
GLA Sport Utility Vehicle



GLA. Njut av friheten





Maxa karaktären!
Nyfikenhet och äventyrslusta står bokstavligen skrivet i pannan på GLA. Med sin maffiga  
kylargrill och imponerande främre stötfångare utstrålar den nu mer kraft än någonsin.







Ökar komforten med 360°
Med 360°-kamerasystemet kan du parkera och rangera med uppsikt runt hela bilen tack 
vare fyra sammankopplade kameror. För en lite enklare vardag med bättre uppsikt.





Släpp loss med perfekt anslutning
Njut av ensamheten och dela den samtidigt med alla andra. Integrera din smartphone  
(som tillval) i GLA, så kan du styra och visa massor av funktioner och appar på bästa sätt.



Säg ja till äventyret
Från mataffären till stora vida världen – GLA är öppen för äventyret. Som tillval öppnar 
du bakluckan med en knapptryckning eller en sparkrörelse under stötfångaren.



Och ta med allt du behöver



Mercedes-Benz Intelligent Drive
Oavsett om du kör i rusningstrafik, i mörker eller på okända 
vägar så avlastas du av din GLA. Bakom det hela står  
ett koncept som gör varje körning i en Mercedes-Benz till 
en stilstudie i säkerhet: Mercedes-Benz Intelligent Drive 
För den tid du tillbringar bakom ratten är din egen. Tid för 
avkoppling. Tid att tanka energi. Så att du framför allt 
når ditt mål säkert, men också avspänt.

HÖGRE SÄKERHET I MÖRKER

De statiska LED-strålkastarna är inte bara snygga. De ökar också säkerheten 
vid mörkerkörning tack vare bred ljusfördelning, en färgtemperatur som liknar 
dagsljus samt låg energiförbrukning.

PRE-SAFE®-systemet. PRE-SAFE®-systemet (tillval) kan i ett tidigt skede  
registrera kritiska körsituationer och vidta förebyggande åtgärder för att öka 
säkerheten i kupén.



Parkeringspaket med  
360°-kamerasystem

Aktiv bromsassistent

Den aktiva parkeringsassistenten med PARKTRONIC gör 
det lättare att hitta en parkeringsplats och att köra in  
i och ut ur såväl längs- som tvärgående parkeringsfickor 
eller garage. Den aktiva parkeringsassistenten med 
360°-kamerasystem visar en verklighetstrogen bild på 
mediedisplayen, vilket hjälper föraren att parkera och  
manöverköra.

Systemet varnar föraren visuellt om avståndet till ett 
framförvarande fordon blir för litet. Om risk för kollision 
registreras utlöses ett varningsljud, som kan hjälpa  
föraren vid inbromsning och sänka hastigheten auto-
matiskt om föraren inte reagerar.



Night Package Bagagerumspaket
Med markanta designelement för exteriören ger Night Package en sportig och  
uttrycksfull karaktär åt bilen. I paketet ingår bland annat utvalda designelement  
i svart: två lameller i kylargrillen, ytterbackspeglar och lättmetallfälgar samt ett  
optiskt underredsskydd.

Bagagerumspaketet ökar utrymmet och gör det enklare att hålla ordning samtidigt som det 
ökar säkerheten. Baksätesryggstöden kan fixeras framåt i upprätt läge i 15 grader (car-
go-läge) för att öka lastvolymen. Ett låsbart lastgolv med kromat handtag förstärker 
känslan av hög kvalitet.



KEYLESS-GO Komfortpaket Integrering av smartphone
Med KEYLESS-GO Komfortpaket kan du låsa upp bilen och starta motorn utan att behöva 
ta upp nyckeln ur fickan. Smidigare än så blir det inte.

Med funktionen HANDS-FREE ACCESS kan EASY-PACK-bakluckan öppnas helt automatiskt 
utan att du behöver vidröra den.

Med integreringen av smartphone kan en kompatibel smartphone med passande operativ-
system integreras i bilen via Apple CarPlayTM och Android Auto, och exempelvis styras 
med röstkommandon. Den stöder de viktigaste funktionerna och utvalda appar, inklusive 
navigationen.



