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Det BeDSte i ethvert ForMat.

Oplev den nye generation af A-Klassen i fascinerende HD-kvalitet. Med Mercedes-Benz brochure-appen  
til iPad® og den digitale betjeningsvejledning „Mercedes-Benz Guides“ til iPhone®. Begge apps indeholder  
en række film samt diverse andet indhold og kan hentes gratis i iTunes Store®.

Den nye generation 

A-Klasse. 
A-Klassen udfordrer dine forestillinger om, hvad du kan forlange 
af en bil. Efterlader det bedste indtryk fra nul til hundrede.  
Sætter egne standarder med det samme. Kører ligeud, hvor  
andre drejer fra. Den nye generation A-Klasse.



Statements: 

2 | Mercedes-Benz a 250 4MatiC
Polarsølv metallic
Udstyrslinjen AMG Sport, AMG letmetalfælge,  
lakeret i sort og højglanspoleret, AMG Eksklusivpakke, 
indtræk i sort læder med RED CUT, interiørlister  
i kulfiberlook 

12 | Mercedes-Benz a 200 d 
elbaitgrøn metallic
Udstyrslinjen Style, Night-pakke, letmetalfælge,  
lakeret i sort og højglanspoleret, indtræk i stof/ARTICO 
kunstlæder i sort/grøn, interiørlister i Matrix 

20 | Mercedes-aMG a 45 4MatiC
Jupiterrød
AMG Night-pakke, AMG Aerodynamikpakke,  
AMG letmetalfælge i krydsegers design, AMG Eksklusiv-
pakke, indtræk i sort læder med RED CUT,  
interiørlister i kulfiberlook, AMG Performance sæder 

State of the art:

30 | Mercedes me
36 | Multimediesystemer 
37 | Mercedes connect me
38 | COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
39 | Integreret sikkerhedskoncept
40 | DYNAMIC SELECT-køreprogrammer
41 | Motorer
42 | A 250 Sport og A 250 Sport 4MATIC 
44 | Mercedes-AMG A 45 4MATIC
48 | Udstyr og pakker
58 | Ekstraudstyr
59 | Originaltilbehør
60 | Fælge
62 | Tekniske data og mål
65 | Indtræk og lak

Illustrationerne kan vise ekstraudstyr og tilbehør, som ikke er omfattet af det almindelige  
standardudstyr ved levering. 
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Tidsånden? 
Er for længst overhalet.

Lige i øjet. Med masser af inspiration. At finde sin 
egen vej – er slet ikke så let, men det er utroligt 
sjovt. I hvert fald med den nye generation af  
A-Klassen. Den virker bredere, mere sportslig og 
endnu mere offensiv. Er du klar til nye farver, nye 
former, nye idéer? 



3



4

Et billede af et

opbrud.
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Klik. Kick.

Fire personligheder i én kontakt. Comfort, Sport, Eco og Individual – alt 
er muligt. Og det går lynhurtigt med DYNAMIC SELECT-kontakten.  
Et klik, og køredynamikken tilpasser sig til dit humør. Eller til vejen. Eller 
til vejret. Komme, hvad der vil: Den nye generation af A-Klassen er 
her allerede. 
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Stands! Hold afstand.
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Den, der kan holde afstand, den kan intet komme for tæt på. Sådan er sikkerhed i dag. 
På denne måde fungerer Mercedes-Benz Intelligent Drive. Det er innovative hjælpe-
systemer, der advarer mod faretruende situationer ved registrerede nødstilfælde – eller 
selv griber ind. De er mere omfattende og videreudviklet end nogensinde før i denne 
klasse.
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Det er imponerende, hvordan den nye generation af A-Klassen håndterer al den opmærksomhed. 
Den giver ganske enkelt så meget igen. For med et interiør, der giver informationerne i øjenhøjde, 
er funktionerne blot én intuition væk. Uanset hvad du rører ved, kan du ikke give slip på det.

I centrum 
for det hele.
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Den nye generation af A-Klassen  
fanger dit blik. Og du kan ikke slippe 
den igen. Og det er lige fra den  
selvbevidste udstråling, til stilen og 
til modet fra en ny generation.  
Følg den, og lad dine drømme få frit 
løb.
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Genstand for begær. 
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Og for indfriede drømme.
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Efterlader spor
på nethinden.

En fremtoning i ekspressionistisk elbaitgrøn. Så uimodståelig bogstavligt talt, at selv 
luften taber vejret. A-Klassen har den bedste cW-værdi i sin klasse. Hver linje og hver 
flade er udformet aerodynamisk perfekt. Dette ser ikke blot fængslende dynamisk ud, 
det reducerer også forbruget og støjen under kørslen.
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Et liv uden smartphone? Utænkeligt. I den nye generation af A-Klassen  
integreres den helt perfekt, hvis du ønsker det. Takket være Apple® CarPlay® 
eller MirrorLink® vises meget af indholdet på din smartphone-skærm også  
i Media-displayet. En lang række smartphone-funktioner – inklusive navigation, 
musik og nyheder – kan herefter styres via bilen, hvilket givet et indblik i  
en fascinerende fremtid.

Opret forbindelse. 

Kør.
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Skøn at skue.

Angrebslysten.
AMG. Tre bogstaver. I sin helt egen liga. Mercedes-AMG A 45 4MATIC 
træner hjertemusklen. Hver AMG detalje er trimmet til høj ydelse og hver 
linje er et tilsagn. AMG Aerodynamikpakken, der er ekstraudstyr, består 
bl.a. af sorte ekstra-flics på frontskørtet og en AMG hækspoiler. For flere 
downforce-egenskaber og mere angrebslyst.
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Alfahanner kan man kende på 

brølet.

Mercedes-AMG A 45 4MATIC har den 
stærkeste serieproducerede 4-cylindrede 
motor i verden. Og et passende sound-
track på lager. AMG sportsudstødnings-
systemet kvitterer for ethvert tryk på  
speederpedalen med et klangfuldt brøl. 
AMG RIDE CONTROL-sportsundervognen 
(ekstraudstyr) klarer hver en kurve suve-
rænt. Komfortabelt og direkte, helt tæt  
på asfalten. 
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 Ved rødt 
skal du standse. 
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Køredragten.
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Interiøret i Mercedes-AMG A 45 4MATIC er et kraftfelt. Skræddersyet til adrenalin. Med et let tryk 
på bilens gearpaddles bliver den udløst. Og ud af stilheden kommer en raket. Under accelerationen 
bliver du presset tilbage i AMG Performance sæderne (ekstraudstyr) og katapulteret til en anden 
verden. Kontrolcenteret er AMG DRIVE UNIT, inklusive AMG DYNAMIC SELECT-controlleren, som du 
kan vælge op til fem forskellige køreprogrammer med.

Køredragten.
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Hvad gør en bil til en Mercedes?
Tradition forpligter – i vores tilfælde ikke mindst til innovati-
on. Vi er gået veje, ingen er gået før. Milepæl for milepæl. På 
denne måde opstod den første bil med deformationszone, 
den første ABS og den første personbil med dieselmotor. Og 
den første bil overhovedet. Hvor gerne vi end kigger tilbage, 
vil vi dog meget hellere se fremad.

Mercedes-Benz intelligent Drive – på vej mod ulykkesfri 
kørsel. Vi udvikler intelligente hjælpesystemer, som støtter 
og aflaster føreren aktivt og mærkbart. De iagttager og 
analyserer bilens omgivelser og køreegenskaber og advarer 
føreren, hvis de registrerer farlige situationer. Hvis det 
bliver nødvendigt, kan nogle af systemerne tilmed gribe ind 
og korrigere kørslen. Potentielle farer registreres tidligere 
end nogensinde før – og kan dermed stadig oftere undgås. 
Lad dig fascinere af Mercedes-Benz Intelligent Drive på 
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

BlueeFFiCieNCY – vores vision om emissionsfri kørsel. 
Bæredygtighed er et stort ord, som vi fortolker ind i selv 
den mindste detalje af vores aktiviteter. Fra så miljøvenlig 
en produktion som muligt til alternative drivkoncepter. 

