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Hoe vaak kom je iets uitzonderlijks tegen? Elke dag, als u dat wilt. Elke rit.  
De nieuwe generatie CLS is toonaangevend met geavanceerde led-verlichting,  
efficiënte en krachtige motoren, innovatieve transmissies en nog veel meer.  
En dat alles schitterend verpakt in exclusief design. Ontdek de perfecte symbiose  
van vormgeving en verlichting. 

De nieuwe generatie CLS. Een designicoon.

VeRlIchtIng. BRonnen. 

Beleef de nieuwe generatie van de CLS in HD-formaat. Met de Mercedes-Benz catalogus app voor de iPad® en het 
digitale instructieboekje ’Mercedes-Benz Guides’ voor de iPhone . Beide apps bevatten veel filmpjes en uitgebreide 
informatie. Ze zijn gratis te downloaden in de iTunes Store®.



Verlichting. Spectrum.

2 | clS 500 coupé
Diamantzilver metallic 
AMG Line, multispaaks lichtmetalen AMG-velgen,  
bekleding in designo semi-anilineleder classicrood/zwart, 
sierdelen in pianolak zwart

10 | clS 63 AMg S 4MAtIc coupé
designo diamantwit bright
AMG-carbonpakket exterieur I + II, kruisspaaks gesmede 
AMG-velgen, exclusiefpakket, bekleding in leder PASSION 
Exclusief zwart met lichte contrastsiernaden, sierdelen in 
AMG-carbon/pianolak zwart

16 | clS 350 Bluetec Shooting Brake
cavansietblauw metallic
Sportpakket exterieur, vijf-dubbelspaaks lichtmetalen  
velgen, exclusiefpakket, bekleding in leder PASSION 
Exclusief zadelbruin/zwart, sierdelen in lindehout  
linestructure bruin glanzend

24 | clS 63 AMg S 4MAtIc Shooting Brake
Palladiumzilver metallic
AMG-nightpakket, tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen, 
exclusiefpakket, bekleding in leder PASSION Exclusief zwart 
met lichte contrastsiernaden, sierdelen in AMG-carbon/
pianolak zwart

De afbeeldingen en omschrijvingen kunnen afwijken van de in België en Nederland geldende 
standaard- en leverbare uitvoeringen. 

Verlichting. Sterke punten.

32 | Motoren
34 | Automatische transmissie 9G-TRONIC
35 | Luchtveringssysteem AIRMATIC
36 | Lichtsysteem MULTIBEAM LED
38 | Rijassistentiepakket plus 
41 | Integraal veiligheidsconcept
42 | Mercedes connect me
46 | CLS 63 AMG
48 | AMG-nightpakket
49 | AMG-carbonpakket exterieur 
50 | CLS 63 AMG S 4MATIC
53 | AMG Performance Studio
54 | Uitrustingen en pakketten
60 | designo
61 | Originele accessoires
62 | Velgen
64 | Mercedes me
70 | Technische gegevens
73 | Bekledingen en lakken
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Coupés zijn altijd al een opvallende verschijning in het straatbeeld geweest. 
Maar de engineers van Mercedes-Benz wilden toch net iets meer: een coupé 
met vier portieren en comfortabele stoelen achterin. De introductie van de 
CLS was de geboorte van een designicoon, dat alleen door de nieuwe gene-
ratie CLS wordt overtroffen. Met de negentraps automatische transmissie 
9G-TRONIC voor nóg meer efficiëntie en dynamiek (bij een aantal modellen). 
Of met het optionele verlichtingssysteem MULTIBEAM LED. En met een  
belijning waar een hele generatie enthousiast van wordt.
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Overtreft alles. 
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MUltIBeAM leD

Leds spelen een cruciale rol in de toekomst van verlichtingstechno-
logie vanwege de hogere lichtsterkte en de bijzondere halfgeleider-
kristallen. Daarmee is het lichtrendement van leds vele malen groter 
dan dat van klassieke gloeilampen. Bij het optionele verlichtings-
systeem MULTIBEAM LED is elke koplamp voorzien van 36 leds, waar-

van er 24 afzonderlijk kunnen worden aangestuurd. Daarvoor houdt 
een achter de voorruit aangebrachte camera het verkeer in de gaten. 
Uit de vergaarde informatie berekenen vier regeleenheden honderd 
keer per seconde de ideale verlichting en laten vervolgens de leds 
razendsnel hun licht richten op de plaats waar dat nodig is. 
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Een nieuwe dimensie  
in verlichting.
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In topvorm.
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Op het vliegveld wordt u verzocht plaats te nemen in de business lounge. In de  
hogesnelheidstrein bereidt u zich in alle rust voor op de volgende vergadering.  
Op uw mooiste reizen zit u echter achter het stuur van uw CLS Coupé. De riante  
standaarduitrusting, inclusief 20,3-cm display, de zorgvuldig geselecteerde  
materialen en de talrijke optionele individualiseringsmogelijkheden zorgen samen  
met de nieuwe designo interieurkleurconcepten voor een bijzondere plek waar  
u een bijzondere tijd doorbrengt.
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Laat de rest van de wereld in  
3,6 seconden achter zich.

Als de CLS 63 AMG S 4MATIC Coupé met 430 kW (585 pk) vermogen en 800 Nm koppel 
eenmaal van start gaat, is er geen houden meer aan. De op dynamiek gerichte vierwie l-
aandrijving AMG Performance 4MATIC zorgt ervoor dat het wegdek veel te duchten heeft 
van de samengebalde kracht van de 5,5-liter AMG-V8-biturbomotor. De AMG-voorskirt  
met opvallende A-wing en de diffusor in de achterskirt met twee verchroomde dubbele  
uitlaatsierstukken zijn dan ook genoegens waarvan de overige automobilisten slechts  
kortstondig kunnen genieten. 
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Licht. Snelheid.
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Meer komeet dan coupé. 
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Wie zou niet willen testen hoe goed de ondersteuning van deze stoelen is?  
Subtiel afgewerkt met lichte contrastsiernaden, bekleed met het optionele  
leder PASSION Exclusief zwart en bekroond met het AMG-logo, bieden  
deze stoelen uitstekende zijdelingse ondersteuning wanneer er dynamisch 
door bochten wordt gereden. Stap in, laat u verwelkomen door de wit  
verlichte AMG-instaplijsten en beleef direct al de fascinatie van AMG bij  
uw eerste blik op het AMG-combi-instrument, inclusief 11,4-cm multi-
functioneel TFT-display, RACETIMER en AMG-opstartscherm. 
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Uitstraling. Aantrekkingskracht. 
Er zijn persoonlijkheden die een hele generatie inspireren. Omdat  
ze dingen anders doen. Omdat ze boven de massa uitsteken. Zoals 
de CLS Shooting Brake. Die voor luxueus comfort en dynamiek 
zorgt. Letterlijk groots is. En ook vanwege zijn design overal de  
aandacht trekt. 
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De stilte voor de storm: 
9G-TRONIC. 
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9g-tRonIc

Bij de uitvinding van de auto maakte Carl Benz voor de 
overdracht van de motorkracht gebruik van een gladde 
riem. Bij het wegrijden werd deze riem van een statio-
naire schijf naar een vaste schijf verplaatst. Daarmee  
beschikte de Patent Motorwagen van Benz welgeteld 
over één versnelling. Maar was wél het fundament gelegd 
voor alle volgende innovaties van Mercedes-Benz op 
transmissiegebied. Met als voorbeeld de negentraps auto -
matische transmissie 9G-TRONIC (beschikbaarheid  
afhankelijk van de motoruitvoering). In dit type trans-

missie worden complexe schakelprocedures gerealiseerd 
met behulp van slechts vier planetaire tandwielstelsels  
en zes schakelementen, waardoor een compacte con-
structie mogelijk is. Vanwege de lagere toerentallen 
wordt met 9G-TRONIC bovendien het brandstofverbruik 
opnieuw verder teruggedrongen. Daartegenover staat 
dat het rijplezier alleen maar toeneemt dankzij de moge-
lijkheid om sneller te kunnen schakelen met kleinere 
toerentalsprongen.
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Schept ruimte. 
U wilt graag uw horizon verbreden? Om iets heel nieuws te ontdekken,  
hoeft u niet verder te kijken dan de CLS Shooting Brake. Het interieur 
biedt ruim voldoende stof voor een interessante ontdekkingstocht.  
Dankzij een derde stoel achterin kunnen vijf personen van het fraaie  
uitzicht genieten op, bijvoorbeeld, de hoogwaardige uitrusting in de  
optioneel leverbare interieurkleur zadelbruin/zwart.
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U kijkt uit naar het moment dat u kun plaatsnemen op de ergonomisch vormgegeven 
stoelen in de CLS. Optioneel kunnen deze stoelen ook met exclusief semi-anilineleder 
worden bekleed. Uw voorpret neemt alleen maar toe door de hoogwaardige afwerking 
van het interieur. Of door de optionele stoelventilatie/-verwarming. Bovendien kan 
de unieke ambiance nog verder worden verfijnd met optionele sierdelen in lindehout 
linestructure bruin glanzend. 
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Zelfs voor de aarde heeft de CLS 
een grote aantrekkingskracht. 

