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Pröva dina vingar i GLA
Nutiden – det är bland annat hur vi reser och hur vi kommunicerar. Hur säkra vi känner oss och 
hur fria. Staden blir allt mer hektisk och landsbygden allt mer harmonisk och värdefull. Plötsligt 
har vi vänner över hela världen och kan dela med oss av allt som händer. Allt är möjligt – upplev 
det i nya GLA.





Det går inte att slita blicken



Att prova nya vägar vid sidan av invanda turer och bryta ny mark. När det kommer till nyfikenhet och 
äventyrslust är nya GLA en äkta suv. Å andra sidan påminner den dynamiska designen mer om en  
sportcoupé. Se och häpna – nya GLA är en renodlad crossover som inte kan placeras i något fack  
och som därför passar dig perfekt.





Släpp loss men behåll kontakten med omvärlden
Rakt in i nya GLA och sen iväg igen, på väg mot en plats där det är tyst. Där allt man kan höra är havets brus eller 
bergens eko. Lura alla bilköer med hjälp av navigation i realtid (tillval) och utnyttja de moderna körhjälpssystemen 
för mer avspänd körning. Njut av ensamheten och dela den samtidigt med alla andra. Det är fullt möjligt med 
moderna uppkopplade tjänster samt flera appar som förbinder dig med resten av världen – om du vill. 



Anger takten 



och gör vägen till en dansbana





När ett äventyr tar slut är  
nya GLA redan beredd på nästa

Oavsett om du ska storhandla eller åka på långresa, så har nya GLA allt som du behöver för nästa  
expedition. Som tillval öppnar du bagageutrymmet med en knapptryckning eller bara en fotrörelse  
under stötfångaren; att lasta bilen har aldrig varit enklare. Och det fortsätter med samma lätthet:  
Fyrhjulsdrift 4MATIC finns för de flesta motortyper och med en knapptryckning väljer du enkelt bland 
olika körprogram. Tack vare 360°-kamerasystemet (tillval) med runtomsikt har du bra översikt när  
du parkerar.



Fyrhjulsdrift 4MATIC – 
variabel reglering, konstant stabil

Med körprogramsväljaren DYNAMIC SELECT på mittkonsolen kan du välja om du vill 
köra komfortbetonat, sportigt, ekonomiskt eller med individuellt komponerade  
fordonsegenskaper. Motor-, växellåds-, styr- och chassiegenskaperna ändras beroende 
på körprogram. I kombination med fyrhjulsdrift 4MATIC kan du dessutom välja  
körprogrammet Offroad. Det anpassar motorns effektutveckling och automatlådans 
växlingskarakteristik för körning i lättare terräng.

Denna variant av fyrhjulsdriften 4MATIC ger bästa tänkbara balans mellan dynamik, 
väggrepp och effektivitet i alla körsituationer. Det är möjligt tack vare den helt variabla 
vridmomentfördelningen, som sträcker sig från ren framhjulsdrift till en fördelning  
av 50 : 50 vid snö, halka eller dynamiska körmanövrer. Kördynamiksystemet 4ETS ökar 
dessutom körsäkerheten och dynamiken ytterligare, särskilt på underlag där väggreppet 
växlar. Med hjälp av bromsingrepp förhindrar den att hjulen spinner loss på ena sidan 
vid igångkörning och acceleration. Samtidigt fördelas drivmomentet till de hjul som 
inte spinner loss.

DYNAMIC SELECT – 
individualitet med en knapptryckning 



Harman Kardon® Logic 7® surround sound system på 450 W har tolv högtalare inklusive 
baslåda och en 9-kanals DSP-förstärkare. Tillsammans med ljudsystemen ger det  
en fulländad ljudupplevelse i stereo, tillsammans med COMAND Online till och med  
i DTS- och Dolby Digital 5.1-format. Logic 7® surroundljudteknik med dynamisk  
volymreglering anpassar volymen permanent till bilens hastighet för en konstant ljud-
upplevelse på alla platser.

Med integrering av smartphone (tillval) kan kompatibla smartphones med lämpliga 
operativsystem integreras i bilen via Apple CarPlay™ och Android Auto och till exempel 
styras med rösten. Det finns stöd för de viktigaste programmen och utvalda appar  
inklusive navigation, telefoni/FaceTime och Messaging. Systemet manövreras och  
aktiveras med multifunktionsvredet på mittkonsolen. 

Harman Kardon® ljudanläggning – 
soundtracket till upplevelsen GLA

Smartphone-integrering – 
offroad ibland, men alltid online



Grundutrustning Designversion Style Line
Allt samspelar perfekt. Grundutförandets front präglas av en kylargrill med två silver-
lackerade lameller. Stötfångaren har ett optiskt underredsskydd både fram och bak. 
Från sidan utmärker sig lättmetallfälgarna i multiekerdesign och fönsterkantslisten i 
matt svart. Interiören omfattar en treekrad multifunktionsratt, komfortstolar med  
klädsel i tyg Coari och dekorsömmar samt luftutsläppsmunstycken i högblankt svart.

