
Ny Mercedes CLA.

 1 Understøtter ikke dansk tale.
 2 Udstyrskoden kan påvirke brændstofforbruget og dermed bilens endelige beskatningsgrundlag. Kontakt din nærmeste Mercedes-Benz forhandler for yderligere information.
3 Kun ifm. Premiumpakke.
 
Alle oplysninger er pr. 7. oktober 2019. Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikation samt beskatningsgrundlag. Alle beskatningsgrundlag er vejledende.
Den viste model kan være monteret med ekstraudstyr.

LED High Performance forlygter giver mere sik-
kerhed i mørke via en bred, optimal fordeling
af lyset, tågelygtefunktion, et lavt energiforbrug
og en lysfarve, der minder om dagslys.

Fuldautomatisk klimaanlæg med individuel indstil-
ling for fører og forsædepassager. Anlægget tager 
højde for ydre faktorer som f.eks. luftfugtighed og 
solstrålernes intensitet. Aktive støv- og kulfiltre holder 
forurening ude.

Parkeringspakke med parkeringssensor for og 
bag inkl. aktiv parkeringshjælp og bakkamera. Med 
førerens accept hjælper systemet med at finde en 
parkeringsplads og styrer bilen på plads.

MBUX, Mercedes-Benz User Experience giver  
en individuelt tilpasset brugeroplevelse med bl.a. 
intelligent stemmekontrol og mulighed for automatiske 
over-the-air-softwareopdatering og touchpad og 
touchscreen til indstilling af f.eks. navigation, ambiente-
belysning og andre personaliserede tjenester.

Business Solutions

Model Effekt hk / Nm Beskatningsgrundlag Forbrug blandet  
kørsel km/l

CO2-emission  
g/km

Energiklasse

CLA 200 d aut. Business 150 / 320 350.000 kr. 20,0 130 A+

CLA 220 d aut. Business 190 / 400 365.000 kr. 20,0 131 A+

CLA 200 aut. Business 163 / 250 345.000 kr. 16,1 141 A

CLA 220 aut. 4MATIC Business 190 / 300 390.000 kr. 13,9 162 B

CLA 250 aut. Business 224 / 350 400.000 kr. 14,5 156 B

34743 / Oktober

Udvalgt udstyr, tillæg til beskatningsgrundlag

10,25” digital instrumentering
Active Distance Assist, DISTRONIC 
AMG eksteriør/interiør2
Burmester® surround soundsystem3
Førerassistentpakke
Head-up display
Metallak
MULTIBEAM LED
Nightpakke2
Premiumpakke
Premiumpakke PLUS

10.448 kr.
13.931 kr.
25.000 kr.

9.636 kr.
41.910 kr.
22.987 kr.

9.800 kr.
9.752 kr.

18.575 kr.
25.000 kr.
50.000 kr.

Udvalgt standardudstyr

Active Brake Assist
ADAPTIVE BRAKE med HOLD-funktion
Automatisk klimaanlæg, THERMATIC (2 zoner)
Bakkamera
Bluetooth til håndfri telefoni
Interiørlister i sort kulfiberlook
Internetradio
Komfortsæder i sort ARTICO/stof
LINGUATRONIC1

MBUX Connect 20 - 7” mediadisplay
Multifunktionslæderrat
Sædevarme
Sænket komfortundervogn
Touchpad
Velourmåtter
Wifi hotspot

Business indeholder

Progressive:
- 18” letmetalfælge
- Interiørlister i kulfiber-look, sort
- Komfortsæder i sort ARTICO kunstlæder/stof
- LED High Performance forlygter

Advantagepakke:
- 10,25” multimediadisplay m. touchscreen
- Automatisk nedblænding af bak- og sidespejle 
- Elektrisk indklapbare sidespejle
- Live Traffic Information
- MBUX Navigation m. dansk tale
- Parkeringspakke m. aktiv parkeringshjælp