Grundutrustning
Till den sportiga framtoningen bidrar högklassig utrustning både exteriört och i kupén 
t.ex. stötfångare med optiskt underredsskydd, en kylargrill med dubbellamell lackerad  
i silver, komfortstolar samt en treekrad multifunktionsratt.



Designversion Urban Line AMG Line
Designversion Urban Line förstärker den sportiga utstrålningen med integrerade slutrör, 
sportiga 18-tums lättmetallfälgar, sportstolar och läderklädd multifunktionsratt med  
perforerat grepp.

Designversion AMG Line kombinerar perfekt matchande detaljer som höjer bilens sportiga 
och exklusiva utstrålning ytterligare. Här finns allt från dynamisk AMG Styling och AMG 
lättmetallfälgar till ett chassi som är sänkt med 15 mm och en multifunktionssportratt. 



DYNAMIC SELECT 
Låt din GLA förmedla en personlig känsla
Släpp loss och jaga kurvorna, se dammet virvla upp och var ständigt redo för äventyret i GLA. Det här är en bil med 
många ansikten, och det bästa är att du kan vässa personligheten ytterligare med bara en knapptryckning.

SAMMANFATTNING AV DYNAMIC SELECT 

Med körprogramsväljaren DYNAMIC SELECT kan du välja om du 
vill köra komfortbetonat, sportigt, ekonomiskt eller med individuellt 
komponerade fordonsegenskaper.



Fyrhjulsdrift 4MATIC – 
Inspirerande väggrepp
Som förare kommer du att uppskatta fyrhjulsdrift 4MATIC som driver alla fyra hjulen behovsanpassat – nu kan du besöka 
nya mål, avlägsna platser och outforskade områden i din GLA. Fyrhjulsdriften kan beställas till flera olika motoralternativ 
och gör körningen säkrare och mer dynamisk på alla typer av underlag.

INSPIRERANDE VÄGGREPP I SAMMANFATTNING 

Fyrhjulsdrift 4MATIC

Antislirreglering (ASR)®

Elektroniskt stabilitetsprogram ESP®



Life without performance?
Unthinkable
Varje Mercedes-AMG är ett unikt mästerverk med en omisskännlig karaktär. Det som förenar våra  
prestandabilar och våra sportbilar är den utpräglade sportigheten och passionen för maximala  
prestanda. Detta uppstår när ingenjörskonst möter den alldeles speciella AMG-andan. Vi tror att 
man måste förflytta gränser för att nå nya mål. Och vi tar ingenting för givet. Människor skapar 
gränser och människor kan övervinna dem. Med den här inställningen skapar vi enastående 
prestanda för motorsporten – och vägarna.

Välkommen till Mercedes-AMG.

www.mercedes-amg.com





Tekniska data

Dieselmotorer

GLA 200 d GLA 200 d 4MATIC GLA 220 d 4MATIC

Cylindervolym, cm3 2.143 2.143 2.143

Effekt1, kW [hk] vid v/min 100 [136] / 3.400 - 4.400 100 [136] / 3.400 - 4.400 125 [170] / 3.400 - 3.800

Acceleration 0–100 km/h, s 9.1 9.1 7.7

Maxhastighet, km/h 2053 2003 2183

Bränsleförbrukning4, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad

6,5 - 7,0
5,0 - 5,3
5,5 - 5,9

6,8
5,2 - 5,3
5,8 - 5,9

6,7 - 6,9
5,4 - 5,6
5,9 - 6,1

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km 147 - 155 153 - 156 155 - 159

Utsläppsklass5/energiklass6 C C C

Bensinmotorer

GLA 180 GLA 200 GLA 220 4MATIC GLA 250 4MATIC GLA 45 4MATIC

Cylindervolym, cm3 1.595 1.595 1.991 1.991 1.991

Effekt1, kW [hk] vid v/min 90 [122] / 5.000 115 [156] / 5.300 135 [184] / 5.500 155 [211] / 5.500 280 [381] / 6.000