De CLS 63 AMG S 4MATIC Shooting Brake zou de wereld van  
Isaac Newton aardig op zijn kop hebben gezet. Want de aantrekkings-
kracht van dit model is bijna grenzeloos. De op dynamiek gerichte  
vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC met een primair op de 
achteras verdeeld koppel in de verhouding 33 : 67 zorgt niet alleen  
voor optimale tractie maar ook voor de kenmerkende rijdynamiek van 
AMG en subliem rijplezier. Afhankelijk van de gekozen ESP®-trap  
verminderen gerichte ingrepen op de wielen en een actief motor-
management eventuele onderstuur. Daardoor is het zelfs mogelijk  
om te anticiperen op bochten. 
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AMG. High performance  
die diepe indruk maakt. 
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De innerlijke kracht.
In de cockpit van de CLS 63 AMG S 4MATIC Shooting Brake zijn ver door-
gevoerde functionaliteit en een exclusieve uitrusting harmonieus op elkaar 
afgestemd. Hierbij zorgen optionele sierdelen in AMG-carbon/pianolak 
zwart voor de finishing touch. Ook wordt het interieur verfraaid met het 
nieuwe AMG Performance-stuurwiel met AMG-opschrift, alpacagrijze 
12-uur-aanduiding en combi-instrument met snelheidsmeter tot 320 km/h.
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DeSIgno hoUten BAgAgeRUIMteBoDeM

Wat normaliter is voorbehouden aan het zonnedak van een luxueus jacht, siert optioneel 
de bagageruimtebodem van de CLS Shooting Brake: Amerikaans kersenhout met zwart, 
eikenhouten inlegwerk. Daarvoor worden in een complex fabricageproces zorgvuldig 
geselecteerde fineerbladen in vijf lagen met elkaar verlijmd en onder hoge druk samen-
geperst, om zodoende een lange levensduur te kunnen garanderen. Tot slot wordt het 
oppervlak geslepen en vervolgens zorgvuldig geïmpregneerd. Op deze manier wordt met 
het daaropvolgende lakwerk de natuurlijke schoonheid van deze luxueuze houtsoorten 
nog eens benadrukt.
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Wat maakt een auto tot een Mercedes-Benz?
Wij zijn het aan onze traditie verplicht om continu te blijven 
innoveren. Daarbij zijn we wegen ingeslagen die anderen 
links hebben laten liggen. En hebben daarmee de ene na 
de andere mijlpaal bereikt. Zo ontstonden de eerste auto 
met kreukelzone, het eerste ABS-systeem, de eerste diesel - 
personenwagen. De eerste auto. Hoe graag we echter 
ook terugblikken op onze roemrijke traditie, toch kijken we 
liever steeds vooruit.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – onze visie op autorijden 
zonder ongevallen. We ontwikkelen intelligente assistentie-
systemen die als doel hebben de bestuurder actief te onder - 
steunen en aantoonbaar te ontlasten. Deze analyseren  
de omgeving van het voertuig en het rijgedrag – en waar - 
schuwen de bestuurder wanneer kritieke situaties worden 
herkend. Indien nodig, kunnen enkele van de systemen zelfs 
corrigerend ingrijpen. Op deze manier kunnen mogelijk 
gevaarlijke situaties vroegtijdig worden herkend – en daar - 
door ook vaker worden voorkomen.  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

BlueeFFIcIencY– onze visie op emissievrij autorijden. Duur - 
zaamheid is een groot woord. Desalniettemin bepaalt 
duurzaamheid tot in het kleinste detail ons handelen. Van 
onze milieuvriendelijke productieprocessen tot de ont - 
wikkeling van alternatieve aandrijvingen. 

Zoals u kunt lezen, streven wij ambitieuze doelen na voor 
de toekomst. Maar wat is er in het hier en nu mooier dan 
in een Mercedes-Benz te rijden?
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Bij Mercedes-Benz spreken dynamiek en efficiëntie elkaar 
al lang niet meer tegen. Bij de nieuwe clS 400 met V6-
benzinemotor, biturbo-oplading en 3,5 liter cilinderinhoud 
is het wederom gelukt om bij een lager verbruik de pres-
taties en het koppel aanzienlijk te verhogen. Met name het 
toerentalbereik waarin het maximumkoppel ter beschik-
king staat speelt een grote rol bij het realiseren van een 
hoge rijdynamiek bij een relatief laag aantal omwente-
lingen per minuut.

Schitterende prestatie: schone verbranding.

Ook onze dieselmotoren werken efficiënter dan ooit dankzij 
BlueTEC, het door Mercedes-Benz ontwikkelde modulaire 
concept om de verbruiks- en emissiewaarden effectief terug 
te dringen. En daarbij te voldoen aan de strenge Euro 6- 
emissienorm. De BlueTEC-modellen van de CLS beschikken 
over een oxidatiekatalysator en een dieselpartikelfilter 
met een NOx-opslagkatalysator. Deze werken samen met 
een extra SCR-katalysator (SCR = Selective Catalytic  
Reduction). Door de piekdruk en de compressieverhouding 

De aandrijvingstechnologie: hongerig maar niet dorstig.
te verhogen, ontstaat een efficiëntere verbranding en een 
lagere partikelmassa. Door de nabehandeling van uitlaat-
gassen met selectieve katalytische reductie wordt stik-
stofoxide omgezet in onschuldige stikstof en waterdamp, 
zodat de uitstoot van vervuilende emissies tot een mini-
mum wordt gereduceerd.

Draagt het vermogen perfect over op het wegdek:  
de vierwielaandrijving 4MAtIc.

Ongeacht of de CLS over een benzine- of dieselmotor  
beschikt, met de optionele vierwielaandrijving 4MAtIc 
wordt de aandrijvingskracht perfect overgedragen op  
het wegdek. Met een vaste koppelverdeling van 45% op 
de voor- en 55% op de achteras zorgt de vierwielaan-
drijving ook bij weinig grip voor optimale rechtuitstabiliteit, 
dynamiek en efficiëntie. 

het MotoRenPRogRAMMA

Diesel:

CLS 220 BlueTEC met 125 kW (170 pk) vermogen  
en 400 Nm koppel

CLS 250 BlueTEC en CLS 250 BlueTEC 4MATIC  
met 150 kW (204 pk) vermogen en 500 Nm koppel

CLS 350 BlueTEC met 190 kW (258 pk) vermogen  
en 620 Nm koppel

CLS 350 BlueTEC 4MATIC met 185 kW (252 pk)  
vermogen en 620 Nm koppel

Benzine:

CLS 400 en CLS 400 4MATIC met 245 kW (333 pk) vermogen  
en 480 Nm koppel

CLS 500 en CLS 500 4MATIC met 300 kW (408 PS) vermogen  
en 600 Nm koppel

CLS 63 AMG (alleen Coupé) en CLS 63 AMG 4MATIC  
met 410 kW (557 pk) vermogen en 720 Nm koppel

CLS 63 AMG S 4MATIC met 430 kW (585 pk) vermogen  
en 800 Nm koppel

leeS MeeR 

Alle technische gegevens over de CLS kunt u vinden op 
pagina 66/67.

