
GLA



Lige så meget på farten som dig. Den ny GLA er den  
ultimative ledsager til et alsidigt liv.

I byen. På landet. I byen.



Den ny GLA er udstyret med alt det, der gør din køretur endnu mere behagelig.  
Interiøret forener rummelighed og sportslighed med materialer fra øverste hylde. 
Og så er den nye kompakte SUV endnu mere funktionel end nogensinde før og  
tilpasser sig altid til dine behov.

Gør alle zoner til  
en komfortzone.



Den progressive formgivning tilfører den kompakte SUV dynamik  
og elegance, der understøttes af det fladebetonede design. 

Sporty fra alle vinkler.



Du kan til enhver tid tale med MBUX. Dette multimedie-betjeningssystem 
fra Mercedes-Benz er nemlig både innovativt, intuitivt og intelligent. Og 
skaber forbindelse til din digitale verden.

Hyggeligt at lære dig at kende.



Den ny GLA hjælper dig i alle situationer. Lige fra sikkerhedsassistenterne til  
styresystemet, som for hver interaktion lærer dig bedre at kende. Bilen tilpasser  
sig i lige høj grad dit liv og det terræn, du kører i. Bestil tid til en prøvetur nu,  
og lær den ny Mercedes-Benz GLA at kende.

Du behøver blot at stige ind.



Ambientebelysning.

Betjeningskomfort. Head-up display.

Iscenesæt interiøret helt efter dine personlige præferencer eller den  
aktuelle stemning. Ambientebelysningens 64 farver skaber et fascine-
rende farveunivers – for eksempel i de belyste ventilationsdyser,  
dørene eller instrumentpanelet.

Revolutionerende stemmestyring, topmoderne betjeningskomfort  
og et hidtil uset niveau af personalisering gør den ny GLA til state of 
the art. Aldrig før har det føltes så naturligt at betjene en bil.

Der er udsigt til sportslig køreglæde og en suveræn fornemmelse bag 
rattet: Head-up displayet forvandler forruden i din bil til et fascinerende 
digitalt cockpit. På den måde vises vigtige oplysninger altid direkte  
i dit synsfelt. Så du kan koncentrere dig fuldt ud om vejen og trafiksitu-
ationen foran dig.

Widescreen cockpit.
Det fulde overblik. Widescreen cockpittet i den ny GLA imponerer 
med både skarphed og overskuelighed. På den måde går det som en 
leg at navigere igennem bilens menuer.



50,8 cm (20") AMG letmetalfælge.
Giver dig det perfekte udsyn: De adaptive MULTIBEAM LED forlygter reagerer på trafik-
situationen med lysdioder, der kan styres enkeltvis. Det delvise fjernlys går uden om andre 
trafikanter, så de ikke blændes. Også dreje- og kurvelyset oplyser synsfeltet optimalt, så 
du kan registrere faremomenter hurtigere.

Livet kræver plads. Den ny GLA er gennemtænkt ned i mindste detalje og er kendetegnet 
ved endnu større funktionalitet i alle situationer.

MULTIBEAM LED.Rummeligt pladskoncept. 2. sæderække med længdeforskydning.
Selvsikker. Både på og uden for vejen. Med sine 50,8 cm (20") AMG letmetalfælge  
passer den ny GLA ind både i bjergrigt terræn og i storbyen.

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



Ekspressivt, SUV-typisk design møder banebrydende teknologier – allerede i standard-
versionen: Mercedes GLA vækker din begejstring uden videre, for eksempel med MBUX 
multimediesystemet eller sæderne i kunstlæder ARTICO. Velafprøvede køreassistent-
systemer som den aktive bremseassistent understreger den høje sikkerhedsstandard.

Standardudstyret.
Med udstyrslinjen Style skiller din bil sig ud fra standardudstyret – med en eksklusiv 
fremtoning indvendigt som udvendigt. Hertil hører ekstra elementer såsom de særlige  
og aerodynamisk optimerede 17-tommers letmetalfælge samt indtræk og syninger  
eksklusivt til denne udstyrslinje.

Udstyrslinjen Style.
Udstyrslinjen Progressive opgraderer din bil markant. En merværdi, som du kan både  
se og føle. Nyd godt af den avancerede teknik, og udforsk den unikke, ekspressive 
SUV-livsstil. Udstyrslinjen åbner desuden op for yderligere attraktive kombinationer  
indvendigt og udvendigt – for eksempel med Læder- og Nightpakken.

Udstyrslinjen Progressive.
Udstyrslinjen AMG fremhæver din bils attraktive sportslige udtryk både udvendigt og  
indvendigt. Især AMG stylingen med AMG hækskørt i diffusordesign og diamantgrillen  
er eksklusive kendetegn. Sportssæderne imponerer med optimal siddekomfort bag 
sportsrattet i eksklusivt nappalæder og med fladt område forneden.

Udstyrslinjen AMG.



Vælg netop de køreegenskaber, du har lyst til. Med DYNAMIC SELECT kan du ved at trykke på en knap vælge forskellige  
køreprogrammer, som konfigurerer motorens, gearkassens, undervognens eller styretøjets egenskaber. Vælger du funktionen 
„Sport“, får du øget dynamik, mens du får særdeles afbalancerede køreegenskaber med grundprogrammet „Comfort“.  
„ECO“ er derimod programmet, hvor der lægges vægt på størst mulig effektivitet, og hvor du sparer brændstof og penge.

DYNAMIC SELECT.
Den ny GLA søger selv sine veje. For det forbedrede permanente firehjulstræk 4MATIC sørger for vejgreb på alle underlag.  
Uanset om det er på sne eller løst underlag. Herved får den ny GLA sin fremragende offroad-performance.

4MATIC.



Not an SUV. An AMG.
Hver eneste Mercedes-AMG er et mesterværk i sig selv med en unik personlighed. Fælles for vores 
performancebiler og sportsvogne er, at de har ekstremt sportslige egenskaber. 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 mennesker, og det er  
også mennesker, der er i stand til at flytte disse grænser. Det er vores udgangs-
punkt for at skabe fremragende performance inden for motorsport – og til brug  
på almindelige veje.

Velkommen til AMGs verden.

www.mercedes-amg.com



Tekniske data.

1  Oplysninger om den nominelle ydelse i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 i den aktuelt gældende udgave. 2 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

Det bedste til motoren:
Original Mercedes-Benz motorolie.

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

Mål.

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