4MatiC – drevet af nye udfordringer førte visionen om 
en optimal traktion Mercedes-Benz ingeniørerne til  
IAA-messen, hvor de i 1985 kunne præsentere 4MATIC, 
et innovativt traktionssystem, som arbejdede med den  
nyeste mikroelektronik og hydraulik. Og som kun to år  
senere blev standard i E-Klassen. Siden da har det fort-
sat sit sejrstog i næsten alle typeserier. Og i alt terræn. 
Nu kører hele 75 modeller rundt med 4MATIC, og sy-
stemet er skræddersyet til hver enkelt klasse. Fra kom-
fortabelt og effektivt i kompaktklassen til ekstremt 
sportsligt i Mercedes-AMG Performance-modellerne. 
For større sikkerhed og en intens køreoplevelse.

Som du ser, har vi store mål. Men hvad kan være  
mere behageligt end at få dem opfyldt ved at køre i  
en Mercedes?
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Vær med til at sætte dit eget fingeraftryk  
på vores næste store nyhed.

Vores mål med www.mercedes.me er at begejstre, opmuntre og overraske dig 
med nye serviceydelser, produkter og oplevelser. Du har også mulighed for at 
besøge vores event stores i metropoler som f.eks. Berlin, Hamborg, München, 
Paris eller Tokyo.
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Mercedes me. Velkommen til 
Mercedes-Benz’ verden.

Du stiller nye spørgsmål, og Mercedes-Benz giver dig et nyt svar: Mercedes me. Dit adgangskort til 
din helt egen, fascinerende Mercedes-Benz verden. Fuld af innovative, individualiserede mobilitets-, 
konnektivitets-, service- og finansieringsydelser. Nyt, enkelt og tidssvarende: www.mercedes.me 

Mercedes me er endnu ikke tilgængeligt i Danmark, men de følgende sider fortæller om, hvilke  
tjenesteydelser Mercedes me vil omfatte. Portalen vil være tilgængelig døgnet rundt på din smart-
phone, din tablet eller på din pc. Stig ind, så skaber vi sammen morgendagens servicekoncept.

Mercedes connect me integrerer bil og fører – og mere 
end dét: Bilen bliver en del af din personlige verden. Målet 
er mere komfort og den gode følelse af at være konstant 
forbundet. Mercedes connect me vil omfatte basistjenester, 
som automatisk hjælper dig i forbindelse med et teknisk 
uheld eller en ulykke, samt Remote Online, der giver dig mu-
lighed for at foretage bilindstillinger via din smartphone.
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Mercedes move me giver dig adgang til den intelligente 
mobilitetsløsning moovel: Mobilitetsappen moovel samler til-
buddene fra de forskellige mobilitetsudbydere og viser dig 
den optimale vej fra A til B. Smartphone-appen Park2gether 
gør det lettere for dig at finde en parkeringsplads. 

Mercedes finance me giver dig en række forskellige mulig-
heder for at købe din drømmebil via diverse finansierings-
løsninger og leasingmodeller. Mercedes-Benz Finans hjælper 
dig med at finde ud af, hvilken løsning der er den rigtige 
for dig, og hvilken forsikring der passer bedst til dine behov. 
Vores leasingprodukter giver dig ikke kun mulighed for  
altid at køre i en af de nyeste modeller. De giver dig også 
maksimal fleksibilitet, da du ikke skal finansiere et køb, 
men kun behøver at betale for brugen af bilen i form af 

attraktive månedlige rater. Med vores finansieringstilbud 
betaler du for din drømmebil på den måde, der passer 
bedst til dit personlige budget. Størrelsen på dine valgte, 
månedlige rater regulerer du via størrelsen på din ud-
betaling og aftalens løbetid. Som en ekstra beskyttelse af 
dit budget og din bil kan vi tilbyde en række forskellige  
bilforsikringsløsninger. Hvis bilen bliver beskadiget, står der 
fagfolk parat til at reparere bilen ud fra vores anvisninger.

Mercedes inspire me vil give dig mulighed for at opleve 
Mercedes-Benz’ verden og indgå i en inspirerende dialog. Vi 
vil gerne dele vores idéer med dig og høre, hvad der bevæ-
ger dig, så vi hele tiden kan tilbyde dig de bedste løsninger. 
Til dette formål er vi ved at udvikle et community samt et  
stigende antal tilbud og oplevelser, der spænder over mere 
end de klassiske bilrelaterede emner – blandt andet inden 
for områderne events, rejser og livsstil.

Mercedes assist me gør det ekstra nemt for dig at vedlige-
holde din bil, idet du let og bekvemt online kan finde det 
nærmeste Mercedes-Benz serviceværksted og aftale tid 
til et serviceeftersyn. Den digitale servicerapport holder 
dig løbende informeret om den aktuelle status for service-
ydelserne. Med vores serviceaftaler kan du køre uden 
bekymringer. De gør det muligt for dig at planlægge lang-
sigtet og giver dig gennemsigtighed i forbindelse med 
forestående servicearbejde1. Din Mercedes-Benz forhand-
ler giver dig gerne et individuelt tilbud. Skulle du alligevel  

få brug for hjælp på stedet på grund af et teknisk uheld, en 
ulykke, et småuheld eller hærværk, kan du regne med 
hurtig hjælp med Mobilo - og det er i over 40 europæiske 
lande i helt op til 30 år2. Indledningsvist forsøger vi at 
udbedre problemet, og hvis det ikke er muligt, sørger vi for, 
at du og dine medpassagerer kommer videre, enten i en 
anden bil, med tog eller med fly. Og hvis du får brug for 
hjælp, kan du til enhver tid kontakte os over hele Europa 
på telefon +45 33 78 55 553.

1  De nøjagtige betingelser kan du se i de generelle forretningsbetingelser. 2  Efter udløbet af gyldighedsperioden (to år fra første indregistrering) er et serviceeftersyn hos en autoriseret Mercedes-Benz servicepartner tilstrækkeligt til at forny Mobilo.
3  Alternativt: +49 69 95 30 72 77 direkte via Mercedes-Benz Contact. Der påløber fastnetgebyrer.



34

Hvad ville Mercedes-Benz være uden motorsporten?
Den første bil, som vandt et motorløb, blev drevet af en Daimler-motor. Den første Mercedes var en 
racerbil. De berømte Sølvpile – en legende. Bag Mercedes-Benz’ sportslige engagement gemmer  
der sig stolte traditioner. Helt frem til i dag er vores mærke og hver en bil med Mercedes-stjerne 
inspireret af motorsporten. Oplev en unik historie på Mercedes-Benz Museum i Stuttgart. 

m Få Mere at viDe 

Oplev, hvad der har bevæget verden i over 125 år, og tag  
på en fascinerende tidsrejse gennem bilens historie på  
Mercedes-Benz Museum. Der venter dig mere end 1.500 
udstillingsgenstande fordelt på 16.500 kvadratmeter –  
herunder rariteter som den ældste bevarede Mercedes fra 
1902 og de legendariske mågevingemodeller. Velkommen  
til en verden af innovationer:  
www.mercedes-benz-classic.com/museum
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Og motorsporten uden Mercedes-Benz?