Een dergelijke krachtige motor verdient een apart hoofdstuk: 
alles over de nieuwe generatie van de CLS 63 AMG kunt  
u vinden op pagina 46. 
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9G-TRONIC: kleine toerentalsprongen, grote voorsprong. 
De 9g-tRonIc is de eerste negentraps automatische transmissie met een hydrodynamische koppelomvormer ter wereld 
in de premiumklasse. Ondanks twee extra versnellingen en een maximumkoppel van 1000 Nm is de 9G-TRONIC qua  
constructie een lichte transmissie. Het koppelomvormerhuis is van aluminium vervaardigd, terwijl de transmissie-
behuizing met kunststof oliecarter uit een lichte aluminiumlegering is opgebouwd.

Het hoge rendement draagt bij aan het verder terugdringen van het brandstofverbruik. Het grote overbrengingsbereik 
zorgt ervoor dat de toerentalniveaus laag gehouden kunnen worden. Op deze manier neemt enerzijds het rijcomfort 
toe, terwijl anderzijds het geluidsniveau verder afneemt. Tegelijkertijd overtuigt de 9G-TRONIC met soepele, nauwelijks 
waarneembare schakelmomenten. Met behulp van de DIRect Select-stuurschakelpaddles kunt u ook tijdens het 
handmatig schakelen genieten van de spontaniteit en dynamiek van de 9G-TRONIC. Het ECO start-stopsysteem zorgt 
voor een laag brandstofverbruik en is zowel voor de 9G-TRONIC als de 7G-TRONIC PLUS leverbaar.

7g-tRonIc PlUS 

Afhankelijk van het gekozen model, kan de CLS ook met de 
7G-TRONIC PLUS zijn uitgerust. Dankzij een torsiedemper kan 
met de 7G-TRONIC bij lage toerentallen comfortabel en brand-
stofbesparend worden gereden. Bovendien zorgt de optimale 
demping van trillingen in de transmissie ervoor dat er nóg  
sneller op het gaspedaal wordt gereageerd.

oPM.

De beschikbaarheid van beide transmissietypen is afhankelijk  
van de motorvariant. Meer informatie hierover kunt u  
vinden in onze prijslijst, de online configurator of bij uw  
Mercedes-Benz dealer, die u graag advies geeft. 
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Met het optionele luchtveringssysteem AIRMAtIc (standaard bij de CLS 500/CLS 500 4MATIC) worden 
oneffenheden in het wegdek moeiteloos gladgestreken. Dit systeem zorgt samen met een traploze  
dempingsregeling voor afrolcomfort en rijdynamiek op hoog niveau. Hierbij wordt de demping bij elk  
afzonderlijk wiel aan de rijsituatie aangepast. Ook kan het niveau van de demping worden ingesteld  
als comfortabel of sportief. De hogere veerconstante, bijvoorbeeld bij het rijden door bochten of bij  
het afremmen, gaat effectief de neiging tot overhellen en duiken tegen. Dankzij de niveauregeling  
rondom blijft de CLS op een constant niveau, ongeacht de belading. Voor een grotere bodemspeling kan 
dit niveau met 30 mm worden verhoogd. Bij hoge snelheden wordt het niveau met 20 mm verlaagd,  
om zodoende de luchtweerstand te verminderen en de stabiliteit te verhogen. 

Het luchtveringssysteem AIRMATIC strijkt het wegdek glad.
De koRtSte weg

Het DIRect contRol-comfortonderstel met selectief dempingssysteem zorgt bij 
de vier- en zescilinders voor subliem comfort op lange afstanden. De trillingsdempers 
passen zich automatisch aan de rijsituatie aan en zorgen daarmee voor een betere 
demping en stabiliteit. Dankzij de met 15 mm verlaagde carrosserie en de straffere 
afstelling van de vering en demping zorgt het DIRect contRol-sportonderstel  
in combinatie met het sportpakket exterieur of de AMG Line voor een dynamische 
rijstijl.

Voor de finishing touch wordt gezorgd door de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging 
DYnAMIc SteeRIng met een variabele overbrenging die afhankelijk is van de  
stuurhoek. Dit systeem draagt niet alleen bij aan een hogere dynamiek op een bochtig 
traject maar zorgt ook voor een betere rechtuitstabiliteit. 
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24 nieuwe highlights:  
het verlichtingssysteem  
MULTIBEAM LED. 
Mercedes-Benz Intelligent Drive is een omvangrijk netwerk 
van technologieën die tot doel hebben de bestuurder te 
ondersteunen en ontlasten. Onderdeel daarvan is bij voor-
beeld het optionele verlichtingssysteem MUltIBeAM leD 
dat het zicht onder de meest uiteen lopende omstandigheden 
kan verbeteren. Daarvoor kunnen per koplamp 24 van de 
36 leds individueel worden aangestuurd. Met behulp van 
de gegevens van een camera in de voorruit berekenen 
speciaal ontwikkelde regeleenheden voor elke rijsituatie 
de ideale lichtverdeling. Op deze manier kunnen de kop-
lampen heel snel op verkeerssituaties reageren. Bovendien 
zorgt MULTIBEAM LED ervoor dat, zodra een snelweg 
wordt herkend, de lichtreikwijdte en -opbrengst worden 
verhoogd, zonder tegenliggers te verblinden. 
 
De anticiperende actieve bochtenverlichting (leverbaar in 
combinatie met het spoorpakket of rijassistentiepakket 
plus) verlicht de bocht al voordat deze wordt ingereden. Het 
systeem werkt in tegengestelde richting zodra de bocht 
wordt uitgereden. In scherpe bochten, bij het afslaan en op 
rotondes voorkomt de afslagverlichting met de door het 
navigatiesysteem ondersteunde rotondefunctie (leverbaar 
in combinatie met COMAND Online) dat de bestuurder 
een mogelijk gevaarlijke situatie over het hoofd ziet. En 
mocht het zicht bij mist niet optimaal zijn, dan zorgt het 
uitgebreide mistlicht voor betere oriëntatie.
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ZIe AlleS In een AnDeR lIcht

De high-performance led-koplampen zorgen standaard voor meer veilig-
heid ’s nachts. Dankzij de led-techniek wordt de rijstrook beter verlicht dan  
met conventionele koplampen, waarbij echter wel minder energie wordt 
verbruikt. 

Het in de koplampen geïntegreerde led-dagrijlicht en de donkere led-
achterlichten met adaptieve lichtsterkte geven het front ook overdag een 
unieke uitstraling.

Het nieuwe koplampdesign van het optionele verlichtingssysteem  
MULTIBEAM LED zorgt eveneens voor een markante, opvallende look. 

Met behulp van de adaptieve grootlichtassistent plus (onderdeel van  
MULTIBEAM LED) kan permanent met ingeschakeld grootlicht worden gereden 
zonder dat daarbij de overige verkeersdeelnemers worden verblind. Op deze  
manier beschikt de bestuurder steeds over de grootst mogelijke reikwijdte van 
de koplampen. Deze functie is actief vanaf 30 km/h op onverlichte wegen.

