
CLS Coupé



Met een symbiose van een coupé en een limousine heeft de CLS een nieuwe  
categorie in het leven geroepen. In de nieuwe versie blijft deze vierdeurs coupé 
trouw aan de duidelijke belijning en het typische silhouet, aangevuld met  
aansprekende designdetails en sportieve accenten. Kortom, de CLS presenteert 
zichzelf opnieuw als een progressieve stijlicoon.

De nieuwe CLS.





De duidelijke belijning bepaalt de zelfverzekerde uitstraling van de nieuwe CLS. 
Met een reductie tot het wezenlijke vullen de sensuele designtaal en iconische 
vormgeving elkaar aan om een modern gevoel van luxe te creëren. Het nieuwe 
front met stargrille, de multispaaks aerovelgen en de scherpe contouren van de 
MULTIBEAM LED-koplampen zetten krachtige accenten.

Een stijlicoon van voor tot achter.







Het zijn de vele details die het interieur van de nieuwe CLS zo adembenemend maken. 
Fraaie materialen, gecombineerd met innovatief bedieningscomfort, dragen bij aan 
een interieur dat tot de buitencategorie behoort. En voor individualisten kunnen het 
multifunctionele stuurwiel, het sierdeel en de sportieve multicontourstoelen naar 
wens worden gepersonaliseerd.

Expressief tot in het interieur.



Dankzij moderne veiligheids- en assistentiesystemen kan de nieuwe CLS ondersteuning 
bieden die op de situatie is afgestemd en actief helpen om risico’s in het verkeer te 
verminderen. Het rijassistentiepakket plus met actieve fileassistent en actieve afstands- 
regeling DISTRONIC zorgt ervoor dat u minder wordt belast, zodat u niet alleen veilig 
maar ook ontspannen op uw bestemming aankomt.

Een veilige begeleider, niet alleen bij  
het parkeren maar ook bij het inhalen.







Comfort is een holistische ervaring in de nieuwe CLS. Het ENERGIZING- pakket 
verbetert actief het welzijn van de bestuurder en voorpassagier. De digitale 
cockpit met MBUX augmented reality voor navigatie verbindt de virtuele wereld 
met de echte, terwijl het Burmester® 3D-surround sound system de perfecte 
soundtrack levert.

Wellnesscoach voor al uw zintuigen.



Duidelijke designlijnen en absolute proporties maken onmiskenbaar duidelijk dat de 
CLS een icoon is. Deze nieuwe versie van de vierdeurs coupé gaat echter nog een stap 
verder, met meer individualiseringsmogelijkheden dan ooit. Daarmee toont de nieuwe 
CLS niet alleen karakter maar ook persoonlijkheid - die van u.

Trendsettend en tegelijk tijdloos.







De vele designelementen van de AMG Line geven de nieuwe CLS een nóg expressiever 
uiterlijk. Het is vooral het nieuw vormgegeven front met stargrille die van de coupé 
een blikvanger maakt en een hommage is aan de legendarische Mercedes-Benz ster. 
Andere sportieve accenten van de AMG Line benadrukken de progressieve esprit van 
de nieuwe CLS.

Ster van een nieuw tijdperk.



Afhankelijk van de uitrusting omvat het velgenprogramma voor de nieuwe 
CLS hoogwaardige, modern vormgegeven velgen in de maten 48,3 cm (19") en 
50,8 cm (20").

De dynamische, volledige led-koplampen met MULTIBEAM LED van de nieuwe 
CLS passen zich actief aan de verkeerssituatie aan, zodat u altijd perfect zicht 
hebt. De 84 afzonderlijk regelbare leds per koplamp reageren bijvoorbeeld bij 
het afslaan, in bochten of op de snelweg op de rijomstandigheden of andere 
verkeersdeelnemers.

MULTIBEAM LED. Nieuwe velgen.



Burmester® 3D-surround sound system.
De hoogwaardige luidsprekers van het Burmester® 3D-surround sound system 
ontwikkelen een indrukwekkend ruimtelijk geluid aan boord van de nieuwe CLS. 
Net zo fraai als het geluid is het design van de luidsprekers met karakteristiek 
vormgegeven metalen panelen die perfect in het fascinerende interieurconcept 
zijn geïntegreerd.

Sfeerverlichting.
Met de sfeerverlichting kunt u met een druk op de knop de lichtsfeer in de CLS naar 
believen aanpassen. 64 kleuren, geselecteerde kleurenwerelden en licht effecten 
dompelen de luchtuitstroomopeningen, de portieren en het dashboard in een 
fascinerend kleurenspel, dat zich met het ENERGIZING-comfortprogramma ook 
dynamisch aan de rijbeleving aanpast.



MBUX.
Dankzij MBUX augmented reality voor navigatie komt u in de nieuwe CLS snel, veilig en ontspannen op uw bestemming aan.  
De verkeersassistent toont grafische navigatie- en verkeersaanwijzingen in de live beelden, om zo de oriëntatie te vereenvoudigen 
in complexe verkeerssituaties. De volledig digitale cockpit zorgt voor een totaal ontspannen rijervaring.



Comfortabele rijassistentie.
Met het rijassistentiepakket plus worden de veiligheidsuitrustingen voor de nieuwe CLS verder uitgebreid met intelligente  
systemen, zoals de actieve afstandsregeling DISTRONIC. Dit systeem stemt automatisch de snelheid af op langzamer rijdende  
voorliggers en kan in gevaarlijke situaties ingrijpen met de actieve remassistent.