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W06 Hybrid, sæson 2015.

m Få Mere at viDe 

Oplev fascinationen ved Formel 1: 
http://www.facebook.com/MercedesAMGF1
http://twitter.com/MERCEDESAMGF1
http://www.youtube.com/user/MERCEDESAMGPETRONAS
http://plus.google.com/+Mercedesamgf1/posts
http://instagram.com/MercedesAMGF1#
http://www.MercedesAMGF1.com

Den 3. juni 1934 så den legendariske Sølvpil for første gang dagens lys i forbindelse med det inter-
nationale racerløb „Eifelrennen“ på Nürburgring. Denne tradition bæres i 2014 videre af Sølvpil- 
fabriksteamet MERCEDES AMG PETRONAS i årets Formel 1-sæson. Denne sæson blev kronet med 
en imponerende dobbeltsejr: En førsteplads både i kørernes og konstruktørernes mesterskab.  
Det er dog ikke kun på banen, vores team skaber succes. Hver en kørt kilometer er med til at drive 
udviklingen inden for hybridteknologi videre til gavn for serieproduktionen.
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Perfekt forbundet. Den ny  
A-Klasse med Apple® CarPlay®.
Med apple® CarPlay® til iPhone® og MirrorLink® til 
Android®-enheder muliggør den nye generation af A-Klassen 
en optimal integration for et perfekt Car-Infotainment- 
system. Inklusive navigationsmulighed, telefonerings-  
og beskedfunktion ved hjælp af stemmestyring samt  
adgang til Musik-Player. Smartphone-integrationen1 indgår 
i COMAND Online og fås med Audio 20 som ekstraudstyr.

NaviGatioNS- oG iNFotaiNMeNtMULiGheDer

Navigation, telefon, audio, video og internet – med betjenings- og informations-
systemet CoMaND online får du nem adgang til disse og en lang række 
andre funktioner. Visningen foregår i Media-displayet med høj opløsning og 
en skærm på 20,3 cm.

Live traffic information (indgår i ekstraudstyret COMAND Online og Garmin® 
MAP PILOT) muliggør modtagelse af aktuel og nøjagtig trafikinformation med 
henblik på dynamisk destinationsstyring og præcis beregning af ankomsttids-
punkter. Dataoverførslen sker ved hjælp af et kommunikationsmodul via en 
mobil internetforbindelse.

Brugervenlig navigation, nøjagtige kortdata og fremragende destinationsstyring – 
Garmin® MaP PiLot overfører alle fordele ved et Garmin®-navigationssystem  
til Audio 20 CD – inklusive Live Traffic Information. Du skal bare isætte et SD-kort 
med navigationssoftware og kortdatasæt.

Multimediesystemet audio 20 CD kombinerer underholdning, information  
og kommunikation. Audio 20 CD med internet, radio med dobbelttuner og  
cd-drev giver også mulighed for netværksintegrering med mobilt udstyr via 
Bluetooth®, kan også fås til det 20,3 cm store Media-display som ekstraudstyr.

1 Kan formodentlig leveres fra primo 2016.
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Perfekt netværksintegration. 
Med Mercedes connect me. 
Innovative og individualiserede mobilitets-, konnektivitets- 
og serviceydelser har et navn hos os: Mercedes me. Et 
element i denne nye Mercedes-Benz oplevelsesverden er 
Mercedes connect me, et netværk, som integrerer fører, 
bil og personsfære. Mercedes connect me giver dig således 
mulighed for at få hurtig hjælp via basistjenester som 
Mercedes-Benz nødopkaldssystemet eller uheldsstyringen. 

Udstyret remote online er forberedelsesløsningen til  
anvendelse af yderligere Mercedes connect me tjeneste-
ydelser, som fås separat – f.eks. en funktion til bestem-
melse af bilens position (se billede forneden) eller visning af 
den aktuelle bilstatus (se billede foroven). Remote Online 
fås som ekstraudstyr i forbindelse med multimediesystemet 
Audio 20. Det indgår som bestanddel af ekstraudstyret 
multimediesystem COMAND Online, der giver dig adgang til 
alle aspekter af Mercedes connect me – inklusive browser, 
navigation med Live Traffic Information (gratis i tre år) og 
talrige apps. Mercedes connect me tjenesteydelser gøres 
først tilgængelige, når du beder om det, dog med undtagelse 
af det automatisk aktiverede Mercedes-Benz nødopkalds-
system og Mercedes-Benz Live Traffic Information.

m Få Mere at viDe 

Alle informationer på www.mercedes.me/dk
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På vejen mod ulykkesfri kørsel. Mercedes-Benz Intelligent Drive.
Som bilist kan man passe nok så meget på. Men man kan hurtigt blive afledt – og en påkørsel sker hurtigere, end man tror. 
I ca. en fjerdedel af alle ulykker i Tyskland sker der også personskader. Et af målene med Mercedes-Benz intelligent 
Drive er også at reducere dette tal betydeligt fremover. Det er et spørgsmål om holdning, forskning og ansvar. Men hvad 
betyder det konkret? 

Den nye generation af A-Klassen er som standard udstyret med CoLLiSioN PreveNtioN aSSiSt PLUS. Systemet 
advarer føreren visuelt i forbindelse med en for lille afstand til et forankørende køretøj. Hvis der registreres risiko for 
kollision, lyder der en akustisk advarsel, og systemet kan understøtte førerens opbremsning og automatisk reducere  
hastigheden, hvis føreren helt undlader at reagere.

m Få Mere at viDe 

COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS er en del af en større 
helhed: Mercedes-Benz Intelligent Drive, hvor vi under  
ét tag samler intelligente teknologier, der aktivt støtter og 
aflaster føreren. 

Få mere at vide på 
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

CoLLiSioN PreveNtioN aSSiSt PLUS

Afstandsadvarslen i COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS er baseret på en sensor, der er isat  
i fronten, og hvis radarsensorsystem permanent kontrollerer afstanden til et forankørende  
køretøj ved hastigheder mellem 7 og 250 km/t. Stillestående forhindringer kan registreres i et 
hastighedsområde mellem 7 og ca. 80 km/t.
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Sikker kørSeL 

Især på lange strækninger og ved kørsel om natten kan 
træthedsregistreringen atteNtioN aSSiSt registrere 
typiske tegn på træthed ud fra førerens styreadfærd  
og i god tid advare føreren om risikoen for at falde i søvn. 

reguleringssystemet aDaPtive Brake forbedrer 
bremseydelsen via intelligente indgreb ved at holde brem-
seskiverne tørre på våde veje. Bremsebelægningerne 
lægges an, når føreren fjerner foden fra speederpedalen 
med en pludselig bevægelse. Og på stigninger kan det 
forhindres, at bilen ruller tilbage.

Ekstraudstyret DiStroNiC PLUS (afstandsregulering)
hjælper frem for alt under bykørsel eller kørsel med hyppig 
standsning og igangsætning med at holde sikkerheds-
afstanden til forankørende. Systemet kan om nødvendigt 
nedbremse bilen automatisk og også accelerere den igen.