Bij het ontgrendelen van de CLS wordt de bestuurder met de welcome- 
verlichting voor het exterieur (onderdeel van MULTIBEAM LED) begroet met 
een opvallend lichtschouwspel. De koplampen lichten eerst geel op, activeren 
vervolgens een blauwe led die het ’Mercedes-Benz’ opschrift accentueert en 
schakelen dan geleidelijk over op de witte oriëntatieverlichting.

leeS MeeR

Meer informatie over Mercedes-Benz Intelligent Drive kunt  
u op uw computer, tablet of smartphone vinden op onze website  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

Alles over het innovatieve verlichtingssysteem van de CLS kunt  
u zelf ervaren met de verlichtings-app ’CLS Light’ voor de iPad®,  
exclusief verkrijgbaar in de iTunes Store®. 

het neUSje VAn De ZAlM VooR VeIlIg RIjDen

Als het grootlicht is ingeschakeld, zorgt de adaptieve grootlichtassistent plus ervoor dat de 
rijstrook permanent breed is verlicht, zonder de overige verkeersdeelnemers te verblinden. 
Bij tegen- of voorliggers worden de leds van de grootlichtmodule van MULTIBEAM LED 
gedeeltelijk uitgeschakeld, waarbij een U-vormige lichtuitsparing ontstaat. De overige 
delen van de rijstrook blijven verlicht door het grootlicht (gedeeltelijk grootlicht). Zodra het 
systeem een snelweg herkent, wordt het grootlicht optimaal afgesteld op de rijsituatie. Het 
grootlicht voor op de snelweg vermindert verblinding van tegemoetkomende vrachtwagens 
en zorgt er tevens voor dat de bestuurder goed zicht heeft op de eigen rijstrook. Afhankelijk 
van de verkeerssituatie wordt het gedeeltelijk grootlicht geactiveerd, om met een gerichte 
lichtuitsparing te voorkomen dat de overige verkeersdeelnemers worden verblind.
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Een stereocamera, een korte- en lange afstands-
radar en sensoren rondom vormen de basis 
voor de talrijke veiligheids- en rijassisstentie-
systemen van de nieuwe generatie CLS.

1 | Multi-purpose stereocamera. 
2 | Lange-/middellangeafstandsradar. 
3 | Korteafstandsradar. 4 | Ultrasone sensoren. 
5 | Multi-mode radar. 6 | 360°-camera.

RIjASSIStentIePAkket PlUS
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U rijdt met een geconcentreerde blik op de weg. Kijkt  
altijd even over uw schouder voordat u gaat inhalen. En 
kijkt niet alleen in de achteruitkijkspiegel als u achter-
uitrijdt. Toch lukt het zelfs de beste bestuurder niet om 
alles gelijktijdig in het oog te houden. Hoog tijd voor  
betere bescherming: het optionele rijassistentiepakket 
plus omvat uiteenlopende aanvullende veiligheids- en  
rijassistentiesystemen. 

DISTRONIC PLUS met stuurassistent en Stop&Go Pilot 
ondersteunt u bijvoorbeeld bij het aanhouden van de juiste 
afstand ten opzichte van uw voorligger en zorgt er ook 
voor dat u in het midden van uw rijstrook blijft rijden. Op 
deze manier zorgt het systeem voor meer rijcomfort, 
vooral op lange trajecten en bij filerijden. BAS PLUS met 

Rijassistentiepakket plus. Minder gevaar.
kruispuntassistent en de PRE-SAFE®-rem met voetgangers-
herkenning hebben als doel om vooral in het stadsverkeer 
het risico op ongevallen op kruisingen, kop-staartbotsin-
gen en aanrijdingen met voetgangers te verminderen.  
De actieve spoorassistent en actieve dodehoekassistent 
bieden ondersteuning als onbedoeld (zonder richting aan  
te geven) een rijstrook wordt verlaten of van rijstrook wordt 
gewisseld, waarbij mogelijk botsingsgevaar met andere 
voertuigen zou kunnen optreden. Met behulp van eenzijdige 
remingrepen wordt getracht de auto terug te leiden naar 
de rijstrook die zojuist werd verlaten. Tot slot is PRE-SAFE® 
PLUS een uitbreiding op het preventieve beschermings-
systeem voor de inzittenden PRE-SAFE®, waarmee be-
schermingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd om 
kop-staartbotsingen te voorkomen.

VeIlIgheID heeFt VooRRAng

De optionele verkeersbordenassistent kan snelheidsbeperkingen en inrij- en 
inhaalverboden herkennen. Het systeem kan tevens herkennen wanneer  
dergelijke beperkingen en verboden zijn opgeheven. In beide gevallen wordt de  
bestuurder hiervan op de hoogte gehouden. Als tegen de aangegeven rijrich-
ting wordt ingereden, wordt de bestuurder hiervan op de hoogte gebracht met 
zicht- en hoorbare waarschuwingssignalen.
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Vlekkeloos parkeren dankzij de 360°-camera. 

leeS MeeR

Vind vrije parkeerplaatsen met behulp van de Mercedes-Benz app voor 
de AUDIO 20 CD en het optionele COMAND Online-systeem. Alle  
informatie over deze en een groot aantal andere apps kunt u vinden op 
onze website http://apps.mercedes-benz.com

Met de digitale handleiding kan alle informatie via het centrale display 
direct in de auto worden opgeroepen. Bovendien kunt u op onze website 
www.mercedes-benz.nl/handleidingen interactief kennismaken met de  
nieuwe generatie CLS. Ook als app leverbaar voor smartphones en tablets. 

Met de optionele actieve parkeerassistent met  
PARktRonIc wordt zowel het zoeken naar een parkeer-
plaats als het in- en uitparkeren vereenvoudigd. Indien 
gewenst kan de auto automatisch in lengte- en dwarsrichting 
worden geparkeerd, waarbij zowel het sturen als remmen 
van de bestuurder worden overgenomen. De in het optionele 
parkeerpakket opgenomen 360°-camera zorgt ervoor 
dat er kan worden geparkeerd en gemanoeuvreerd met 
volledig zicht rondom dankzij vier aan elkaar gekoppelde 
camera’s. De camera wordt automatisch geactiveerd bij 

het achteruitrijden maar kan ook door de bestuurder zelf 
worden ingeschakeld. De auto en de directe omgeving 
kunnen in het display van het multimediasysteem vanuit 
vogelvluchtperspectief worden weergegeven. Mogelijke 
obstakels onder de ruitlijn zijn eveneens zichtbaar voor 
de bestuurder. Wanneer de actieve parkeerassistent niet 
wordt gebruikt, bewaakt de elektronische inparkeerhulp 
PARKTRONIC tijdens het manoeuvreren de voor- en  
achterzijde van de auto en waarschuwt de bestuurder 
wanneer er een botsing dreigt.
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VeIlIg RIjDen

AttentIon ASSISt kan vooral op lange trajecten en 
’s nachts voor meer veiligheid zorgen. Het systeem kan 
aan de hand van het stuurgedrag tekenen van vermoeid-
heid en onoplettendheid herkennen en de bestuurder met 
zicht- en hoorbare signalen waarschuwen.

Het remsysteem ADAPtIVe BRAke zorgt voor meer rij-
comfort en veiligheid. Enerzijds helpt het systeem met 
behulp van ABS om kritieke situaties tijdens het remmen 
onder controle te houden, anderzijds wordt voor meer 
comfort voor de bestuurder gezorgd, bijvoorbeeld bij het 
wegrijden op een helling. 

collISIon PReVentIon ASSISt PlUS geeft de  
bestuurder een zichtbaar waarschuwingssignaal wanneer 
de afstand ten opzichte van een voorligger te gering 
wordt. Als er mogelijk botsingsgevaar ontstaat, wordt de 
bestuurder hierop geattendeerd met een hoorbaar  
waarschuwingssignaal en kan het systeem eveneens  
gedeelte lijk afremmen. Als de bestuurder niet op de 
waarschuwing reageert, kan de snelheid autonoom 
worden verminderd.

De optionele dodehoekassistent met radarsensoren kan 
een van de grootste gevaren in het verkeer zichtbaar maken. 
Zodra een andere verkeersdeelnemer wordt waargenomen 
in de dode hoek, licht in de buitenspiegel aan de betreffende 
zijde een rode gevarendriehoek op. Als bovendien de 
richtingaanwijzer is ingeschakeld, geeft het systeem ook een 
hoorbaar waarschuwingssignaal. Het systeem is werk -
zaam bij snelheden tussen 30 en 250 km/h. De optionele 
spoorassistent kan bij snelheden tussen 60 en 200 km/h 
waarnemen wanneer de rijstrook onbedoeld (zonder richting 
aan te geven) wordt verlaten, en vervolgens met een licht 
vibrerend stuurwiel de bestuurder hiervoor waarschuwen. 
De dodehoekassistent en de spoorassistent maken ook 
deel uit van het optionele spoorpakket.

