GLA

Stad. En land.
Net zo vaak onderweg als uzelf. De nieuwe GLA is de ultieme partner
voor een veelzijdig leven.

Maakt van elke zone
een comfortzone.
De nieuwe GLA is uitgerust met alles wat uw rit aangenaam maakt. De ruimte,
sportiviteit en gebruikte materialen in het interieur zorgen voor een hoogwaardige
uitstraling. Daarbij is de nieuwe compacte SUV functioneler dan ooit en kan hij
perfect op uw wensen en eisen worden afgestemd.

Sportief vanuit elk perspectief.
De progressieve vormgeving verleent deze compacte SUV dynamiek en elegantie,
wat verder wordt benadrukt door de vlakverdeling van het design.

Aangenaam kennis te maken.
Met MBUX kunt u gewoon een gesprek aanknopen. Het multimediale
bedieningssysteem van Mercedes-Benz is innovatief, intuïtief en
intelligent. En zorgt ervoor dat u aangesloten bent op uw digitale
wereld.

U hoeft alleen maar in te stappen.
De nieuwe GLA biedt ondersteuning in alle situaties, met onder andere veiligheids
assistenten en het bedieningssysteem, dat u bij elke interactie beter leert kennen.
Kortom, hij past zich net zo goed aan uw leven aan als het terrein waarin u rijdt.
Maak nu een proefrit en leer de nieuwe Mercedes-Benz GLA kennen.

Sfeerverlichting.
Pas het interieur volledig aan uw eigen voorkeur en stemming van
het moment aan. Met behulp van de 64 kleuren van de sfeerverlichting ontstaan fascinerende kleurenwerelden voor bijvoorbeeld
de verlichte luchtuitstroomopeningen, portieren of het dashboard.

Bedieningscomfort.
De revolutionaire spraakbediening, het ultramoderne bedieningscomfort en een nieuw niveau van personalisatie zorgen ervoor dat de
nieuwe GLA het schoolvoorbeeld voor state-of-the-art technologie is.
Nooit eerder was het zo eenvoudig om een auto te bedienen.

Widescreen cockpit.
Alles in het zicht. De widescreen cockpit in de nieuwe GLA kenmerkt
zich door een kristalheldere weergave en overzichtelijke indeling, zodat
u eenvoudig en snel door de menu’s van uw auto kunt navigeren.

Head-up display.
De beste voorwaarden voor een sportieve rijstijl en een onovertroffen
rijgevoel. Het head-up display verandert de voorruit in een fascinerende
digitale cockpit, zodat alle belangrijke informatie zich direct in uw blikveld
bevindt. Hierdoor kunt u zich volledig op het verkeer concentreren.

Royaal ruimteconcept.

MULTIBEAM LED.

Om te kunnen leven heb je ruimte nodig. De nieuwe GLA is doordacht tot in
het kleinste detail en biedt heel veel functionaliteit.

Voor een perfect zicht passen de MULTIBEAM LED-koplampen zich met behulp van
individueel regelbare leds extreem snel en nauwkeurig aan de verkeerssituatie aan.
Het gedeeltelijke grootlicht spaart andere verkeersdeelnemers uit, zonder ze te
verblinden. Ook de afslag- en bochtenverlichting verlichten de weg voor u optimaal,
waardoor u gevaren nog sneller kunt herkennen.

50,8 cm (20 inch) lichtmetalen AMG-velgen.

In lengte verschuifbare achterzitplaatsen.

Zelfbewust. Op de weg en in het terrein. Met de 50,8 cm (20 inch) lichtmetalen
AMG-velgen voelt de nieuwe GLA zich net zo thuis in de bergen als in de stad.

De in lengte verschuifbare achterzitplaatsen passen zich perfect aan uw behoeften aan.

De standaarduitvoering.

De uitrustingslijn Style.