Ekstraudstyret Blind Spot-assistent med radarsensorer gør 
opmærksom på en af de største trafikale risikofaktorer,  
der findes. Hvis der registreres et køretøj i den blinde vinkel, 
lyser en rød trekant i sidespejlet. Efter behov udsender 
systemet desuden en akustisk advarsel. Systemet er aktivt 
ved hastigheder fra 30 til 250 km/t. Ekstraudstyret Lane 
keeping-assistent kan ved hastigheder mellem 60 og 
200 km/t. registrere, hvis bilen utilsigtet forlader sin 
vognbane, og advare føreren haptisk med vibrationer i rat-
tet. Blind Spot-assistenten og Lane Keeping-assistenten 
indgår også i førerassistentpakken, der fås som ekstraudstyr.

i FaretrUeNDe SitUatioNer 

Det forebyggende system Pre-SaFe® (beskyttelse af 
personerne i bilen), der fås som ekstraudstyr, kan registrere 
kritiske trafikale situationer på forhånd og i forbindelse 
med risikoen for en ulykke iværksætte forebyggende foran-
staltninger til beskyttelse af personerne i bilen. Det  
omfatter f.eks. reversibel selestramning eller automatisk 
lukning af åbne sideruder.

i tiLFæLDe aF eN ULYkke

Et omfattende beskyttelsessystem kan reducere risikoen for 
kvæstelser markant. Hertil hører den aktive motorhjelm, 
der automatisk kan hæves seks centimeter i tilfælde af en 
kollision og således hjælper med at beskytte fodgængere 
eller cyklister bedre. Personerne i bilen kan desuden være 
beskyttet af op til ni airbags i tilfælde af en ulykke.

eFter eN ULYkke

Alle Mercedes-Benz biler er optimalt gearet til førstehjælp. 
Hvis uheldet er ude, kan motoren slukke automatisk,  
havariblinklyset og kabinenødbelysningen kan aktiveres, 
ligesom centrallåsen kan låses op. Endelig kan ekstraud-
styret Mercedes-Benz nødopkaldssystem overføre posi-
tionsdata og vigtige bilinformationer. Men alt dette bliver 
forhåbentlig aldrig nødvendigt. Og Mercedes-Benz stiller 
en redningshåndbog til rådighed, som hjælpere kan 
downloade globalt og på flere sprog fra internettet på 
www.mercedes-benz.de/rettungsleitfaden

En god følelse at køre en Mercedes-Benz.
Som første bilproducent på verdensplan har vi udviklet et integreret sikkerhedskoncept. For at undgå ulykker, sikre 
optimal reaktion på faremomenter og mindske følgevirkningerne, hvis uheldet alligevel er ude. Både for personerne i din 
Mercedes og for alle andre trafikanter.
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DYNAMIC SELECT. 
Blot et tryk på en knap.
Fra luksusklassen direkte til den nye generation af 
A-Klassen: DYNaMiC SeLeCt. En lille tast med 
forbavsende stor virkning. Alt efter ønske kan du 
skifte mellem de forkonfigurerede køreprogram-
mer Comfort, Sport, Eco og Individual. Det påvirker 
bl.a. indstillingen af styretøj, drivline og også  
undervognen i forbindelse med den nye adaptive 
justeringsdæmpning. Programmet Individual  
gør det muligt at indstille de enkelte parametre 
individuelt. Afhængigt af udstyr og model er  
DYNAMIC SELECT standard eller ekstraudstyr.

Den hastighedsafhængige servostyring er et supplement til den 
direkte sportsstyring (ekstraudstyr) med en variabel udveksling, 
der afhænger af ratvinklen. Det giver f.eks. en mere dynamisk  
reaktion på veje med mange kurver og øger sporstabiliteten under 
ligeudkørsel.

Firehjulstrækket 4MatiC (modelafhængigt) sørger for det  
bedst mulige forhold mellem dynamik, traktion og effektivitet  
i enhver køresituation. Dette er muligt takket være en helt  
variabel drejningsmomentfordeling, hvor en fordeling på op til 
50 : 50 er tilstrækkeligt ved rent forhjulstræk.
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Ny A-Klasse. 
Ny effektivitet.
I den ny a 180 d BlueeFFiCieNCY edition med 
mange aerodynamikforanstaltninger, sænket  
karrosseri og speciel gearudveksling sørger en hel 
innovationspakke for et ekstremt lavt forbrug  
og ekstremt lav CO2-emission. Til hver motorvariant 
er der desuden nu inkluderet en ny eCo-visning.  
I kombiinstrumentet motiverer den på anskuelig vis 
til en brændstofbesparende køremåde. Den nye 
generation af A-Klassen sparer for øvrigt kun på 
de rigtige ting. For i mange motorer er ydelsen 
forøget, hvilket gør kørslen endnu mere dynamisk.

MaNUeLt eLLer aUtoMatiSk GearSkiFte? 

Takket være korte, direkte gearskifteforløb muliggør den 6-trins 
manuelle gearkasse hurtige gearskift og høj gearskiftekomfort.

7G-DCt dobbeltkoblingsgearkassen, der er ekstraudstyr, sørger 
for hurtige gearskift uden trækkraftafbrydelse. Gearskifte-
karakteristikken kan forvælges lige fra brændstofbesparende til 
sportslig via DYNAMIC SELECT. 

m Få Mere at viDe 

Fra minimal CO2-værdi til maksimal ydelse: Motorprogrammet 
tilbyder det bedste til enhver smag. Alle varianter og tekniske 
værdier finder du på siderne 62/63.
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Mere ydelse, sportslige designelementer, eksklusivt udstyr 
og AMG køredynamikkomponenter – det er den nye  
generation af A-Klassen som sportsmodel. Stig ind, og lad 
dig rive med. 

A 250 Sport og A 250 Sport 
4MATIC – engineered by AMG. 

hiGhLiGhtS ekSteriør

AMG Sport

Røde designelementer på front- og hækskørt

Diamantgrill med kromstifter, lameller lakeret i sort højglans

AMG letmetalfælge i 5-egers design, lakeret i sort og højglanspoleret, med 
dækdimension 235/40 R 18 

Hastighedsafhængig AMG sportsservostyring

Sportsundervogn engineered by AMG, der er sænket med 15 mm

Røde bremsekalibre foran og bagpå med „Mercedes-Benz“-påskrift forrest

En mere sportslig motor-, gearkasse- og speederpedalafstemning

AMG hækspoiler (ekstraudstyr)

hiGhLiGhtS iNteriør

AMG Sport

Røde designo sikkerhedsseler

Luftdyser med rød dysering og -kryds i sølvkrom

Bundmåtter i fløjl med indfatning i sort og rød kontrastsyning samt  
„Sport“-påskrift

AMG Performance sæder (ekstraudstyr, se detaljeret billede ovenfor)
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Katapulteret af den mest ydelsesstærke, serieproducerede 
4-cylindrede motor i verden. Skærpet med racerløbstestede 
komponenter med høj ydelse og et markant AMG design. 
Sådan fremstår den ny Mercedes-AMG A 45 4MATIC. Når 
du først har set den, kan du ikke lade være med at tænke 
på den. 

Klar til den ny 
Mercedes-AMG A 45 4MATIC?

hiGhLiGhtS ekSteriør

AMG frontskørt med frontsplitter i mat titangrå og sorte flics

AMG kølergrill med dobbeltlamel i sølvkrom og „AMG“-påskrift

AMG sideskørter med beklædninger i mat titangrå

AMG hækskørt i diffusor-look

AMG sportsudstødningssystem med to forkromede udstødningsrørsforlængere 
med dobbeltrør

AMG letmetalfælge i 10-egers design, lakeret i titangrå og højglanspoleret, 
med dækdimension 235/40 R 18

AMG letmetalfælge i krydsegers design, lakeret i titangrå og højglanspoleret, 
med dækdimension 235/35 R 19 (ekstraudstyr, se detaljeret billede til venstre)

AMG konturkant

LED High Performance-forlygter 

hiGhLiGhtS iNteriør

Multifunktionssportsrat i læder, i 3-egers design, affladet forneden,  
med perforation i gribeområdet, 12 betjeningstaster og røde kontrastsyninger

AMG kombiinstrument

AMG DRIVE UNIT, inklusive AMG DYNAMIC SELECT-controller

AMG indstigningslister i børstet rustfrit stål foran

Sportssæder med indtræk i ARTICO-kunstlæder/DINAMICA-mikrofiber

Røde designo sikkerhedsseler

AMG bundmåtter

Luftdyser med rød dysering og -kryds i sølvkrom
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Hos Mercedes-AMG begynder High Performance lang tid  
før start. For den 2,0-liters 4-cylindrede AMG turbomotor – 
med 475 Nm og 280 kW (381 hk), der er den stærkeste 
serieproducerede 4-cylindrede motor i verden, bliver bygget 
ved ren håndkraft efter den traditionelle AMG filosofi „one 
man, one engine“. Dette kan ses på AMG motormærkaten 
med den ansvarlige AMG teknikers underskrift.

