
Alla bilder används endast av illustrationsskäl.

Mercedes CLA Shooting Break

Modell
CLA 250 e Shooting Brake  - 118kW ( 160hk ) (11868610)

Färg
Nattsvart  (LU-696)

Klädsel
Konstläderklädsel ARTICO / tygklädsel Fléron svart (AU-321)

Hjul
Lättmetallfälgar 45,7 cm (18") i multiekerdesign (SA-04R)

Inredning
Interiörpanel i kolfiberoptik (SA-H59)

Extrautrustning

PYM Advantagepaket

P44
P49

252

365  MB Navigation
P44  Parkeringspaket m. backkamera
P49  Spegelpaket
        252  Automatiskt avbländbar backspegel
859  Större mediedisplay, (26cm, 10,25")
Parkeringspaket m. backkamera
Spegelpaket
252  Automatiskt avbländbar backspegel
Automatiskt avbländbar backspegel

DX0 SE Edition
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Förbrukningvärden

CO2 utsläpp (viktat) blandad körning
24 g/km

Bränsleförbrukning (viktad) blandad körning
1 l/100km

Bränsleförbrukning blandad körning
15.6 KWh/100Km

E-räckvidd blandad körning
69 km

Angivna värden har beräknats enligt föreskriven mätmetod. Det rör sig om "WLTP-koldioxidvärden" i den mening som avses i art. 2, nr 3 genomförandeförordningen (EU) 2017/1152 resp. (EU) 2017/1153.
Värdena för bränsleförbrukning har beräknats baserat på dessa värden. Strömförbrukningen har fastställts utifrån förordning 692/2008/EG.OBS: Affärsförslag gällande X-klass visar NEDC-värden istället
för WLTP.
De angivna värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är beräknade utifrån harmoniserade provningsprotokoll. Förutom bränsleeffektiviteten har körsättet och andra icke-tekniska faktorer
betydelse för den faktiska bränsleförbrukningen och mängden koldioxidutsläpp. Koldioxid är en av de växthusgaser som bidrar mest till växthuseffekten. Information om bränsleförbrukning och
koldioxidutsläpp med uppgift om alla nya personbilsmodeller kan hämtas från webbplatsen www.bilsvar.se. Webbplatsen är reklamfri och oberoende och olika bilmodeller kan jämföras avseende ekonomi,
miljö, säkerhet och teknik.
Det angivna WLTP-värdet för ett fordon som ännu inte tillverkats är preliminärt. Det slutliga WLTP-värdet för fordonet kommer att framgå av fordonets intyg om överensstämmelse, och kan komma att
avvika från det preliminära värdet som anges i detta dokument på grund av oförutsebara ändringar i tillverkningsprocessen.

GRUNDUTRUSTNING

13U - Förberedelse för Navigationstjänster 20U - Förberedelse för bildelning
243 - Aktiv kurshållningsassistent 286 - Förvaringsficka bakom framstolar

294 - Knäkrockkuddar
345 - Regnsensor för vindrutetorkare
362 - LTE modul
38U - Mercedes me tjänster inkl. ett (1) års medlemskap i Mercedes me Charge
428 - Rattväxelfunktion
485 - Komfortchassi
548 - MBUX multimediasystem
632 - LED-strålkastare statiska
70B - Varningsväst för förare
80B - 3.7 kW AC-laddare
890 - EASY-PACK elbaklucka
986 - Chassinummer
9B2 - Laddkabel för laddning i wallbox och offentlig laddstation, 5 meter
B53 - Varningsljud för fotgängare

PYA - Standardpaket
R01 - Sommardäck
U54 - Torsion-Beam bakaxel

287 - Nedfällbara ryggstöd, bak
310 - Dryckeshållare, 2st i mittkonsol fram
351 - Mercedes-Benz nödanropsystem (E-Call)
365 - MB Navigation
426 - Automatväxellåda 8G-DCT, 8-växlad inkl. Rattväxelfunktion
475 - Däcktryckskontroll - TPMS
537 - Digitalradio (DAB)
581 - Automatisk klimatanläggning THERMOTRONIC, 2-zoners
63B - Laddningssystem för växelström (AC)
73B - Förvaringsfack i mittkonsol med överdrag
873 - Eluppvärmbara framstolar
961 - Bensinpartikelfilter
989 - VIN - chassinummer synligt vid vindrutan
B30 - Laddkabel för laddning i jordat hushållskontakt (230 V, 1-fas), mode 2, 5
meter
L3E - Multifunktionssportratt i läder
PYF - Progressive Line
U10 - Automatisk barnstolsidentifiering - WSS, passagerarsäte fram
U60 - Aktiv motorhuv för utökat fotgängarskydd

De tillvalspaket och alternativ som valts av kunden kan eventuellt leda till att utrustningen i vissa fall blir inkompatibel med standardutrustningen eller att det krävs att vissa ersättningskomponenter
används. Om den extra utrustning som valts av kunden inte är kompatibel med standardutrustningen kommer den extra utrustningen ges företräde och komponenter kan komma att ändras eller bytas ut.




