede undervogn og det direkte sportsstyretøj giver dig de  
bedste forudsætninger for særdeles dynamisk kørsel.

DYNAMIC BODY CONTROL – undervogn med justeringsdæmpning.
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Den ny CLS.
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+.

Hver eneste Mercedes-AMG er et mesterværk i sig selv med en unik personlighed. Fælles for 
vores performancebiler og sportsvogne er deres ekstremt sportslige egenskaber. Og en 
passion for at performe til det yderste. De er skabt dér, hvor ingeniørkunst forenes med 
en helt særlig indstilling: Den ægte AMG ånd. Vi tror på, at man hele tiden skal flytte 
grænser for at opnå nye mål. Vi tager intet for givet. For grænser er skabt af men-
nesker, og det er også mennesker, der kan flytte disse grænser. Det er vores 
udgangspunkt for at skabe fremragende performance inden for motorsport – 
og til brug på almindelige veje.

Velkommen til AMGs verden.

www.mercedes-amg.com

Brændstofforbrug ved blandet kørsel: X,X–X,X km/l | CO2-emission ved blandet kørsel: XXX–XXX g/km |  
amg4.me/efficiency-statement | Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ coupé



Mål.

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

Tekniske data.

1  Oplysninger om den nominelle ydelse i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave. 2 Tilgængelig i kort tid. 3 Elektronisk nedreguleret. 4 De oplyste værdier er beregnet i henhold 
til den lovpligtige målemetode. Der er tale om „NEDC-CO2-værdier“ iht. art. 2 nr. 1 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153. Brændstofforbrugsværdierne er beregnet på grundlag af disse værdier. Yderligere 
oplysninger om det officielle brændstofforbrug og den officielle specifikke CO2-emission for nye personbiler finder du i „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch 
neuer Personenkraftwagen“, der fås gratis på alle salgssteder samt hos Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de). Angivelserne er ikke baseret på en enkelt bil og indgår ikke i produktomfanget, men 
er udelukkende beregnet til sammenligning mellem forskellige biltyper. Værdierne varierer alt efter det valgte ekstraudstyr. 5 Oplysningen gælder kun i EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 6 Beregnet på 
grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. Gælder kun for Tyskland. Du finder flere tekniske data på www.xxxxxx.xxx

Dieselmotorer Benzinmotorer

XXX XXX XXX XXX XXX

Slagvolumen (cm3) XXX XXX XXX XXX XXX

Nominel ydelse1 (kW [hk] ved o/min) XXX XXX XXX XXX2 XXX2

Acceleration fra 0 til 100 km/t. (sek.) XXX XXX XXX XXX XXX

Tophastighed (km/t.) XXX3 XXX3 XXX3 XXX3 XXX3

Brændstofforbrug4 (km/l)
Bykørsel
Landevejskørsel
Blandet kørsel

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX

CO2-emission4 ved blandet kørsel (g/km) XXX XXX XXX XXX XXX

Emissionsklasse5/energiklasse6 XXX XXX XXX XXX XXX

Det bedste til motoren: 
Original Mercedes-Benz motorolie.
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