
CLS Coupé





Alles wordt ineens anders. Uw adem stokt. U kunt uw blik niet meer 
loslaten. Van de sensuele puurheid van het model. Van het iconisch 
design. Dan wordt u overvallen. Door het verlangen er ook een te willen 
hebben. Eén ogenblik is vaak al genoeg om u helemaal te verliezen in 
de CLS.



Het pure verlangen 
naar het bijzondere.

Bij de eerste ervaring bent u al verloren. De zijdezachte kracht van een zescilinder 
lijnmotor is voor de autoliefhebber pure verleiding. Accelereren wordt een feest 
voor de zintuigen en vergroot uw verlangen alleen nog maar meer.



Vastberaden om  
te veroveren.

Hij heeft een uitdagende blik. En een front dat zelfbewust iets naar voren neigt. 
De MULTIBEAM LED-koplampen (optie) stralen pure innovatiekracht uit. Daar-
tussen fonkelt een diamond grille, met contouren die aan legendarische racewagens 
herinneren. Kortom, de CLS Coupé is vastberaden om de weg te veroveren. En de 
harten van autoliefhebbers.





De eerste aanraking. Zacht leder, fraai hout en een widescreen cockpit achter glas 
die lijkt te zweven. Alles voelt perfect aan. Waardoor uw zintuigen worden gestreeld. 
En u zich volledig ontspant. Zelfs de kleur van de luchtuitstroomopeningen is perfect 
afgestemd. En met het nieuwe ENERGIZING-comfortprogramma (optie) blijft u fit en 
geconcentreerd.

De uitstraling is aanlokkelijk. 
De verleiding onweerstaanbaar.



Kent u dat gevoel? Dat u op het juiste moment op de juiste plaats bent? In de 
nieuwe CLS kunt u permanent van dat gevoel genieten. Het ls optie leverbare 
adaptieve DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel en AIR BODY CONTROL-onderstel 
passen zich namelijk perfect aan elke rijsituatie aan.

Uw bewondering neemt  
met elke bocht verder toe.





Misschien wel een van de 
laatste stijliconen van deze tijd. 





Een futuristisch weergaveconcept. De twee 12,3 inch beeldschermen van het instrumenten-  
en mediadisplay zijn achter doorlopend glas ondergebracht. U bepaalt zelf welke 
informatie moet worden weergegeven. Met drie weergavestijlen kan de informatie op 
het instrumentendisplay naar wens worden aangepast. U kunt de drie weergavestijlen 
direct in het menu van het instrumentendisplay kiezen. Bij de weergavestijl ’Klassiek’ 
wordt de informatie op dezelfde wijze weergegeven als op analoge instrumenten maar is 
dit uitgebreid met de fascinerende mogelijkheden die digitale weergave biedt. Bij ’Sportief’ 

Widescreen cockpit.
zijn de aanduidingen voorzien van gele accenten in een sportief ontwerp. De weergavestijl 
’Progressief’ daarentegen kenmerkt zich door een futuristische stijl, waarbij het
potentieel van digitale displays intens kan worden beleefd. Het instrumentendisplay is bij 
alle weergavestijlen opgedeeld in drie categorieën. Deze kunnen vanwege de verschillende 
instellingsmogelijkheden naar wens worden aangepast. Zo hebt u altijd zicht op de 
gegevens die voor u het belangrijkst zijn.



Voorbeeldige veiligheid met Mercedes-Benz Intelligent Drive-systemen.
Tijdens de spits, tijdens lange nachtritten of op onbekende 
trajecten – uw CLS zorgt ervoor dat u, vooral in stress-
volle situaties, minder wordt belast. Met Mercedes-Benz 
Intelligent Drive is elke rit in een Mercedes-Benz niet  
alleen veilig, maar ook uniek. De tijd die u namelijk achter 
het stuur doorbrengt, is uw eigen tijd. Tijd om te  
ontspannen. Tijd om energie op te doen. Zodat u niet alleen 
veilig maar ook ontspannen op uw bestemming aankomt.