Mercedes-AMG 
A 45 4MATIC teknik.

aMG tekNoLoGiPakke

AMG SPEEDSHIFT DCT 7-trins sportsgearkasse

AMG DYNAMIC SELECT-køreprogrammer

AMG Performance 4MATIC firehjulstræk

AMG aksler med selvstændige akselspindler foran og AMG-specifik  
elastokinematik

AMG sportsundervogn

Højtydende AMG bremsesystem med indvendig ventilering og perforerede 
bremseskiver samt bremsekalibre lakeret i grå med „AMG“-påskrift

Elektronisk stabiliseringsprogram ESP®, 3-trins

Hastighedsafhængig AMG sportsservostyring

AMG køling med ekstra hjulkassevandkøler
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I AMG Performance Studio finder du et mangfoldigt sorti-
ment af ekstraudstyr, som giver Mercedes-AMG A 45 
4MATIC endnu mere AMG spirit og individualitet. Som et 
køredynamisk højdepunkt kan nævnes AMG DYNAMIC 
PLUS-pakken. Den består bl.a. af et spærredifferentiale til 
forakslen, der giver en særdeles virkningsfuld traktion  
ved sportslig køremåde.

AMG Performance Studio.

hiGhLiGhtS Fra aMG PerForMaNCe StUDio

AMG Night-pakke

AMG Aerodynamikpakke

AMG sidespejlshuse i kulfiber

AMG DYNAMIC PLUS-pakke, inklusive spærredifferentiale til forakslen

AMG RIDE CONTROL-sportsundervogn med adaptiv justeringsdæmpning  
i to trin og ekstra RACE-køreprogram

Bremsekalibre lakeret i rødt med sort „AMG“-påskrift

AMG Performance udstødningssystem, inklusive tast i øverste betjeningspanel 
for endnu mere emotionel motorlyd i kabinen

AMG Performance rat, AMG E-SELECT-gearvælger og hovednøgle med  
AMG logo 

AMG Performance sæder

AMG Driver’s Package (begrænsning af tophastigheden til 270 km/t. og  
deltagelse i et førerkursus på AMG Driving Academy)



Selv uanselige detaljer føles eksklusive. Selv dele, som man 
knap nok kan få øje på, er forarbejdet, så de passer  
perfekt. Selv til den mest usandsynlige, faretruende hændel-
se er der truffet omfattende beskyttelsesforanstaltninger.  
Al denne luksus er du omgivet af som standard i enhver 
Mercedes (i Danmark er udstyrslinjen Style standard).

Standardudstyret.

m Få Mere at viDe

Du finder det komplette standardudstyr i prislisten, som du også kan se 
online på www.mercedes-benz.dk

hiGhLiGhtS ekSteriør

Stålfælge med hjulkapsler i 10-hullers design, med dækdimension  
195/65 R 15 (modelafhængige stålfælge med hjulkapsler  
i 10-hullers design, med dækdimension 205/55 R 16 eller letmetalfælge  
i 10-egers design, med dækdimension 225/45 R 17)

Diamantgrill i sort højglans

Udstødningssystem uden synlige udstødningsrørsforlængere

Designlister i mat sort

Dørhåndtag og stødfangere lakeret i bilens farve

Komfortundervogn

hiGhLiGhtS iNteriør

Sæder med stofindtræk Venlo

Interiørliste i  Matrix

Multifunktionsrat i 3-egers design med 12 betjeningstaster 

Loft i krystalgråt stof

Klimaanlæg

Audio 20 CD
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Udstyrslinjen Style (dansk standard) betoner bilens indivi-
duelle karakter – med letmetalfælge i 10-egers design, 
sportssæder med specifik sædegrafik, en sort diamantgrill 
med en lamel i bilens farve og kromdetalje samt med  
en forkromet eksteriørliste på den forreste stødfanger.

Imponerende stilsikker.  
Udstyrslinjen Style  
(dansk standard).

hiGhLiGhtS ekSteriør

Letmetalfælge i 10-egers design med dækdimension 205/55 R 16  
(modelafhængige letmetalfælge i 10-egers design, med dækdimension 
225/45 R 17)

Diamantgrill i sort højglans, lamel lakeret i bilens farve med kromdetalje

Designlister i krom

Eksteriørliste i stødfanger foran, forkromet

hiGhLiGhtS iNteriør

Sportssæder med indtræk i ARTICO-kunstlæder/Messancy-stof med  
applikationer i grøn eller rød og kontrastsyninger

Sædekomfortpakke, inklusive sædepudedybdeindstilling

Interiørliste Matrix

Luftdyser med dysering og -kryds i sølvkrom

Kørelyskontakt i sort højglans med ring i sølvkrom

Afdækning over opbevaringsrum i midterkonsol

Multifunktionsholder i midterkonsol

Sort loftbeklædning (fås i grå som ekstraudstyr)
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Inspirerende progressiv. 
Udstyrslinjen Urban.

hiGhLiGhtS ekSteriør

Letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, med dækdimension 225/45 R 17

Diamantgrill i sort højglans, lamel lakeret i sølvfarve med kromdetalje

Dobbelt udstødningssystem med forkromede udstødningsrørsforlængere

Designlister i krom

Eksteriørliste i stødfanger foran og bagpå, forkromet

hiGhLiGhtS iNteriør

Sportssæder med indtræk i ARTICO-kunstlæder/Larochette-stof med  
kontrastsyninger

Sædekomfortpakke, inklusive sædepudedybdeindstilling

Interiørliste i skakbrætlook

Luftdyser med dysering og -kryds i sølvkrom

Multifunktionsrat i læder, i 3-egers design, med perforation i gribeområdet  
og 12 betjeningstaster samt kontrastsyninger

Kombiinstrument i rørdesign med runde instrumenter i målflagdesign og  
røde visere

Udstyrslinjen Urban understreger bilens sportslighed – 
eksempelvis med letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, 
sportssæder, forkromede udstødningsrørsforlængere og 
sort diamantgrill med en sølvfarvet lamel og kromdetalje.
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Kraftfuld AMG Styling. AMG letmetalfælge. Sportspedaler 
i børstet rustfrit stål med gummidupper. Sænket sports-
undervogn. Sådan ser høj ydelse ud i dag. Har du trænet 
nok til det?