De nieuwe CLS is standaard uitgerust met het AMG Line exterieur. Hiermee komt de 
sportiviteit nog beter tot uitdrukking: deze uitvoering beschikt over componenten 
van de AMG-styling, zoals de AMG-voorskirt met A-wing in zwart, frontsplitter  
in zilverchroom, sportief-markante luchtinlaten met verticale spijlen en aeroflics 
in hoogglanzend zwart, AMG-dorpelverbreders en AMG-spoilerrand op het  
kofferdeksel. Alle AMG Line-modellen beschikken over een nieuwe grille met 
‘Mercedes-Benz pattern’ (3D stervormig patroon met oppervlakken in chroom).

Uitrustingslijn AMG Line.
Naast het markantere exterieur is ook het interieur opgewaardeerd. Er zijn twee 
nieuwe sierdelen, ook voor de middenconsole, in openporig walnotenhout bruin 
en openporig walnotenhout hoogglanzend grijs. De lederen stoelbekleding werd 
eveneens uitgebreid met nevagrijs/magmagrijs en siennabruin/zwart. Als onderdeel 
van de update krijgt de CLS een nieuw multifunctioneel stuurwiel in nappaleder. 
De spaken zijn uitgevoerd in hoogglanzend zwart met rand in zilverchroom, de 
stuurschakelpaddles zijn eveneens zilverchroom.



Het sportieve exterieur wordt nóg expressiever met het nightpakket. Daarvoor is 
een aantal elementen uitgevoerd in zwart of hoogglanzend zwart. Afhankelijk 
van de lakkleur ontstaan daardoor sterke contrasten of juist vloeiende 
overgangen. Hoe dan ook: het betekent altijd een duidelijk pluspunt voor uw 
individualiteit.

Nightpakket. ENERGIZING-pakket.
Comfort voor al uw zintuigen: dit pakket combineert bijzondere uitrustingen met 
innovatieve intelligentie. Uw Mercedes-Benz kan u gericht revitaliseren, zodat u langer 
fit blijft achter het stuur. Daarvoor staan maar liefst vijf comfortprogramma’s ter 
beschikking en extra’s zoals stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier.



Eén onderstel, drie instellingen. Met het onderstel met verstelbare demping DYNAMIC BODY CONTROL kunt u zelf 
kiezen tussen maximale wendbaarheid en hoog dempingscomfort, perfect afgestemd op het traject en uw persoonlijke 
rijstijl. Het met 15 mm verlaagde onderstel en SPORT DIRECT STEERING vormen een uitstekende combinatie voor een 
dynamische rijstijl.

DYNAMIC BODY CONTROL.



AIR BODY CONTROL combineert de voordelen van meerdere onderstellen, zodat u op elk moment kunt wisselen tussen een 
comfortabele en dynamische rijstijl. Het onderstel kan in een imposante bandbreedte worden ingesteld. De meerkamerluchtvering 
is drietraps verstelbaar, voor bijvoorbeeld uitstekend afrolcomfort op een slecht wegdek of juist voor een sportieve rijstijl. 
Heel handig is ook de niveauregeling.

AIR BODY CONTROL.



De nieuwe CLS.
De Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+.

Elke Mercedes-AMG is een meesterwerk met een uniek karakter. Wat onze Performance-
modellen en sportwagens met elkaar verbindt, is hun onbeperkte  sporti viteit. Hun passie 
voor topperformance. 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.

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 versies. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-testmethodiek  
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) voor een voertuig in de basisuitrusting zonder opties bij standaard wielen en banden. De opgaven hebben dus geen betrekking op een specifiek voertuig.  
Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. De waarden variëren al naargelang de gekozen opties.    3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen 
mogelijk.      Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.be     www.mercedes-benz.nl

Dieselmotoren Benzinemotoren

CLS 220 d CLS 350 d 4MATIC CLS 400 d 4MATIC CLS 350 CLS 450 4MATIC AMG CLS 53 4MATIC+

Cilinderinhoud (cm3) 1950 1993 2925 1991 2999 2999

Max. vermogen1 (kW/pk) [extra vermogen van ISG] 143/194 195/265 243/330 220/299 270/367 [16/22] 320/435 [16/22]

Transmissie 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.)* 7,5 6,4 5,0 6,1 4,8 4,5

Topsnelheid (km/h) 237 250 250 250 250 250

Brandstofverbruik2 gecombineerd WLTP (l/100 km en km/l) zie prijslijst zie prijslijst zie prijslijst zie prijslijst zie prijslijst zie prijslijst

CO2-emissie2 gecombineerd WLTP (g/km) zie prijslijst zie prijslijst zie prijslijst zie prijslijst zie prijslijst zie prijslijst

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

Het beste voor de motor: 
Mercedes-Benz Originele Motorolie.



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, 07-0421

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 voor-

lopig worden beschouwd. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van 

deze uitgave (04/21). 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

We geloven al meer dan 20 jaar dat sport de kracht heeft om mensen met elkaar te verbinden en op unieke wijze te motiveren.  

We hebben al miljoenen kinderen en jongeren de dringend noodzakelijke toegang verleend tot onze subsidieprogramma’s, zodat zij 

hun leven op positieve wijze kunnen veranderen. Deze programma’s, die we samen met Laureus Sport for Good ondersteunen, zijn  

gericht op de doelen voor duurzame ontwikkeling die de Verenigde Naties hebben opgesteld. Ze maken deel uit van een spannende, 

omvangrijke beweging wereldwijd die als oogmerk een positieve verandering van de wereld heeft. Wanneer u een Mercedes-Benz 

aanschaft, ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.