BIj geVAAR

Het preventieve beschermingssysteem voor de inzit-
tenden PRe-SAFe® kan mogelijk kritieke rijsituaties vroeg-
tijdig herkennen en bij een dreigend ongeval voorzorgs-
maatregelen treffen om de inzittenden te beschermen. 
Hiertoe behoren bijvoorbeeld het aanspannen van de  
reversibele gordels of het sluiten van geopende zijruiten.

BIj een ongeVAl

Omvangrijke veiligheidssystemen kunnen het risico op let-
sel aanzienlijk verminderen. Hiertoe behoren driepunts-
veiligheidsgordels met pyrotechnische gordelspanners en 
gordel krachtbegrenzers. Bij een kop-staartbotsing komen 
de neck PRo-hoofdsteunen van de voorstoelen omhoog 
en naar voren om de hoofden van de inzittenden vroeg-
tijdig te beschermen en het risico op een ’whiplash’ te 
verminderen. Bij een ongeval zorgen talrijke airbags voor 
bescherming en vermindering van het letselrisico. 

nA een ongeVAl

Elke Mercedes-Benz is uitstekend uitgerust voor het geval 
er eerste hulp moet worden verleend. Wanneer een ongeval 
heeft plaatsgevonden, kan de motor automatisch worden  
afgezet, kunnen de noodknipperlichtinstallatie en de nood-
verlichting in het interieur worden geactiveerd en kan de 
centrale portiervergrendeling worden ontgrendeld. Tot 
slot kan het Mercedes-Benz noodoproepsysteem als  
onderdeel van de Mercedes connect me-standaardservices 
(standaard) GPS-positiegegevens en belangrijke voertuig-
informatie doorgeven. 

Het goede gevoel in een Mercedes-Benz te rijden. 
Als eerste autofabrikant ter wereld hebben wij een integraal veiligheidsconcept ontwikkeld. Met als doel  
optimaal op gevaren te kunnen reageren en de gevolgen van een ongeval te verminderen. Niet alleen voor de  
inzittenden van een Mercedes-Benz, maar ook voor alle overige verkeersdeelnemers.
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Voor innovatieve en geïndividualiseerde service-, mobiliteits- en connec-
tiviteitsoplossingen hebben we een naam: Mercedes me. Onderdeel van 
de nieuwe Mercedes-Benz belevingswereld is Mercedes connect me, 
waarbij bestuurder, auto en privéleven elektronisch met elkaar zijn ver-
bonden. De Mercedes connect me-standaardservices zorgen er met het 
Mercedes-Benz noodoproepsysteem of het pechmanagement bijvoor-
beeld voor dat er direct hulp kan worden geboden. 

De uitrusting Remote Online is de voorbereiding voor het gebruik van  
andere – afzonderlijk leverbare – Mercedes connect me-services zoals 
’Voertuiglocatie bepalen’. Remote Online is leverbaar in combinatie 
met het standaard multimediasysteem AUDIO 20 USB en is een vast 
bestanddeel van het optionele multimediasysteem COMAND Online, 
waarmee de hele wereld van Mercedes connect me voor u wordt ge-
opend, inclusief browser, navigatie met Live Traffic Information (drie 
jaar gratis) en een groot aantal apps. De Mercedes connect me-services 
worden pas op uw uitdrukkelijke wens vrijgeschakeld, met uitzondering 
van het automatisch geactiveerde Mercedes-Benz noodoproepsysteem.

Mercedes connect me.

oPtIoneel en FenoMenAAl: De enteRtAInMenthIghlIghtS

Het 1400 watt high-end surround sound system Bang & olufsen BeoSound AMg beschikt 
over veertien actieve high-end luidprekers en twee tweeters met led-verlichting. 

Het harman kardon® logic 7® surround sound system met een 610-watt  
Harman Kardon® DSP-versterker en booster zorgt voor een authentieke audiobeleving. 

coMAnD online beschikt over telefonie, audio, video en internet op een 20,3-cm display met 
intuïtieve bediening via de controller en het spraakbedieningssysteem LINGUATRONIC. 

garmin® MAP PIlot draagt alle voordelen van een Garmin®-navigatiesysteem over op het 
multimediasysteem AUDIO 20 CD met gebruiksvriendelijke navigatie, nauwkeurige kaart-
gegevens en uitstekende routegeleiding.
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Op lange trajecten neemt uiteindelijk toch de concentratie 
af. Vaak wordt dit veroorzaakt door rugklachten. Met de 
optionele actieve multicontourstoelen met massage- en 
rijdynamiekfunctie worden rugklachten voorkomen. Via 
het centrale display kunnen zowel de bestuurders- als voor-
passagiersstoel al voordat er wordt weggereden individueel 
worden ingesteld met behulp van luchtkussens. Hiermee 
kunnen bijvoorbeeld de diepte van de zitting, de zijkanten 
van de stoelen en de stand en diepte van de lendensteun 
worden ingesteld. De lendensteun zorgt hierbij voor de 
nodige ondersteuning van de rugwervels. En de massage-
functie met zeven zones en twee programma’s zorgt voor 
weldadig comfort op lange trajecten.

Liever dynamisch onderweg naar uw bestemming? Op een 
bochtig traject of bij een sportieve rijstijl worden de zij-
kanten van de stoelen dynamisch aangepast. Afhankelijk 
van de stuurhoek, dwarsacceleratie en snelheid zorgen 
de actieve multicontourstoelen steeds voor de juiste onder-
steuning.

Comfort. 

eeRSteklAS coMFoRt oP De tweeDe RIj

De luxueuze afzonderlijke achterzitplaatsen, die door middel van een midden-
console met opklapbare armsteun van elkaar gescheiden zijn, benadrukken  
de individualiteit van het interieur in de CLS Coupé. In de CLS Shooting Brake 
daarentegen kunnen vijf personen gelijktijdig van deze uitrusting genieten, 
dankzij een extra achterzitplaats op de plek van de middenconsole. 
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De eASY PAck-achterklep vormt de toegang tot de riante 
bagageruimte van de CLS Shooting Brake. De achterklep 
kan met één enkele druk op de knop worden geopend en 
gesloten, waardoor er heel eenvoudig kan worden in- en 
uitgeladen. Om te voorkomen dat de klep bij het openen 
wordt beschadigd, kan deze in elke willekeurige stand 
worden vastgezet. De openingshoek kan daarbij worden 
begrensd tot de daklijn. Dankzij de afzonderlijk neer-
klapbare eASY PAck-quickfold achterbank (optioneel ook 
leverbaar voor de Coupé) beschikt de CLS Shooting  
Brake over een enorm bagageruimtevolume tot 1550 liter. 

Flexibele ruimte-indeling. 

FRAAI en PRAktISch:

designo houten bagageruimtebodem in Amerikaans kersenhout met zwart, 
eikenhouten inlegwerk, optioneel leverbaar voor de CLS Shooting Brake. 

Effectieve bescherming tegen al nieuwsgierige blikken in de bagageruimte met  
de uittrekbare bagageruimteafdekking met praktisch oprolmechanisme 
voor de CLS Shooting Brake.

Met de optionele, in hoogte verstelbare eASY PAck-bagageruimtecomfortbox 
kunnen in de CLS Coupé kleine voorwerpen zoals laptops, tassen of kleding-
stukken veilig en zonder te verschuiven worden vervoerd (maximale belading 
10 kg, volume instelbaar van 5–55 liter).
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Absolute topprestaties in alle opzichten – daarvoor staan 
de clS 63 AMg en clS 63 AMg 4MAtIc garant. Bij-
voorbeeld met de A-wing in de voorskirt, de lichtmetalen 
AMG-velgen en het AMG Performance-stuurwiel. 