RIJASSISTENTIE EN VEILIGHEID

De dodehoekassistent bewaakt het gebied dat u niet in de achteruitkijk-
spiegel kunt zien, met name wanneer u de richtingaanwijzer activeert. Het 
systeem kan u met zicht- en hoorbare signalen waarschuwen voor een moge-
lijke botsing met een voertuig dat zich in de dode hoek bevindt.

Op lange trajecten met een vaste snelheid of wanneer u in een file rijdt, wilt u 
het comfort van de actieve afstandsassistent DISTRONIC al snel niet meer 
missen. Het systeem zorgt ervoor dat u minder wordt belast door de snel-
heid ten opzichte van langzamer rijdende voorliggers automatisch te regelen. 
De gewenste afstand ten opzichte van een voorligger kan in meerdere trap-
pen worden ingesteld.

Optimale parkeerservice aan boord. Met de actieve parkeerassistent met 
360°-camera wordt zowel het zoeken naar een parkeerplaats als in- en  
uitparkeren aanzienlijk eenvoudiger. U kunt daarbij kiezen of u dankzij het zicht 
rondom soepel parkeert of de auto zelf laat parkeren. 

De actieve remassistent helpt om kop-staartbotsingen en ongevallen met 
overstekende voertuigen en voetgangers te voorkomen. Het systeem waar-
schuwt niet alleen wanneer de afstand te klein wordt of een botsing dreigt, 
maar biedt ook ondersteuning bij het remmen wanneer u zelf niet hard 
genoeg afremt. Reageert u niet op de waarschuwingssignalen, dan kan het 
systeem autonoom afremmen.



Perfect zicht. De adaptieve MULTIBEAM LED-koplampen reageren met afzonderlijk  
regelbare leds op de verkeerssituatie. Het gedeeltelijk grootlicht zorgt ervoor dat de 
overige verkeersdeelnemers niet worden verblind. Wanneer er geen tegemoet komend 
verkeer is op een recht traject, vergroot het ULTRA RANGE-grootlicht de reikwijdte 
van de lichtbundel met 150 meter. Ook de afslag- en bochtenverlichting dragen bij aan 
optimaal zicht.

Het ENERGIZING-comfortprogramma laat u onderweg genieten van pure wellness 
dankzij een intelligente bundeling van comfortfuncties zoals de airconditioning, 
verlichting en parfumering. Daarvoor zijn zes programma’s samengesteld die eenvoudig 
kunnen worden geactiveerd om u te ontspannen of op lange trajecten juist fit te houden.

MULTIBEAM LED. ENERGIZING-comfortprogramma.



Uitstekend zitcokfort, ook op langere trajecten. Optimaliseer uw zitpositie met uitgebreide 
verstelmogelijkheden via geïntegreerde luchtkussens. Indien gewenst kunt u snel 
genieten van weldadige stoelverwarming en massage programma’s. En bij een sportieve 
rijstijl zorgen de dynamische zijkanten van de stoelen voor uitstekende zijdelingse onder-
steuning. De viervoudig verstelbare lendensteun zorgt voor een ontspannen lichaams-
houding waardoor uw rug minder wordt belast. Omdat uw rug dat verdient! Dit wordt 
bevestigd door de ’Aktion Gesunder Rücken’ (AGR), die de actieve multicontourstoelen 
heeft getest en aanbeveelt.

Hetzelfde geluid als van een luxueuze, high-end muziekinstallatie thuis. De luidsprekers in 
de interieurhemel componeren een driedimensionaal geluid. Dankzij VIP-instellingen voor 
afzonderlijke plaatsen in het interieur of klankweergavestijlen als ’Live’ of ’Easy listening’ 
kunt u het geluidssysteem dirigeren als uw eigen orkest. De uitschuifbare tweeters zijn een 
toonbeeld van verfijnde technologie en design.

Actieve multicontourstoelen. Burmester® high-end 3D-surround sound system.