Denna stilmedvetna designversion har flera detaljer som framhäver nya GLA:s  
högklassiga suv-design. Här finns bland annat uttrycksfulla lättmetallfälgar  
i 5-dubbelekerdesign med däck 215/60 R 17, elegant lastkantsskydd i krom och 
takreling i aluminium, lackerad högblankt svart. Invändigt förstärks den speciella  
offroadkänslan av komfortstolarnas klädsel i konstläder ARTICO/tyg Macapá med  
innovativt mönster inspirerat av hjulspår. Ytterligare en designmässig höjdpunkt  
är de svarta panelerna i matrixoptik.



Designversion Urban Line Designversion AMG Line
För dig som gillar sport! Med utvald utrustning såväl exteriört som interiört utstrålar  
Urban Line dynamik ur alla perspektiv. Vi kan till exempel nämna integrerade slutrör  
eller dynamiska lättmetallfälgar i 5-ekerdesign med däck 235/50 R 18. I kupén  
framhävs den sportiga karaktären av sportstolar i konstläder ARTICO/tyg Maringá  
i svart eller kristallgrått, paneler i seglingsdesign och multifunktionsratt i läder med 
perforerat grepp.

Designversion AMG Line framhäver sportigheten till max och ger en ännu mer exklusiv 
känsla. Här finns bland annat kraftfull AMG Styling, AMG lättmetallfälgar i 5-ekerdesign 
och sportavgassystem med dubbla, kromade slutrör integrerade i stötfångaren. Chassit  
är sänkt med 15 mm och sportdirektstyrningen ökar dynamiken och smidigheten märk-
bart. Sportstolar i konstläder ARTICO/mikrofiber DINAMICA samt multifunktions-
sportratt som är avfasad nedtill och en växelspak i läder med applikationer i silverkrom 
ger interiören en både stilfull och sportig prägel.
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Klädslar och paneler

Klädslar
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Tyg Coari svart
Tyg Coari kristallgrått
Konstläder ARTICO saharabeige1

Konstläder ARTICO svart1

Konstläder ARTICO kristallgrått1

Konstläder ARTICO/tyg Maringá kristallgrått
Konstläder ARTICO/tyg Maringá svart
Konstläder ARTICO/tyg Macapá svart4

Konstläder ARTICO/tyg Macapá saharabeige/svart4

Konstläder ARTICO/tyg Macapá ockragult/svart4

Konstläder ARTICO/mikrofiber DINAMICA svart
Läder svart
Läder nötbrunt
Läder svart RED CUT
Läder svart
Läder saharabeige/svart

Paneler

H74#
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H19
H54
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H81
H90
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739

Kolfiberdesign4

Träpaneler i matt svart ask
Valnötsträ, högblankt brunt
Träpanel i ljusbrun, sidenmatt poppel
Matrismönster i svart4

AMG kolfiberpaneler
Aluminium, ljust med längsgående slipning
Seglingsdesign
AMG design svart/rött (ej på bild)2

AMG design svart/silver (ej på bild)3

AMG mikrofiber DINAMICA svart
Aluminium med trapetsslipning

1  Tillval. 2 Grundutrustning till Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC. 3 Grundutrustning till 
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC i komb. m. Exklusivpaket. 4 Erbjuds ej i Sverige.

Grundutrustning Style Line4
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1 Tillval.

Metalliclacker1Solida lacker designo lack1

Solida lacker

589
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Jupiterröd
Cirrusvit
Nattsvart

Metalliclacker1

175
191
761
787
890
895
990

Elbaitgrön
Kosmossvart
Polarsilver
Bergsgrå
Cavansitblå
Kanjonbeige
Orientbrun

designo lack1

662 designo bergsgrå magno

Lacker



Tekniska data

1  Uppgifter om effekt och vridmoment enligt EG-direktiv nr 595/2009 i dess gällande lydelse. 2 Elektroniskt reglerad. 3 AMG Driver’s Package (tillval). 4 Angivna värden om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp har beräknats enligt föreskriven mätmetod (§ 2 nr 5, 6, 6a 6a i reglerna för märkning av personbilars 
energiförbrukning [Pkw-EnVKV] i dess gällande lydelse). Angivna värden avser inte ett enskilt fordon och är inte en del av erbjudandet, utan tjänar enbart som jämförelse mellan olika fordonstyper. 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 5 Gäller endast inom EU. Landsspecifika avvikelser kan förekomma. 6 Beräkningen baseras på uppmätt 
CO2-utsläpp med hänsyn till fordonets vikt. Värden inom hakparentes gäller för bilar med automatväxellåda. Du hittar fler tekniska data på www.mercedes-benz.se

