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Exemplarisk illustration Exemplarisk illustration
 
 
Sammanställning

Motor CLA 200 Shooting Brake 300 900,00 SEK

Designversion Grundversion 0,00 SEK

Specialmodell och paket 40 800,00 SEK

Färg Cirrusvit 0,00 SEK

Fälgar AMG lättmetallfälgar 45,7 cm (18 tum) i 5-dubbelekerdesign 0,00 SEK

Klädsel Konstläder ARTICO / microfiber DINAMICA, svart / antracit 0,00 SEK

Dekorelement Interiörpanel i ljus längsslipad aluminium 0,00 SEK

Extrautrustning 8 400,00 SEK

Pris totalt inkl. moms 350 100,00 SEK

   

Din OnlineCode
Varje Mercedes är individuell och har en unik märkning som ditt önskefordon alltid kan identifieras med. Med din
OnlineCode kan du när som helst aktivera din konfiguration, skicka den till en Mercedes-Benz-partner eller dela den
med vänner och bekanta.

Din personliga OnlineCode:    M7078116
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Motor

CLA 200 Shooting Brake 300 900,00 SEK

   

Hjul 205/55 R 16 91V
205/55 R 16 91V

Växellåda Manuell växellåda,
6-växlad

Cylindrar 4
Effekt 115 kW (156 hk)

Information om bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp
och energieffektivitet
Stadskörning*** 7,5-7,9 (l/100 km)
Landsvägskörning*** 4,5-4,9 (l/100 km)
Blandad körning*** 5,6-6 (l/100 km)
Koldioxidutsläpp*** (blandad
körning) 130-140 g/km

   

*** De angivna värdena syftar inte på enskilda fordon och ingår inte i något erbjudande, utan är enbart en jämförelse mellan olika
fordonstyper.

 
Utrustningsserie

 
Grundversion 0,00 SEK 

 
 
Specialmodell och paket

 
AMG Sky (9-AMGSKY) 17 900,00 SEK 
SE Edition (9-EDITION) 14 000,00 SEK 
Premiumpaket (9-PREMIUM) 8 900,00 SEK 

 
Färger och fälgar

 
Färg Cirrusvit (2-650) 0,00 SEK

 
Fälgar AMG lättmetallfälgar 45,7 cm (18 tum) i 5-dubbelekerdesign (0-678) 0,00 SEK
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Klädsel och dekorelement

 
Klädsel Konstläder ARTICO / microfiber DINAMICA, svart / antracit (4-651) 0,00 SEK

 
Dekorelement Interiörpanel i ljus längsslipad aluminium (0-H79) 0,00 SEK

 
 
Extrautrustning

 
Medieskärm 20,3 cm (8 tum) (0-857) 1 850,00 SEK

 
Mörktonade rutor bak (0-840) 3 100,00 SEK

 
Smartphone integrationspaket (0-14U) 3 450,00 SEK

 
Sommardäck (0-R01) 0,00 SEK 

 
Din bil kommer att byggas med följande utrustning

 
Exteriör - design
[0-772] AMG styling
[S-012] Instegslister med Mercedes-Benz text fram

   
 
Exteriör - övriga
[S-5U4] Diamantgrill
[S-863] Dimljus bak i LED-teknik
[S-797] Fjärröppning av bagagelucka via nyckel eller från förarplats
[0-U60] Fotgängarskydd med aktiv motorhuv
[0-666] Fraktemballage
[0-413] Panoramataklucka, elektrisk i glasutförande
[0-345] Regnsensor för vindrutetorkare
[S-069] Ytterbackspeglar elektriskt inställbara och eluppvärmbara
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Din bil kommer att byggas med följande utrustning

 

   
 