Medrivende dynamisk. 
AMG Sport.

hiGhLiGhtS ekSteriør

AMG styling med front-, hæk- og sideskørter

AMG letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i titangrå og  
højglanspoleret, med dækdimension 225/40 R 18

Diamantgrill med kromstifter, lamel lakeret i sølvfarve med kromdetalje

Dobbelt udstødningssystem med forkromede udstødningsrørsforlængere

Sænket sportsundervogn (ekstraudstyr: sænket komfortundervogn)

Direkte sportsstyring

Bremseskiver med perforering forrest

Bremsekalibre foran med „Mercedes-Benz“-påskrift

hiGhLiGhtS iNteriør

Sportssæder med indtræk i ARTICO-kunstlæder/DINAMICA-mikrofiber  
og røde kontrastsyninger

Interiørliste i kulfiberdesign

DYNAMIC SELECT

Multifunktionssportsrat i læder, i 3-egers design, affladet forneden

Kombiinstrument i rørdesign med runde instrumenter i målflagdesign  
og røde visere

Luftdyser med dysering og -kryds i sølvkrom

Sædekomfortpakke, inklusive sædepudedybdeindstilling

Sportspedaler i børstet rustfrit stål med gummidupper
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Komfort, kvalitet og design på eksklusivt niveau. Eksklusivt interiørudstyr kombineret 
med stil. De opvarmede sportssæder med 4-vejs-lændestøtte og sædepudedybdeind-
stilling, multifunktionsrattet og gearvælgeren er i læder, instrumentpanelet og dørenes 
midterfelter er udført i ARTICO-kunstlæder i tråd med dette. Kontrastsyninger og design-
elementer i sølvkrom er eksklusive highlights. Praktiske detaljer som multifunktions-
holderen, komfortlukkesystemet eller 12-V-stikdåsen ved bagsædet fuldender pakken.

Eksklusivpakke.
Den maksimale eksklusivitet, individualitet og sportslighed. Baseret på AMG Sport  
eller Mercedes-AMG A 45 4MATIC har denne udstyrspakke bl.a. opvarmede sports-
sæder med 4-vejs-lændestøtte og sædepudedybdeindstilling, og med sit indtræk i sort 
RED CUT-læder understreger den bilens karakter. I tråd med dette er instrumentpanelet 
og dørenes midterfelter udført i ARTICO-kunstlæder. Multifunktionssportsrattet, som er 
affladet nederst og har perforation i gribeområdet samt 12 betjeningstaster, understreger 
de sportslige egenskaber. Dette forstærkes yderligere af de røde kontrastsyninger, der går 
igen i alle elementer.

AMG Eksklusivpakke.
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Night-pakke.
Sort, sportslig og ekspressiv. Med markant eksteriørudstyr og særlige designelementer i sort sørger Night- 
pakken for endnu mere individualisering, med udstyrslinjerne Style, Urban eller AMG Sport som grundlag. De 
højglanspolerede letmetalfælge, designlisterne og eksteriørlisten i den nederste del af stødfangeren foran  
(udstyrslinjerne Style og Urban) og bagpå (udstyrslinjen Urban) funkler i sort højglans. I forbindelse med AMG 
Sport er frontsplitteren også udført i sort højglans. Varmeisolerende mørktonede ruder fra B-stolpen og bagud 
beskytter mod nysgerrige blikke og understreger samtidigt bilens sportslighed på imponerende vis. 
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Ekstraudstyr.
Der er utallige muligheder for at konfigurere din A-Klasse 
helt individuelt. Vælg små detaljer, vælg den raffinerede 
prik over i’et, eller vælg komfortudstyr, som indtil for nylig 
var forbeholdt biler i luksusklassen. Der er masser at  
kigge på i denne brochure – med prisliste eller online. Eller 
besøg www.mercedes-benz.dk, hvor du kan konfigurere  
A-Klassen helt individuelt. 

Lyspakken sørger for endnu mere kvalitetsfornemmelse og den bedst mulige 
synlighed. Et andet højdepunkt er ambientebelysningen, der fås som  
ekstraudstyr. Du kan vælge mellem tolv farver og således skabe en helt  
personlig stemning. 

Med sine store glasflader skaber panoramataget en lys og venlig atmosfære  
i kabinen. Det består af et eldrevet glassoltag med skydefunktion for individuel 
ventilering af kabinen og en vindspoiler i netlignende materiale.

Ud over det markante design giver LeD high Performance-forlygterne 
mere sikkerhed om natten via en bred fordeling af lyset og en lysfarve, der 
minder om dagslys, og som har et lavere energiforbrug. Udstyret omfatter 
desuden „coming home“-funktionen, hvor føreren mødes af et iscenesat lys, 
når bilen låses op.

Med tolv højttalere, inklusive basboks, og en 9-kanals DSP-forstærker leverer 
det 450 watt kraftige harman kardon® Logic 7® surroundsoundsystem en 
fuldendt lydoplevelse.

Ved hjælp af adgangs- og kørselsgodkendelsessystemet keYLeSS-Go  
kan du åbne, starte og aflåse bilen komfortabelt – alene ved at medbringe 
den elektroniske nøgle.

Baglæns parkering og manøvrering er betydeligt mere enkelt og sikkert takket 
være bakkameraet. Bakkameraet aktiveres automatisk, når der skiftes til 
bakgear, og det viser føreren omgivelserne bag bilen med dynamiske hjælpe-
linjer via Media-displayet.
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Den nye generation af A-Klassen er så godt som fuldendt. 
Men du må alligevel ikke gå glip af vores originaltilbehør.  
Her kan du finde alt, der gør det sjovere og mere individuelt 
at være bilejer. Hver enkelt tilbehørsdel er udviklet  
i overensstemmelse med de høje sikkerhedsstandarder hos 
Mercedes-Benz. 

Originaltilbehør.

tagspoileren forlænger taget rent visuelt og giver bilen et mere dynamisk og 
sportsligt udseende i hækområdet. Den eksklusive grunding gør det desuden 
muligt at lakere den i din ønskefarve. 

eksteriørlisten bagpå i virkelighedsnær „kulfiberstil“ og individuelt dynamisk 
3D-dybdedesign understreger bilens dynamiske udseende. 

Letmetalfælge i dobbelt 5-egers design, lakeret i sort med røde fælghorn, 
med dækdimension 225/40 R 18 (kode A246 401 0600 9Y23), se detaljeret 
billede nederst til venstre).

Letmetalfælge i tredobbelt 5-egers design, lakeret i sort og højglanspoleret, 
med dækdimension 225/40 R 18 (kode A246 401 2202 7X23, se detaljeret 
billede nederst til højre).

m Få Mere at viDe

Gå på opdagelse i vores samlede sortiment online på  
www.mercedes-benz-accessories.com
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R78

R15 R38

R48 52R 612

678 791

aMG

678 AMG letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret 
i titangrå og højglanspoleret, med dækdimension 
225/40 R 18

612 AMG letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret 
i sort og højglanspoleret, med dækdimension 
225/40 R 18

791 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret  
i titangrå og højglanspoleret, med dækdimension 
225/40 R 18

StaNDarD- oG ekStraUDStYr

R78 Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret i sort 
og højglanspoleret, med dækdimension 205/55 R 16

R15 Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret  
i himalayagrå, med dækdimension 225/45 R 17

R48 Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret  
i himalayagrå og højglanspoleret, med dækdimension 
225/45 R 17

R38 Letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret i sort 
og højglanspoleret, med dækdimension 225/40 R 18

52R Letmetalfælg i 5-egers design, lakeret i sort og  
højglanspoleret, med dækdimension 225/40 R 18

Fælge.
Hjulene er rent teoretisk en nødvendig 
del af en bil. Men for mange er der også 
følelser involveret: Taler man om sin 
drømmebil, spiller de perfekte fælge ofte 
en meget stor rolle. Derfor har vi  
sammensat et særligt stort udvalg til dig.
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637 638 780646

646 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret i sort 
og med højglanspoleret fælghorn, med dækdimension 
225/40 R 18

774 AMG letmetalfælg i 5-egers design, lakeret i sort og 
højglanspoleret, med dækdimension 235/40 R 18

637 AMG letmetalfælg i dobbelt 5-egers design, lakeret 
i sort og højglanspoleret, med dækdimension 
235/40 R 18

693 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret i sort 
og højglanspoleret, med dækdimension 235/35 R 19

638 AMG letmetalfælg i krydsegerdesign, lakeret  
i titangrå og højglanspoleret, med dækdimension 
235/35 R 19

99R AMG letmetalfælg i krydsegerdesign, lakeret  
i mat sort og med højglanspoleret fælghorn, med 
dækdimension 235/35 R 19

780 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret  
i titangrå og højglanspoleret, med dækdimension 
235/35 R 19

787 AMG letmetalfælg i multiegerdesign, lakeret  
i mat sort og med højglanspoleret fælghorn, med 
dækdimension 235/35 R 19

m YDerLiGere oPLYSNiNGer

om fælge og deres tilgængelighed samt oplysninger 
om originalt Mercedes-Benz tilbehør kan du få  
direkte hos din Mercedes-Benz forhandler eller på 
www.mercedes-benz-accessories.com
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Tekniske data. 