Acceleration 0–100 km/h, s 9.0 (8.7) 8.4 (8.1) 7.1 6.6 4.4

Maxhastighet, km/h 2003 2153 2303 2303 2503

Bränsleförbrukning4, l/100 km
Stadskörning
Landsvägskörning
Blandad

9,3 - 9,7 (7,6 - 8,0)
5,6 - 5,8 (5,5 - 5,7)
6,9 - 7,2 (6,3 - 6,6)

8,4 - 8,6 (8,0 - 8,1)
5,6 - 5,8 (5,5 - 5,7)
6,6 - 6,8 (6,4 - 6,6)

9,0 - 9,1
6,2 - 6,4
7,2 - 7,4

8,9 - 9,2
6,3 - 6,5
7,3 - 7,5

11,3
6,9
8,5

CO2-utsläpp4 blandad körning, g/km 158 - 163 (144 - 148) 151 - 155 (147 - 150) 165 - 170 166 - 171 193

Utsläppsklass5/energiklass6 D ( C ) D (C) D D E

Det bästa för motorn –
Mercedes-Benz Originalmotoroljor

1  Uppgifter om effekt enligt EG-direktiv nr 715/2007 i dess gällande lydelse. 2 Tillfälligt tillgänglig. 3 Elektroniskt reglerad. 4 Angivna värden har beräknats enligt föreskriven mätmetod. Uppgifterna avser ”NEDC-CO2-värden” i enlighet 
med artikel 2, första stycket i genomförandeförordning (EU) 2017/1153. Värdena för bränsleförbrukning har beräknats utifrån dessa värden. För mer information om officiell bränsleförbrukning och officiella specifika CO2-utsläpp för nya 
personbilar hänvisar vi till Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se. Där finns uppgifter om CO2-utsläpp och strömförbrukning i nya personbilar. Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan 
tjänar enbart som jämförelse mellan de olika fordonstyperna. Samtliga utsläppsvärden gäller bil i grundversion. Högre utrustningsnivå, svensk standardutrustning, större däckdimension och högre vikt kan ge högre bränsleförbrukning och 
koldioxidutsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om förbrukning och utsläpp finns på Konsumentverkets webbtjänst www.bilsvar.se Värdena varierar beroende på vald tillvalsutrustning. 5 Gäller endast inom EU. Nationella avvikelser kan 
förekomma. 6 Beräkningen baseras på uppmätt CO2-utsläpp med hänsyn till bilens vikt. Gäller endast Tyskland. Du hittar fler tekniska data på www.mercedes-benz.se



Mått

Alla mått i millimeter. Uppgifterna på bilderna är medelvärden. De gäller för olastade bilar med grundutrustning.
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Om uppgifterna i denna publikation: Produkten kan ha ändrats efter sista redigering (23 april 2018). Tillverkaren har 
rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad leveransomfattning, under  
förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är skäliga ur ett kundperspektiv. Återförsäljare eller tillverkare kan 
använda beteckningar eller sifferuppgifter för beställning eller för en beställd produkt utan att några anspråk kan 
göras utifrån detta. Bildmaterialet kan innehålla tillbehör eller tillval som inte ingår i standardleveransomfattningen. 

Denna publikation har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och skatter är dock endast giltig  
i Tyskland vid publikationens manusstopp. Kontakta din lokala Mercedes-Benz återförsäljare om du har frågor om vilka 
lagar och föreskrifter som gäller i Sverige.
www.mercedes-benz.se

Daimler AG, dialog@daimler.com, 09-0618

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan den globala stiftelsen ”Laureus Sport  
for Good Foundation” grundades år 2000. Stiftelsen är ett av de viktigaste sociala initiativen för märket Mercedes-Benz. 
Laureus Sport for Good sponsrar sociala idrottsprojekt för behövande barn och ungdomar och har som mål att  
skapa möjligheter och förmedla viktiga värderingar som lagkänsla, respekt och målmedvetenhet. Vårt ledmotiv är 
”Change the Game for Kids” och det vill vi gärna dela med dig. När du köper en Mercedes-Benz stöder du stiftelsen 
”Laureus Sport for Good”.