Een geslaagde combinatie van een expressief SUV-design en geavanceerde technologie, en dat al bij de standaarduitvoering. Iedereen is direct enthousiast over de
nieuwe GLA, bijvoorbeeld over het multimediasysteem MBUX en de stoelbekleding
in lederlook ARTICO/stof Tandel zwart. Beproefde veiligheidssystemen zoals de actieve
remassistent onderstrepen de hoge veiligheidsstandaard van de GLA.

In de uitrustingslijn Style onderscheidt de nieuwe GLA zich zowel met het exterieur
als het interieur van de standaarduitvoering. Daartoe behoren extra elementen als
de aerodynamisch geoptimaliseerde 17 inch lichtmetalen velgen en Line-specifieke
bekledingen en siernaden.

De uitrustingslijn Progressive.

De AMG Line.

De uitrustingslijn Progressive zorgt voor substantiële verfraaiing. Meerwaarde die niet
alleen zichtbaar maar ook tastbaar is. Geniet van hoogwaardige techniek en ervaar de
unieke, expressieve SUV-lifestyle. Bovendien kunnen aan deze Line verdere aantrekkelijke combinaties worden toegevoegd, zoals het lederpakket of nightpakket.

De AMG Line zorgt ervoor dat zowel het exterieur als het interieur sportiever oogt.
Met exclusieve kenmerken als de AMG-styling met een AMG-achterskirt in diffusorlook
en een diamond grille. De sportstoelen kenmerken zich door uitstekend zitcomfort.
Het aan de onderzijde afgevlakte sportstuur is uitgevoerd in fraai nappaleder.

DYNAMIC SELECT.
Rijden zoals u dat wilt: met een druk op de knop kan via DYNAMIC SELECT een rijprogramma worden gekozen waarbij de
karakteristiek van motor, transmissie, ESP en besturing wordt aangepast. In het rijprogramma ‘Sport’ rijdt u dynamisch, in
het basisrijprogramma ‘Comfort’ zeer uitgebalanceerd. Het rijprogramma ‘Eco’ daarentegen is gericht op maximale efficiëntie,
waarmee u brandstof bespaart.

4MATIC.
De nieuwe GLA weet uitstekend raad met wegen omdat de verbeterde permanente vierwielaandrijving 4MATIC op elke
ondergrond voor uitstekende tractie zorgt, of het nu op sneeuw of in rul zand is. Kortom, de nieuwe GLA beschikt over
een uitmuntende offroad-performance.

Not an SUV. An AMG.
Elke Mercedes-AMG is een meesterwerk met een uniek karakter. Wat onze Performance-modellen en
sportwagens met elkaar verbindt, is hun onbeperkte sportiviteit. Hun passie voor top performance.
Zoiets ontstaat als de kunst van onze engineers wordt verheven tot de spirit van AMG. We zijn
ervan overtuigd dat grenzen steeds verder kunnen worden verlegd om nieuwe doelen te
bereiken. Voor ons is dan ook niets vanzelfsprekend. Grenzen worden immers door
mensen gecreëerd, en kunnen ook door mensen worden doorbroken. Met deze
instelling creëren we uitstekende performance voor op het racecircuit –
en op de weg.
Welkom in de wereld van AMG.
www.mercedes-amg.com

Technische gegevens.
Dieselmotoren

Benzinemotoren

GLA 180 d

GLA 200 d

GLA 200 d 4MATIC

GLA 220 d

GLA 220 d 4MATIC

GLA 180

GLA 200

Cilinderinhoud (cm3)

1950

1950

1950

1950

1950

1332

1332

Max. vermogen (kW [pk])

85 (116)

110 (150)

110 (150)

140 (190)

140 (190)

100 (136)

120 (163)

Transmissie

8G-DCT

8G-DCT

8G-DCT

8G-DCT

8G-DCT

7G-DCT

7G-DCT

Acceleratie 0–100 km/h (sec.)