1  Oplysninger om nominel ydelse og nominelt drejningsmoment iht. direktiv (EF) nr. 595/2009 i den aktuelt gældende udgave. 2 Elektronisk reguleret. 3 De anførte værdier for brændstofforbrug og CO2-emission er beregnet iht. den foreskrevne  
målemetode (§2 nr. 5, 6, 6a i den tyske lov Pkw-EnVkV om personbilers energieffektivitet i den aktuelt gældende udgave). Oplysningerne gælder ikke for en bestemt bil og er ikke at betragte som indhold i et tilbud, men er alene beregnet til 
sammenligning mellem forskellige biltyper. 4 Gælder kun inden for EU. Nationale afvigelser kan forekomme. 5 Beregnet på grundlag af den målte CO2-emission under hensyntagen til bilens vægt. 6 Angivelser i henhold til direktiv 2007/46/EF i 

Det bedste til motoren:
original Mercedes-Benz motorolie.

DieSeLMotorer a 180 d a 180 d 
Be edition

a 200 d a 200 d
4MatiC

a 220 d a 220 d 
4MatiC

Antal cylindre/placering 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Totalvolumen i cm3 1.461 1.461 2.143 2.143 2.143 2.143 

Nominel ydelse1 i kW (hk) ved o/min 80 (109)/4.000 80 (109)/4.000 100 (136)/3.200–4.000 100 (136)/3.400–4.400 130 (177)/3.600–3.800 130 (177)/3.600–3.800

Nominelt drejningsmoment1 i Nm 
ved o/min

260/1.750–2.500 260/1.750–2.500 300/1.400–3.000 300/1.400–3.000 350/1.400–3.400 350/1.400–3.400

Gearkasser 6-trins manuel
[7G-DCT]

6-trins manuel 6-trins manuel
[7G-DCT]

– [7G-DCT] – [7G-DCT] – [7G-DCT]

Acceleration fra  
0 til 100 km/t. i s [7G-DCT]

11,3 [11,3] 11,3 9,3 [8,8] – [8,8] – [7,5] – [7,5]

Tophastighed ca. i km/t. 190 190 210 210 224 220

Dækdimension foraksel 195/65 R 15 195/65 R 15 205/55 R 16 205/55 R 16 225/45 R 17 225/45 R 17

Dækdimension bagaksel 195/65 R 15 195/65 R 15 205/55 R 16 205/55 R 16 225/45 R 17 225/45 R 17

Brændstof Dieselbrændstof Dieselbrændstof Dieselbrændstof Dieselbrændstof Dieselbrændstof Dieselbrændstof

Brændstofforbrug3 i km/l
Bykørsel 
[7G-DCT] 
Landevejskørsel 
[7G-DCT]
Blandet kørsel 
[7G-DCT]

21,7–23,3 
[23,3–23,8]
26,3–29,4 
[27,0–29,4]
24,4–27,0 
[25,6–27,0]

25,6–25,6

31,3–31,3

28,6–28,6

17,5–19,2 
[20,4–21,7]
26,3–29,4 
[27,0–29,4]
22,2–24,4 
[24,4–26,3]

– 
[17,5–18,2]
– 
[22,7–24,4]
– 
[20,4–21,7]

– 
[20,0–20,8]
– 
[27,0–28,6]
– 
[23,8–25,0]

– 
[17,5–18,2]
– 
[22,7–24,4]
– 
[20,4–21,7]

CO2-emission3 i g/km ved blandet 
kørsel [7G-DCT]

107–98 [104–98] 89–89 116–106 [108–99] – [127–121] – [109–104] – [127–121]

Emissionsklasse4/energiklasse5 
[7G-DCT]

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

Tankindhold, heraf reserve, ca. i l 50/6,0 40/6,0 50/6,0 56/6,0 50/6,0 56/6,0

Bagagerumsvolumen6 i l 341–1.157 341–1.157 341–1.157 341–1.157 341–1.157 341–1.157

Vendediameter i m 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Egenvægt7 i kg [7G-DCT] 1.395/565
[1.425/535]

1.385/465 1.455/555
[1.485/525]

– [1.545/515] – [1.485/525] – [1.545/515]

Tilladt totalvægt i kg [7G-DCT] 1.960 [1.960] 1.850 2.010 [2.010] – [2.060] – [2.010] – [2.060]
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den aktuelt gældende udgave. 7 Angivelser i henhold til direktiv 92/21/EF i den aktuelt gældende udgave (bil i køreklar stand, brændstoftank 90 % fyldt, med fører, 68 kg, og bagage, 7 kg) for biler med standardudstyr. Ekstraudstyr og tilbehør forøger vægten, hvilket reducerer lasteevnen tilsvarende.  
Værdierne i kantede parenteser gælder motorer i forbindelse med automatgearkasse som ekstraudstyr. Yderligere tekniske data finder du på www.mercedes-benz.dk

BeNziNMotorer a 180 a 180 
Be edition

a 200 a 220 
4MatiC

a 250 a 250 
4MatiC

a 250 
Sport

a 250 
Sport 4MatiC

Mercedes-aMG 
a 45 4MatiC

Antal cylindre/placering 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R 4/R

Totalvolumen i cm3 1.595 1.595 1.595 1.991 1.991 1.991 1.991 1.991 1.991

Nominel ydelse1 i kW (hk)  
ved o/min

90 (122)/
5.000

90 (122)/
5.000

115 (156)/
5.300

135 (184)/
5.500

155 (211)/
5.500

155 (211)/
5.500

160 (218)/
5.500

160 (218)/
5.500

280 (381)/
6.000

Nominelt drejningsmoment1 i Nm 
ved o/min

200/1.250–4.000 200/1.250–4.000 250/1.250–4.000 300/1.200–4.000 350/1.200–4.000 350/1.200–4.000 350/1.200–4.000 350/1.200–4.000 475/2.250–5.000

Gearkasser 6-trins, 
manuel
[7G-DCT]

6-trins, 
manuel

6-trins, 
manuel
[7G-DCT]

– [7G-DCT] 6-trins, 
manuel
[7G-DCT]

– [7G-DCT] 6-trins, 
manuel
[7G-DCT]

– [7G-DCT] – [AMG SPEEDSHIFT 
DCT 7-trins sportsgear-
kasse]

Acceleration fra  
0 til 100 km/t. i s [7G-DCT]

8,9 [8,6] 8,9 8,1 [7,8] – [6,9] 6,5 [6,4] – [6,4] 6,4 [6,3] – [6,3] – [4,2]

Tophastighed ca. i km/t. 202 190 224 228 240 240 240 240 2502

Dækdimension foraksel 195/65 R 15 195/65 R 15 205/55 R 16 205/55 R 16 225/45 R 17 225/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 18 235/40 R 18