Dieselmotorer

GLA 180 d GLA 200 d GLA 200 d 4MATIC GLA 220 d 4MATIC

Motortyp/antal cylindrar R4 R4 R4 R4

Cylindervolym, cm3 1 461 2 143 2 143 2 143

Effekt1, kW (hk) vid v/min 80 (109)/4 000 100 (136)/3 200–4 000 100 (136)/3 400–4 400 130 (177)/3 600–3 800

Vridmoment1, Nm vid v/min 260/1 750–2 500 300/1 400–3 000 300/1 400–3 000 350/1 400–3 400

Växellåda 6-växlad, manuell 
[7G-DCT]

6-växlad, manuell 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

Acceleration 0–100 km/h, s 11,9 [11,7] 9,5 [9,1] – [9,1] – [7,7]

Topphastighet, ca km/h 190 [190] 205 [205] – [200] – [218]

Bränsleförbrukning4, l/100 km, blandad körning 4,0–4,3 [3,9–4,1] 4,2–4,4 [4,2–4,4] – [4,8–5,0] – [4,8–5,0]

CO2 - utsläpp4, g/km, blandad körning 105–113 [103–109] 110–115 [108–115] – [127–130] – [127–130]

Utsläppsklass5/energiklass6 Euro 6/A [Euro 6/A+] Euro 6/A [Euro 6/A+] – [Euro 6/A] – [Euro 6/A]

Bensinmotorer

GLA 180 GLA 200 GLA 220 4MATIC GLA 250 4MATIC Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC

Motortyp/antal cylindrar R4 R4 R4 R4 R4

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

Vridmoment1, Nm vid v/min 200/1 250–4 000 250/1 250–4 000 300/1 200–4 000 350/1 200–4 000 475/2 250–5 000

Växellåda 6-växlad, manuell 
[7G-DCT]

6-växlad, manuell 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[AMG SPEEDSHIFT DCT  
7-växlad sportväxellåda]

Acceleration 0–100 km/h, s 9,0 [8,7] 8,4 [8,1] – [7,1] – [6,6] – [4,4]

Topphastighet, ca km/h 200 [200] 215 [215] – [230] – [230] – [250]2, [270]2, 3

Bränsleförbrukning4, l/100 km, blandad körning 5,7–6,0 [5,6–5,8] 5,8–6,0 [5,6–5,8] – [6,5–6,6] – [6,5–6,6] – [7,4]

CO2 - utsläpp4, g/km, blandad körning 133–138 [131–135] 134–138 [131–135] – [152–155] – [152–155] – [172]

Utsläppsklass5/energiklass6 Euro 6/C [Euro 6/B] Euro 6/C [Euro 6/B] – [Euro 6/C] – [Euro 6/C] – [Euro 6/D]



Om uppgifterna i denna trycksak: Produktförändringar kan ha ägt rum efter manusstoppet för denna trycksak  
(17 augusti 2016). Tillverkaren har rätt att införa konstruktions- och designändringar, avvikande färgnyanser och förändrad 
leveransomfattning, under förutsättning att dessa förändringar och avvikelser är rimliga ur ett kundperspektiv. Med  
reservation för eventuella feltryck. 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. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska 
skäl. Denna trycksak har internationell spridning. Information om lagar, rättigheter och skatter är dock endast giltig  
i Tyskland vid broschyrens 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, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 1803 · 09-00/0117

Producentansvar för bilar. Vi tar hand om din GLA och ser till att den hanteras på ett miljömässigt riktigt sätt i enlighet 
med EU:s direktiv för hantering av uttjänta fordon. Fast det är ju många år innan du behöver tänka på det. 

Det finns ett brett nätverk av insamlingsställen och demonteringsfirmor som hjälper dig med återvinningen. Du kan 
lämna in din bil utan kostnad. Genom att lämna in din Mercedes för återvinning bidrar du till att sluta kretsloppet och 
spara på jordens resurser. 

Du kan läsa mer på www.mercedes-benz.se

Mercedes-Benz är en av de samarbetspartners som har varit med ända sedan stiftelsen ”Laureus Sport for 
Good Foundation” grundades år 2000.
Sedan dess stödjer och sponsrar Mercedes-Benz det viktiga arbetet hos detta globala program, som med hjälp av  
olika idrottsprojekt vill ge ett bättre liv åt socialt utsatta eller sjuka barn och ungdomar. Laureus har blivit en viktig del av  
det samhällsansvar som vi på Mercedes-Benz tar på största allvar. Varje ny Mercedes kan därför betraktas som en 
ambassadör för våra värderingar. När du köper en Mercedes stödjer du stiftelsen ”Laureus Sport for Good Foundation”.