In de standaarduitvoering is de CLS al een juweel van een auto, met een diamond grille 
met hoogglanzend zwarte pins en 18 inch lichtmetalen velgen in vanadiumzilver. Ook de 
ruitvormige uitlaatsierstukken met chroomsierlijst zijn en voorbeeld van de schoonheid 
en elegantie van het model.

De expressieve styling van de AMG Line geeft de CLS een sportieve en exclusieve 
uitstraling. Daarmee maakt u een duidelijk statement en laat u bovendien zien dat u 
sportief design weet te waarderen. Het dynamische uiterlijk wordt afgerond door 
een krachtig remsysteem met geperforeerde remschijven aan de voorzijde.

De standaarduitvoering. De AMG Line.



Het sportieve exterieur wordt nóg expressiever met het nightpakket. Daarvoor is 
een aantal elementen uitgevoerd in zwart of hoogglanzend zwart. Al naargelang de  
carrosseriekleur ontstaan daardoor sterke contrasten of vloeiende overgangen, die  
duidelijk individualiteit uitdrukken.

De CLS overtuigt in alle opzichten. Maar u kunt dit alles nog verder perfectioneren 
als u zich laat leiden door uw uitstekende smaak. In het designo programma hebt u 
keuze uit speciale lakken, verschillende sierdelen, exclusieve bekledingen en fraaie 
extra’s.

Het nightpakket. designo. Individualiteit in zijn fraaiste vorm.



DYNAMIC BODY CONTROL.
Eén onderstel, drie instellingen: bij het DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel kunt u zelf kiezen tussen maximale 
wendbaarheid of een hoog dempingscomfort, perfect aangepast aan de route of uw rijstijl. Het 15 mm verlaagde 
onderstel en de SPORT DIRECT STEERING vormen een uitstekende combinatie voor een dynamische rijstijl.



DYNAMIC SELECT

Met DYNAMIC SELECT kan het rijgedrag met een druk op de 
knop worden gewijzigd. Hierbij kunt u uit verschillende rijprogram-
ma’s kiezen, waarmee de karakteristieken van de motor, de 
transmissie, de stuurinrichting en het onderstel kunnen worden 
gewijzigd. U kunt zelf beslissen hoe u wilt rijden: dynamisch in het 
rijprogramma ’Sport’, ontspannen in het rijprogramma ’Comfort’ 
of zuinig in het rijprogramma ’Eco’.

AIR BODY CONTROL.
De meerkamerluchtvering met continu verstelbare demping zorgt voor afrolcomfort en rijdynamiek op een hoog  
niveau. Het systeem past zich aan de rijsituatie aan, zowel voor een comfortabele als sportieve rijstijl. In bochten 
en bij het afremmen gaat de luchtvering de neiging tot duiken effectief tegen. Met behulp van DYNAMIC SELECT 
kan het AIR BODY CONTROL-onderstel in drie trappen comfortabeler of sportiever worden ingesteld. Bij hogere 
snelheden wordt het niveau met 15 mm verder verlaagd om de stabiliteit verder te verhogen.



Performing in style.
Elke Mercedes-AMG is een uniek meesterwerk met een onmiskenbaar karakter. Wat onze Performance- 
modellen en sportwagens met elkaar verbindt, is hun onbeperkte sportiviteit. Hun passie voor top 
performance. Zoiets ontstaat als de kunst van onze engineers wordt verheven tot de spirit van 
AMG. We zijn ervan overtuigd dat grenzen steeds verder kunnen worden verlegd om 
nieuwe doelen te bereiken. Voor ons is dan ook niets vanzelfsprekend. Grenzen worden 
immers door mensen gecreëerd, en kunnen ook door mensen worden doorbroken. 
Met deze instelling creëren we uitstekende performance voor op het racecircuit – 
en op de weg. 

Welkom in de wereld van AMG.

www.mercedes-amg.com





Technische gegevens.