Dækdimension bagaksel 195/65 R 15 195/65 R 15 205/55 R 16 205/55 R 16 225/45 R 17 225/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 18 235/40 R 18

Brændstof Benzin 95 oktan Benzin 95 oktan Benzin 95 oktan Benzin 95 oktan Benzin 95 oktan Benzin 95 oktan Benzin 95 oktan Benzin 95 oktan Benzin 98 oktan

Brændstofforbrug3 i km/l
Bykørsel 
[7G-DCT] 
Landevejskørsel 
[7G-DCT]
Blandet kørsel 
[7G-DCT]

13,2–13,3  
[14,7–14,9]
21,7–23,3  
[21,7–23,8]
17,5–18,2  
[18,5–19,6]

14,5–14,5

24,4–24,4

19,2–19,2

13,2–13,3  
[14,7–14,9]
21,7–22,7  
[21,7–23,8]
17,5–18,2  
[18,5–19,6]

– 
[11,9–12,0]
– 
[18,2–19,2]
– 
[15,2–15,9]

11,5–11,6  
[12,7–12,8]
18,5–19,2  
[20,4–20,8]
14,9–15,2  
[16,7–17,2]

– 
[11,9–11,9]
– 
[18,2–18,5]
– 
[15,2–15,4]

11,2–11,2  
[12,5–12,5]
18,2–18,2  
[19,6–19,6]
14,7–14,7  
[16,1–16,1]

– 
[11,9–11,9]
– 
[17,9–17,9]
– 
[15,2–15,2]

– 
[10,4–10,9]
– 
[16,7–17,9]
– 
[13,7–14,5]

CO2-emission3 i g/km ved  
blandet kørsel [7G-DCT]

134–127
[126–119]

120–120 134–128
[126–119]

– [154–148] 154–151
[139–136]

– [154–152] 158–158
[143–143]

– [154–154] – [171–162]

Emissionsklasse4/energiklasse5 
[7G-DCT]

Euro 6/A [A] Euro 6/A Euro 6/A [A] Euro 6/– [B] Euro 6/C [B] Euro 6/– [B] Euro 6/C [B] Euro 6/– [C] Euro 6/– [C]

Tankindhold, heraf reserve, ca. i l 50/6,0 40/6,0 50/6,0 56/6,0 50/6,0 56/6,0 50/6,0 56/6,0 56/8,0

Bagagerumsvolumen6 i l 341–1.157 341–1.157 341–1.157 341–1.157 341–1.157 341–1.157 341–1.157 341–1.157 341–1.157

Vendediameter i m 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,04

Egenvægt7 i kg [7G-DCT] 1.370/565
[1.395/540]

1.370/555 1.370/565
[1.395/540]

– [1.500/515] 1.395/565
[1.435/525]

– [1.505/525] 1.415/545
[1.455/505]

– [1.505/525] – [1.555/495]

Tilladt totalvægt i kg [7G-DCT] 1.935 [1.935] 1.925 1.935 [1.935] – [2.015] 1.960 [1.960] – [2.030] 1.960 [1.960] – [2.030] – [2.050]
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Samtlige mål er anført i millimeter. De viste mål er gennemsnitsværdier. De gælder for biler med standardudstyr og uden last. 

Mål.

1.780
1.553

1.433

4.299
6872.699913

561

604

952

494

316

693 464
707

1.247
4701.017

532
516

276

1.350

1.410

1.391

1.422

1.552
2.022
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021001

028

111

118

1 Standardsæde. 2 Komfortsæde. 3 Sportssæde. 4 Ekstraudstyr.

indtræk

001
021
028
111
118
461
471
361
368
651
801
804
855
811

Stof Venlo, sort1

Stof Hilversum, sort2

Stof Hilversum, krystalgrå2 
ARTICO-kunstlæder, sort2

ARTICO-kunstlæder, krystalgrå2

ARTICO-kunstlæder/Messancy Style-stof, sort/grøn3

ARTICO-kunstlæder/Messancy Style-stof, sort/rød3

ARTICO-kunstlæder/Larochette Urban-stof, sort3

ARTICO kunstlæder/Larochette Urban-stof, krystalgrå3

ARTICO kunstlæder/DINAMICA-mikrofiberindtræk AMG Sport, sort3

Læder Eksklusivpakke, sort3 
Læder Eksklusivpakke, nøddebrun3 
Læder Eksklusivpakke, saharabeige/sort3

Læder AMG Eksklusivpakke, sort RED CUT3

interiørlister

Matrix (standardudstyr, sædekomfortpakke, udstyrslinje Style)
Skakbrætlook (udstyrslinje Urban)
Kulfiberlook (AMG Line, Mercedes-AMG A 45 4MATIC, AMG Eksklusivpakke)
Læderdesign, perforeret (Eksklusivpakke)

Standardudstyr Sædekomfortpakke4

Indtræk og interiørlister.
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811801651361

804368

855111111

118118

461

471

Style4 Urban4 eksklusivpakke4 aMG eksklusivpakke4

aMG Sport4/ 
Mercedes-aMG a 45 4MatiC
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662761

787

589 162

696 191

592

990

650 175

Metalliclakker1Unilakker designo lak1

Lakeringer.

1 Ekstraudstyr.

Unilakker

589
650
696

Jupiterrød
Cirrushvid
Natsort

Metalliclakker1

162
175
191
592
761
787
990

Sydhavsblå
Elbaitgrøn
Kosmossort
Nordlysviolet
Polarsølv
Mountaingrå
Orientbrun

designo lak1

662 designo mountaingrå magno
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Bemærk følgende angående oplysningerne i denne brochure: Efter redaktionens afslutning d. 24.04.2015 kan der 
være foretaget ændringer på produktet. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser  
i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges af 
køber at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til sælgers interesser. Såfremt sælger eller  
producent anvender symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte genstand med, kan der ikke  
udledes nogen rettigheder alene heraf. Illustrationerne kan vise tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er omfattet af  
det almindelige standardudstyr ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tryktekniske faktorer. 
Brochuren anvendes internationalt. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, 
gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet for redaktionens afslutning. Kontakt derfor din 
Mercedes-Benz forhandler for at få oplysninger om de gældende love og bestemmelser i dit land. 
www.mercedes-benz.dk

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 1414 · 08-00/0915

Bortskaffelsesordning. Vi tager gerne din A-Klasse tilbage igen med henblik på miljøvenlig bortskaffelse i henhold til 
direktivet om udrangerede køretøjer fra Den Europæiske Union (EU) – men der er længe til endnu. 

For at gøre bortskaffelsen så enkel som muligt står et net af genbrugsstationer og skrotningsfirmaer til din rådighed. 
Her er du velkommen til at aflevere din bil uden omkostninger. På den måde kan du være med til at slutte genbrugsringen 
og skåne ressourcerne. 

Du kan læse mere om genbrug af udrangerede biler, genvinding og betingelserne for bortskaffelsesordningen på den 
nationale Mercedes-Benz hjemmeside.

Mercedes-Benz er en af stiftelsespartnerne af fonden „Laureus Sport for Good Foundation“.
Siden grundlæggelsen af fonden i år 2000 har Mercedes-Benz støttet og fremmet målene og værdierne for dette 
verdensomspændende almennyttige program: Forbedring af livet for udsatte eller syge børn og unge ved hjælp af 
sociale sportsprojekter. Laureus er blevet et grundlæggende element i det sociale ansvar hos Mercedes-Benz. Hver  
ny Mercedes er således ambassadør for disse værdier. Ved købet af en Mercedes støtter du fonden „Laureus Sport  
for Good Foundation“.