Hartkloppingen. 
Nog voordat u wegrijdt. 

hIghlIghtS exteRIeUR

AMG-grille met dubbele lamellen in zilverchroom en ’AMG’-opschrift

A-wing in de AMG-voorskirt, sierlijst in zilverchroom, flics in zwart

AMG-dorpelverbreders en brede wielkasten voor

Vijf-driedubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs en glanzend,  
met banden 255/35 R19 voor en 285/30 R19 achter

AMG-achterskirt met diffusor en AMG-sportuitlaat met twee verchroomde  
dubbele uitlaatsierstukken

AMG-spoilerrand op het kofferdeksel (Coupé) 

hIghlIghtS InteRIeUR

AMG-combi-instrument met AMG-hoofdmenu, RACETIMER en  
AMG-opstartscherm 

Driespaaks AMG performance-stuurwiel in nappaleder, aan de  
onderzijde afgevlakt

AMG DRIVE UNIT met E-SELECT-keuzehendel

AMG-sportstoelen in geperforeerd leder PASSION met multicontourstoel- en 
memoryfunctie 

AMG-sportpedalen in geborsteld rvs met rubbernoppen
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Van het racecircuit direct door naar een diner: het  
optionele AMG-nightpakket benadrukt het imposante  
en sportieve karakter van de AMG-modellen op  
extravagante wijze. Met sierdelen in hoogglanzend  
zwart voor bestuurders met een exquise smaak. 

Het AMG-nightpakket: 
houdt u uit uw slaap.

oVeRZIcht AMg-nIghtPAkket

A-wing in de AMG-voorskirt en sierlijst in de A-wing in zwart hoogglanzend

Accenten in de AMG-dorpelverbreders in zwart hoogglanzend

Buitenspiegels in zwart hoogglanzend

Ruitframes en bovenkant portieren in zwart hoogglanzend
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Elegantie met een sportieve touch en een sprekend  
karakter. De hoogwaardige details in carbon zorgen ervoor 
dat de AMG-modellen vanuit elk perspectief over  
duidelijk meer dynamiek beschikken. En met hun karakte-
ristieke carbonstructuur zorgen ze bovendien voor  
opvallende contrasten. 

De AMG-carbonpakketten.
Licht en onderscheidend.

AMg-cARBonPAkket exteRIeUR I  
(Alleen leVeRBAAR VooR De coUPé)

A-wing in de AMG-voorskirt in carbon

Accenten in de AMG-dorpelverbreders in carbon

Diffusor in de AMG-achterskirt in carbon

AMg-cARBonPAkket exteRIeUR II  
(Alleen leVeRBAAR VooR De coUPé)

AMG-buitenspiegels in carbon

AMG-spoilerrand op het kofferdeksel in carbon

AMg-cARBonPAkket exteRIeUR  
(Alleen leVeRBAAR VooR De ShootIng BRAke)

A-wing in de AMG-voorskirt in carbon

Accenten in de AMG-dorpelverbreders in carbon

Diffusor in de AMG-achterskirt in carbon

BoVenDIen leVeRBAAR VooR De ShootIng BRAke

AMG-buitenspiegels in carbon 
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De clS 63 AMg S 4MAtIc ziet eruit als een topatleet. 
En dat maakt hij helemaal waar. Onder andere met  
de V8-motor met 430 kW (585 pk) vermogen, de vierwiel-
aandrijving en het rijplezier waarvoor het achteras-
sperdifferentieel garant staat. Een paar seconden nadat 
u bent ingestapt, wordt het u helemaal duidelijk: u hebt  
het spannendste doel in uw leven behaald.

Van buiten een topatleet. Van binnen royaal uitgerust.
hIghlIghtS exteRIeUR

Tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs mat en glanzende velgrand, 
met banden 255/35 R19 voor en 285/30 R19 achter 

Vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC met  
AMG-achterassperdifferentieel

Rode remklauwen

AMG-sportuitlaat met twee verchroomde dubbele uitlaatsierstukken

hIghlIghtS InteRIeUR

AMG-instaplijsten, voor wit verlicht met led-techniek

AMG-combi-instrument met rode applicaties en opschrift ʼS-Modellʼ 

Driespaaks AMG Performance-stuurwiel in nappaleder zwart/microvezel 
DINAMICA, aan de onderzijde afgevlakt

Interieur met lichte contrastsiernaden en zilverkleurige veiligheidsgordels 
(niet in combinatie met zijdebeige)
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Tomeloze prestaties en toch een ingetoomd verbruik, 
functioneel en toch een uitstekende performer op het 
racecircuit – voor de CLS 63 AMG zijn dit geen tegen-
strijdigheden. De 5,5-liter AMg-V8-biturbomotor beschikt 
over een vermogen van 410 kW (557 pk) en een koppel 
van 720 Nm. Bij het S-model bedraagt dit zelfs 430 kW 
(585 pk) en 800 Nm. 

De door Mercedes-AMG ontwikkelde en puur op  
performance gerichte vierwielaandrijving 4MAtIc 
(CLS 63 AMG 4MATIC en CLS 63 AMG S 4MATIC)  
met een koppelverdeling van 33 : 67 draagt de kracht  
van de motor optimaal op het wegdek over – of op 
het race circuit. 

CLS 63 AMG techniek.

De zeventraps AMg SPeeDShIFt Mct sporttransmissie zorgt er met 
zeven versnellingen, vier rijprogramma’s en de RACE START- en tussengas-
functie voor dat er extreem dynamisch kan worden geaccelereerd, uiterst 
kort kan worden geschakeld en bovendien brandstofbesparend kan worden 
gereden.

Het AMg RIDe contRol-sportonderstel zorgt dankzij het instelbare en 
elektronisch geregelde dempingssysteem niet alleen voor imposante rijdynamiek 
maar ook voor comfort op lange afstanden. De vooras is voorzien van een 
stalen vering, terwijl de achteras is uitgerust met een AMG-specifieke luchtvering.
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AMG-remsysteem met keramische remschijven (CLS 63 AMG S 4MATIC)

AMG-achterasdifferentieel (CLS 63 AMG Coupé)

AMG RIDE CONTROL Performance-onderstel met straffere afstelling  
(CLS 63 AMG Coupé)

AMG Driver’s Package met snelheidsbegrenzing op 300 km/h (Shooting Brake 
280 km/h) en deelname aan een rijtraining van de AMG Driving Academy

Tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen, matzwart en glanzende velgrand,  
met banden 255/35 R19 voor en 285/30 R19 achter 

Kruisspaaks gesmede AMG-velgen, naar keuze titaangrijs en glanzend  
of matzwart en glanzende velgrand, met banden 255/35 R19 voor en 
285/30 R19 achter

Driespaaks AMG Performance-stuurwiel in nappaleder zwart/microvezel 
DINAMICA, aan de onderzijde afgevlakt 

AMG-sierdelen in carbon/pianolak zwart 

AMG-instaplijsten, voor wit verlicht met led-techniek

Met de opties van AMG Performance Studio staat een scala 
aan mogelijkheden ter beschikking om de aantrekkelijkheid, 
performance en exclusiviteit van de CLS 63 AMG verder te 
verhogen – onder andere met het AMG RIDE CONTROL 
Performance-onderstel, het AMG-remsysteem met kera-
mische remschijven of het AMG Performance-stuurwiel 
in nappaleder zwart/microvezel DINAMICA. Uiteraard staat 
de AMG Performance Studio ook altijd klaar om indivi-
duele klantwensen uit te voeren.

AMG Performance Studio.
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Een nieuw progressief-dynamisch front, led-koplampen  
en led-achterlichten – de nieuwe generatie CLS overtuigt 
al in de standaarduitvoering met omvangrijke details.

De standaarduitvoering  
roept bewondering op. 

1 Het exterieur met diamond grille in zwart, high-performance led-koplampen 
en lichtmetalen velgen code 25R/69R (Coupé) en code 69R (Shooting 
Brake) oogst veel bewondering. 

2 Met behulp van de ergonomische bedieningstoetsen van het multifunc-
tionele stuurwiel in nappaleder kunnen aan de linkerzijde de menu’s van  
het combi-instrument worden bediend. Aan de rechterzijde regelt de 
bestuurder onder andere het volume van de audioapparatuur, de telefoon 
en het navigatiesysteem. Met behulp van de DIRECT SELECT-stuur-
schakelpaddles kan ook handmatig worden geschakeld.