1  Opgaven voor vermogen en koppel volgens wettelijke voorschriften (verordening (EU) 715/2007) in de laatst geldende versie. 2 Verbruikswaarden en CO2-emissies volgens wettelijke voorschriften (Verordeningen (EU) 715/2007 
en (EU) 2017/1153) in de laatst geldende versie. De aangegeven NEDC-waarde is afgeleid van de WLTP-waarde die volgens de nieuwe cyclus Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) is gemeten voor een 
voertuig in de basisuitrusting. De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoed ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen. Optionele uitrustingen kunnen het verbruik en de CO2-emis-
sie beïnvloeden. Verdere informatie met betrekking tot de nieuwe WLTP-meetmethodiek treft u aan op www.mercedes-benz.nl/wltp.  3 Opgaven uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Landspecifieke afwijkingen mogelijk.      
Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website mercedes-benz.be     mercedes-benz.nl

Het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele motorolie.

Dieselmotoren

CLS 220 d CLS 300 d CLS 350 d CLS 350 d 4MATIC CLS 400 d 4MATIC

Cilinderinhoud (cm3) 1.950 1.950 2.925 2.925 2.925

Max. vermogen1 (kW [pk] bij t/min) 143 (194) 180 (245) 210 (286) 210 (286) 250 (340)

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.) 7,5 6,4 5,8 5,7 5,0

Topsnelheid (km/h) 237 250 250 250 250

Brandstofverbruik2

gecombineerd l/100 km
gecombineerd km/l

5,1-4,8
19,6-20,8

5,4-5,2
17,9-19,2

5,7-5,5
17,5-18,2

6,0-5,7
16,7-17,5

6,0-5,7
16,7-17,5

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km) 133-128 142-137 149-145 158-152 158-152

Emissieklasse3 Euro 6d ISC Euro 6d ISC Euro 6d ISC Euro 6d ISC Euro 6d ISC

Benzinemotoren

CLS 350 CLS 450 4MATIC Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

Cilinderinhoud (cm3) 1.991 2.999 2.999

Max. vermogen1 (kW [pk] bij t/min) 220+10 (299+14) 270+16 (367+22) 320+16 (435+22)

Acceleratie van 0–100 km/h (sec.) 6,1 4,8 4,5

Topsnelheid (km/h) 250 250 250

Brandstofverbruik2

gecombineerd l/100 km
gecombineerd km/l

7,1-6,9
14,0-14,5

8,2-7,8
12,2-12,8

8,8-8,7
11,4-11,5

CO2-emissie2 gecombineerd (g/km) 163-157 187-178 202-199

Emissieklasse3 EURO 6d EVAP-ISC EURO 6d EVAP-ISC EURO 6d EVAP-ISC



Afmetingen.

Alle gegevens in millimeters. De afgebeelde afmetingen zijn gemiddelde waarden. Ze gelden voor voertuigen in de standaarduitvoering en in onbelaste toestand.
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Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen 
de werkelijkheid zoveel mogelijk. Tevens moeten de vermelde technische gegevens als voorlopig worden beschouwd. 
Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (03/19). Deze brochure 

is een internationale uitgave. Derhalve kunnen de afbeeldingen en omschrijvingen afwijken van de in België  
en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Hiervoor verwijzen wij naar onze laatste prijslijst.
www.mercedes-benz.be     www.mercedes-benz.nl

Daimler AG, dialog@daimler.com, 07-0719

Mercedes-Benz is medeoprichter van de stichting Laureus Sport for Good Foundation, het belangrijkste  
sociale initiatief van Mercedes-Benz. Met ’Laureus Sport for Good’ wordt met sociale sportprojecten getracht  
de achterstandspositie, op sociaal en maatschappelijk vlak, van zo veel mogelijk kinderen en jongeren in  
Nederland te verbeteren door waarden als teamspirit, respect en ambitie over te dragen. Het hoofdthema daarbij  
is ’Change the Game for Kids’, dat we graag met u willen delen. Wanneer u een Mercedes-Benz aanschaft,  
ondersteunt u de stichting ’Laureus Sport for Good Foundation’.