10,8

8,6

8,9

7,4

7,3

9,6

8,7

Topsnelheid (km/h)

190

208

205

222

219

200

210

gecombineerd WLTP (l/100 km)

5,4-5,8 (WLTP)

5,4-5,8 (WLTP)

5,6-6,1 (WLTP)

5,4-5,9 (WLTP)

5,7-6,2 (WLTP)

6,7-7,4 (WLTP)

6,7-7,4 (WLTP)

gecombineerd NEDC (l/100 km)

4,6-4,8 (NEDC)

4,6-4,8 (NEDC)

4,9-5,2 (NEDC)

4,7-4,9 (NEDC)

5,1-5,3 (NEDC)

5,7-6,0 (NEDC)

5,7-6,0 (NEDC)

CO2-emissie2 gecombineerd WLTP (g/km)
gecombineerd NEDC (g/km)

142-153 (WLTP)

142-153 (WLTP)

148-161 (WLTP)

143-155 (WLTP)

149-162 (WLTP)

153-168 (WLTP)

153-168 (WLTP)

120-126 (NEDC)

121-126 (NEDC)

130-138 (NEDC)

123-129 (NEDC)

133-140 (NEDC)

130-137 (NEDC)

130-137 (NEDC)

Emissieklasse

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

GLA 200 4MATIC

GLA 250

GLA 250 4MATIC

GLA 250 e

AMG GLA 35 4MATIC

AMG GLA 45 4MATIC+

AMG GLA 45 S 4MATIC+

Cilinderinhoud (cm )

1332

1991

1991

1332

1991

1991

1991

Max. vermogen1 (kW [pk])

120 (163)

165 (224)

165 (224)

118+75 (160+102)

225 (306)

285 (387)

310 (421)

Transmissie

8G-DCT

8G-DCT

8G-DCT

8G-DCT

AMG SPEEDSHIFT DCT 8G

AMG SPEEDSHIFT DCT 8G

AMG SPEEDSHIFT DCT 8G

Acceleratie 0–100 km/h (sec.)

9,3

6,9

6,7

7,1

5,2

4,4

4,3

Topsnelheid (km/h)

206

240

240

220

250

250

250

gecombineerd WLTP (l/100 km)

7,1-8,0 (WLTP)

7,5-8,2 (WLTP)

7,7-8,3 (WLTP)

1,4-1,7 (WLTP)

8,3-8,8 (WLTP)

9,4-9,9 (WLTP)

9,5-9,9 (WLTP)

gecombineerd NEDC (l/100 km)

6,5-6,8 (NEDC)

6,5-6,7 (NEDC)

6,9-7,1 (NEDC)

71,6-1,8 (NEDC)

7,4-7,5 (NEDC)

9,1-9,2 (NEDC)

9,2-9,3 (NEDC)

CO2-emissie gecombineerd WLTP (g/km)
gecombineerd NEDC (g/km)

164-182 (WLTP)

171-185 (WLTP)

175-189 (WLTP)

32-38 (WLTP)

188-200 (WLTP)

214-225 (WLTP)

215-225 (WLTP)

149-157 (NEDC)

148-153 (NEDC)

158-163 (NEDC)

39-41 (NEDC)

170-171 (NEDC)

209-211 (NEDC)

210-212 (NEDC)

Emissieklasse3

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

Euro 6d ISC-FCM

1

Brandstofverbruik2

3

Benzinemotoren

3

Brandstofverbruik

2

2

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

1

 pgaven 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
O
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 voertuig in de basisuitrusting. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Optionele uitrustingen kunnen het verbruik en de CO2-emissie
beïnvloeden. Verdere informatie met betrekking tot de nieuwe WLT-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 www.mercedes-benz.be

Afmetingen.

1037

969

1611

742

804

658

1605
1834

570
1422

905

2729
4410

1456

1419

1606
2020
Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.

671

692

776

1455

1393

Mercedes-Benz AG is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation, het belangrijkste
sociale initiatief van Mercedes-Benz AG. 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’.

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen

Deze brochure is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in

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 (20-10-2020).

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

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-1020

www.mercedes-benz.be