3 Het multimediasysteem AUDIo 20 cD met 20,3-cm display is de bron voor 
entertainment, informatie en communicatie. De functies: radio, cd-speler, 
twee usb-aansluitingen (bijvoorbeeld voor externe audioapparatuur als een  
iPod® of iPhone®), sleuf voor sd-kaart, handsfreesysteem, internet en 
integratie van mobiele apparatuur met behulp van Bluetooth®.

4 Automatische airconditioning theRMAtIc met twee klimaatzones. De tempe-
ratuur, luchthoeveelheid en luchtverdeling worden automatisch geregeld.

5 De eASY PAck-quickfold achterbank vereenvoudigt het vervoer van 
grote voorwerpen. Voor een grote flexibiliteit kunnen de beide delen van 
de achterbankleuning afzonderlijk vanuit de bagageruimte worden neer-
geklapt, zonder dat de hoofdsteunen hoeven te worden verwijderd.

leeS MeeR

Hoe fraai de CLS ook is, u hebt nu alleen nog maar een eerste  
indruk. Een overzicht van de complete uitrusting kunt u in de prijslijst 
vinden, die u overigens ook online kunt bekijken. Op onze website 
www.mercedes-benz.nl kunt u bovendien de nieuwe generatie CLS 
hoogst persoonlijk configureren.
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THERMOTRONIC, MULTIBEAM LED en COMAND Online. 
Achter deze technische begrippen gaat meer comfort, meer 
veiligheid en meer multimedia schuil. Zodat er nog meer 
wensen in vervulling gaan. Ontdek niet alleen deze maar nog 
veel individualiseringsmogelijkheden in deze catalogus, 
de prijslijst of online. 

1 coMAnD online met 20,3-cm display voor navigatie, telefoon, audio, video, 
internet en nog veel meer. Stoelventilatie/-verwarming. Automatische 
airconditioning theRMotRonIc met drie klimaatzones en drie klimaatstijlen.  
keYleSS go voor comfortabel openen, starten en vergrendelen van de 
auto. Daarvoor hoeft u alleen maar de elektronische sleutel bij u te hebben.

2 Omdat de achterzijruiten en de achterruit zijn uitgevoerd in warmtewerend, 
donkergetint glas beschikken de achterpassagiers over de nodige privacy 
en worden ze tevens beschermd tegen felle zon.

3 Het elektrisch bediende schuifdak zorgt voor een aangename, tochtvrije 
luchtcirculatie. Omdat het schuifdak in glas is uitgevoerd, zorgt het voor 
een lichte atmosfeer in het interieur. Het schuifdak is voorzien van een 
verschuifbare zonwering. Zodra het gaat regen, wordt het schuifdak in  
de ventilatiestand gezet.

4 Het verlichtingssysteem MUltIBeAM leD zorgt voor een uiterst snelle 
en nauwkeurige aanpassing van het rijlicht aan de verkeerssituatie (meer 
hierover op pagina 4 en 36/37).

5 In de CLS Shooting Brake kan de hoogwaardige bagageruimte verder worden 
verfraaid met vier aluminium designrails op de bagageruimtebodem. 

Omdat de rails zijn voorzien van rubberen strips, wordt hiermee voorkomen 
dat goederen tijdens het vervoer gaan schuiven.

Dankzij de opties blijft er 
niets te wensen over.
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Het exclusiefpakket: 
voor de schoonheidsprijs.
Een Mercedes-Benz is van nature al bijzonder. Met de 
stijlvol op elkaar afgestemde combinatie van zorgvuldig 
geselecteerde materialen en opvallende details kan  
de CLS in esthetisch opzicht echter nog verder worden  
verfraaid.

Bekleding in PASSION Exclusief eenkleurig met hoogwaardige zittingen  
in semi-anilineleder (optioneel: bekleding in PASSION Exclusief tweekleurig)

Dashboard, bovenkant portieren, middendeel portieren, armleuningen in de 
portieren en middenconsole in nappaleder

Multifunctioneel stuurwiel in nappaleder

Multifunctioneel sportstuur in nappaleder, aan de onderzijde afgevlakt  
(in combinatie met AMG Line of designo bekleding)

Optioneel: stuurwiel in hout/leder  
(niet in combinatie met CLS 63 AMG, AMG Line of designo bekleding)

Sfeerverlichting

Interieurhemel in microvezel DINAMICA, afhankelijk van de uitrustingskleur  
in zwart, kristalgrijs of zijdebeige

Veloursmatten in uitrustingskleur met nubucklederen rand

Vloermatten met ’AMG’-opschrift (in combinatie met CLS 63 AMG of AMG Line)
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De eerste indruk is altijd beslissend. Geef de vier- en  
zescilindermodellen sportieve accenten die andere  
automobilisten niet zullen ontgaan als u hen inhaalt.

Sportpakket exterieur: 
voor een atletische look. 

1 Dubbele uitlaat met geïntegreerde rechthoekige uitlaatsierstukken in  
gepolijst rvs met in de achterbumper accentdeel in zwart, DIRECT  
CONTROL-sportonderstel (optie zonder meerprijs: DIRECT CONTROL- 
comfortonderstel), remklauwen met opschrift ‘Mercedes-Benz’ en  
grote remschijven voor

2 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs en glanzend, met 
banden 255/40 R18 voor en 285/35 R18 achter

3 Tienspaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs en glanzend, met  
banden 255/40 R18 voor en 285/35 R18 achter (optie)

4 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs en glanzend, met  
banden 255/35 R19 voor en 285/30 R19 achter (optie)

5 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs en glanzend, met 
banden 255/35 R19 voor en 285/30 R19 achter (optie)
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Maak van de CLS een topatleet – met de AMG Line en de 
uitbreiding daarop: AMG Line Plus. 

Dynamiek over de hele linie:
AMG Line en AMG Line Plus.

1 hIghlIghtS AMg lIne 

AMG-styling, bestaande uit AMG-voorskirt, diamond grille in chroom,  
AMG-achterskirt met chroomlijst en AMG-dorpelverbreders

Vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, met banden 255/40 R18 voor en 
285/35 R18 achter, multispaaks lichtmetalen AMG-velgen met banden 
255/35 R19 voor en 285/30 R19 achter (optie) 

Dubbele uitslaat met in de bumper geïntegreerde rechthoekige  
uitlaatsierstukken in gepolijst rvs

DIRECT CONTROL-sportonderstel

Driespaaks multifunctioneel sportstuur in nappaleder, aan de onderzijde 
afgevlakt

Interieur met lichte contrastsiernaden (in combinatie met bekleding in zwart) 

2–4 hIghlIghtS AMg lIne PlUS

AMG-spoilerrand op het kofferdeksel (Coupé), zevenspaaks lichtmetalen 
AMG-velgen, hoogglanzend zwart, met banden 255/35 R19 voor en  
285/30 R19 achter

Driespaaks AMG-sportstuur in nappaleder, met rode contrastsiernaden,  
aan de onderzijde afgevlakt 

Veiligheidsgordels in rood (optioneel in zwart) 

AMG-sportstoelen in leder zwart, interieur afgewerkt met rode contrastsiernaden
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3
2

1
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Benadruk het sportieve, sprekende karakter van de CLS 
in combinatie met de AMG Line. Of verfraai de CLS 500 
met opvallende designaccenten in zwart, onder andere 
voor de grille, de buitenspiegels en de lichtmetalen velgen. 

Het nightpakket: 
atleet in smoking. 