Interiör - komfort
[0-U26] AMG golvmattor
[S-570] Armstöd fram med förvaringsfack
[0-U25] Belysta instegslister
[S-010] Elektriska fönsterhissar fram och bak
[S-S30] Färddator
[S-939] Förvaringsfack i mittkonsol
[S-304] Förvaringsfack i mittkonsol fram
[S-046] Förvaringsfack under bagagerumsgolv
[0-51U] Innertak i tyg, svart
[S-091] Insynsskydd bagageutrymme
[S-102] Kombiinstrument med multifunktionsdisplay
[S-157] Lastöglor i bagageutrymme, 4 st.
[0-543] Solskydd med belysta speglar
[S-049] Trepunkts säkerhetsbälten på samtliga sittplatser
[0-U10] Viktsensor i passagerarsäte

   
 
Interiör - klimat
[0-581] THERMOTRONIC, automatisk klimatanläggning

   
 
Interiör - säte
[S-589] Baksäte fäll- och delbart
[0-873] Eluppvärmbara framstolar
[S-573] ISOFIX barnstolsfästen inkl. TopTether
[S-057] Sittplatssensor i passagerarsäte

   
 
Radio och navigation
[0-505] Audio 20 CD
[0-818] CD-spelare
[S-111] Högtalare, 6 st.

   
 
Kommunikation
[0-16U] Apple Carplay
[0-17U] Google Android Auto
[0-360] Kommunikationsmodul (UMTS)
[0-11U] Remote Online
[0-538] Trötthetsvarnare - ATTENTION ASSIST
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Din bil kommer att byggas med följande utrustning

 

   
 
Säkerhet
[S-056] ABS-bromsar
[S-164] Adaptiva bromsar med HOLD-funktion
[0-K11] Adaptiva bromsljus, blinkar vid kraftig inbromsning
[0-235] Aktiv Parkeringsassistent med PARKTRONIC
[S-471] ASR - Anti Slir Reglering
[0-608] Automatisk ljusbildsreglering
[0-218] Backkamera
[S-760] BAS (Bromsassistans)
[0-U62] Belysnings- och siktpaket
[S-292] Bäcken/thoraxkrockkuddar för förare och passagerare fram
[0-U01] Bältesindikator i kombiinstrument för baksätespassagerare
[S-136] Centrallås med fjärrnyckel
[S-863] Dimljus bak i LED-teknik
[0-475] Däcktryckskontroll
[S-472] ESP® Elektronisk Sladdparering
[0-294] Knäkrockkudde, förare
[0-258] Kollisionsvarnare med bromsingrepp - COLLISION PREVENTION PLUS
[0-290] Krockgardin höger / vänster
[S-291] Krockkuddar, fram
[S-157] Lastöglor i bagageutrymme, 4 st.
[0-632] LED-strålkastare
[0-351] Mercedes-Benz nödanropsystem (E-Call)
[0-442] Multifunktionsratt
[S-807] Skivbromsar fram och bak
[0-70B] Varningsväst för förare

   
 
Teknik
[0-B03] ECO Start-Stopp-Funktion
[S-S03] Elektrisk parkeringsbroms
[0-440] Farthållare TEMPOMAT
[0-893] KEYLESS-GO startfunktion
[0-B59] Körprogramsväljare
[S-564] Varningssummer och -indikator för obältad förare och passagerare fram

   
 
Hjul
[0-B51] TIREFIT

   
 
Styrning
[0-213] Direktstyrning
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Din bil kommer att byggas med följande utrustning

 [0-280] Multifunktions sportratt i läder

   
 
Drivlina
[0-411] Manuell växellåda, 6-växlad

   
 
Paket
[0-950] AMG Line
[0-900] Krompaket
[0-U59] Säteskomfortpaket

   
 
Chassi
[0-486] Sportchassi

 
Laghänvisning

 
Samtliga uppgifter på den här hemsidan ska betraktas som ungefärliga. Ändringar i konstruktion och leverans, ändringar
av säljvillkor för nya fordon samt prisändringar förbehålles. Utsagor om priser och standardutrustning, om lag-, rätts- och
skatteföreskrifter och följder har endast giltighet för Sverige. Illustrationerna innehåller även tillbehör och extra utrustning som inte
hör till det seriemässiga leveransområdet.
 