1 Lamellen in de grille in zwart hoogglanzend, frontsplitter in de voorbumper  
in zwart hoogglanzend, buitenspiegels in zwart hoogglanzend (in combinatie  
met obsidiaanzwart in carrosseriekleur), bovenkant portieren en ruitframes  
in zwart geëloxeerd, zeven-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, zwart hoog-
glanzend, met banden 255/35 R19 voor en 285/30 R19 achter (velgen 
optioneel voor het nightpakket in combinatie met de AMG Line, standaard 
voor het nightpakket in combinatie met de AMG Line Plus)

2 Sierlijst in de AMG-achterskirt in zwart hoogglanzend, warmtewerend, 
donkergetint glas vanaf de B-stijlen (naar keuze), vijfspaaks lichtmetalen  
AMG-velgen, zwart en glanzend, met banden 255/40 R18 voor en 
285/35 R18 achter (velgen onderdeel van het nightpakket in combinatie 
met de AMG Line)

3 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, zwart en glanzend, met banden 
255/40 R18 voor en 285/35 R18 achter, onderdeel van het nightpakket 
in combinatie met de CLS 500/CLS 500 4MATIC

4 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, zwart en glanzend, met banden 
255/35 R19 voor en 285/30 R19 achter, optie voor het nightpakket in 
combinatie met de CLS 500/CLS 500 4MATIC 
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Maakt van een designicoon 
een meesterwerk: designo. 
Met het designo programma kan de CLS nóg verder worden 
verfraaid met exclusieve en individuele uitrustingen. De 
twee designo interieurconcepten met bekledingen in luxueus 
designo semi-anilineleder (ruitpatroon) of verfijnd designo 
nappaleder voor de AMG-modellen (piping) overtuigen door 
het stijlvolle samenspel van contrasterende kleuren en 
hoogwaardige contrastsiernaden. 

VoloP extRA’S nAAR keUZe

De designo lakken zijn leverbaar in zes kleuren.

Het interieur heeft een progressief-sportieve uitstraling in de kleuren classic-
rood/zwart. De stoelen en middendelen van de portieren in classicrood  
met eveneens rode siernaden vormen een opvallend contrast met het interieur 
in zwart met sierdelen in essenhout zwart glanzend. 

Voor stijlvolle luxe zorgt het interieur in de kleuruitvoering zadelbruin/zijdebeige 
met sierdelen in populierenhout lichtbruin zijdemat (op de foto’s zijn de 
optionele sierdelen in lindehout linestructure bruin glanzend te zien). Behalve 
de stoelen zijn ook andere onderdelen van het interieur in zadelbruin 
uitgevoerd, zoals de bovenkant van het dashboard en de bovenkant van de 
portieren.

De designo interieurhemel is uitgevoerd in microvezel DINAMICA zwart, 
zijdebeige of kristalgrijs.

ontDek De VeRBlUFFenDe SchoonheID VAn DeSIgno

Configureer de uitrusting van uw dromen op onze website  
www.mercedes-benz.nl of laat u adviseren door uw Mercedes-Benz dealer.
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Originele accessoires.
Beschouwt u de CLS als een meesterwerk? Dan moet u ook 
voor de finishing touch alleen voor voortreffelijke kwaliteit 
kiezen. Bijvoorbeeld voor de Apple iPad®-integratie achter 
waarmee u uw iPad® ergonomisch en crashbestendig kunt 
monteren. De houder kan zowel gekanteld als 90° worden 
gedraaid. Bovendien kunnen alle aansluitingen van de  
tablet gebruikt blijven worden. De accu wordt opge laden 
met behulp van een geïn tegreerde usb-aansluiting en een 
oplaadkabel. 

VAn MeRceDeS – VooR MeRceDeS 

Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs en glanzend,  
met banden 255/40 R18 voor en 285/35 R18 achter.

Multispaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs, met banden 255/35 R19 
voor en 285/30 R19 achter. 

De spoilerrand op het kofferdeksel verhoogt de aerodynamica van de  
CLS Coupé. De harmonieuze afstemming op de contouren van de CLS zorgt 
voor een sportief ogend design.

Mercedes-ster, verlicht: dankzij lichtstroken en led-technologie licht de ster 
in de grille niet alleen op bij het ont- en vergrendelen van de auto met de  
afstandsbediening, maar ook bij het openen van de portieren, het koffer-
deksel of de achterklep.

Perfect op de CLS afgestemde aerodynamische dakbox vervaardigd van 
extreem duurzaam materiaal. Snelle, optimale bevestiging op de afzonderlijk 
verkrijgbare basisdrager. Omdat de dakbox aan beide zijden kan worden  
geopend en gesloten, kan er eenvoudig worden in- en uitgeladen. 
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StAnDAARDUItRUStIng en oPtIeS

25R Tienspaaks lichtmetalen velgen met banden  
245/45 R17 (standaard bij viercilinders CLS Coupé)

69R Multispaaks lichtmetalen velgen, zilverkleur, met 
banden 245/45 R17 (CLS Coupé: standaard bij 
zescilinders, optie voor viercilinders; CLS Shooting 
Brake: standaard bij vier- en zescilinders)

40R Multispaaks lichtmetalen velgen, zilverkleur, met 
banden 255/40 R18 (standaard bij CLS 500/ 
CLS 500 4MATIC, optie voor vier- en zescilinders)

R71 Tienspaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs 
en glanzend, met banden 255/40 R18 voor en 
285/35 R18 achter (optie)

22R Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs 
en glanzend, met banden 255/40 R18 voor en 
285/35 R18 achter (optie, onderdeel sportpakket 
exterieur)

83R Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, zwart en  
glanzend, met banden 255/40 R18 voor en 
285/35 R18 achter (onderdeel nightpakket in  
combinatie met CLS 500/CLS 500 4MATIC)

R90 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs 
en glanzend, met banden 255/35 R19 voor en 
285/30 R19 achter (optie)

R17 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, himalayagrijs 
en glanzend, met banden 255/35 R19 voor en 
285/30 R19 achter (optie)

84R Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, zwart en  
glanzend, met banden 255/35 R19 voor en 
285/30 R19 achter (optie voor nightpakket in  
combinatie met CLS 500/CLS 500 4MATIC)

Velgen.
Vanuit praktisch oogpunt zijn velgen  
gewoon onmisbaar. Vanuit emotioneel 
oogpunt geldt voor velen dat er nauwe - 
lijks iets zo belangrijk is als de keuze van 
de velgen. Vandaar dat wij voor u een 
fraai assortiment hebben samengesteld. 
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AMg

790 Vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, vanadiumzilver, 
met banden 255/40 R18 voor en 285/35 R18  
achter (onderdeel AMG Line)

782 Vijfspaaks lichtmetalen AMG-velgen, zwart en  
glanzend, met banden 255/40 R18 voor en 
285/35 R18 achter (onderdeel nightpakket in  
combinatie met AMG Line)

788 Multispaaks lichtmetalen AMG-velgen, met banden 
255/35 R19 voor en 285/30 R19 achter (optie  
in combinatie met AMG Line)

644 Zeven-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, 
hoogglanzend zwart, met banden 255/35 R19 voor 
en 285/30 R19 achter (onderdeel AMG Line Plus,  
optie voor nightpakket in combinatie met AMG Line) 

797 Vijf-driedubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, 
titaangrijs en glanzend, met banden 255/35 R19 
voor en 285/30 63 R19 achter (standaard bij  
CLS 63 AMG Coupé en CLS 63 AMG 4MATIC) 

662 Tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen, titaangrijs  
en glanzende velgrand, met banden 255/35 R19 
voor en 285/30 R19 achter (standaard bij  
CLS 63 AMG S 4MATIC)

799 Kruisspaaks gesmede AMG-velgen, titaangrijs en  
glanzend, met banden 255/35 R19 voor en 
285/30 R19 (achter) (optie voor AMG-modellen)

752 Tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen, matzwart en 
glanzende velgrand, met banden 255/35 R19 voor 
en 285/30 R19 achter (optie voor AMG-modellen)

665 Kruisspaaks gesmede AMG-velgen, matzwart en 
glanzende velgrand, met banden 255/35 R19 voor 
en 285/30 R 19 achter (optie voor AMG-modellen)

oRIgInele AcceSSoIReS

72R Tienspaaks lichtmetalen velgen, titaanzilver, met 
banden 245/45 R17 (optionele accessoirevelgen 
af fabriek voor vier- en zescilinders)

R70 Vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, titaangrijs, 
met banden 255/40 R18 voor en 285/35 R18 
achter (optionele accessoirevelgen af fabriek)

MeeR Velgen

vindt u in ons accessoireprogramma. Informatie over 
Mercedes-Benz originele accessoires kunt u vinden 
op onze website of bij uw Mercedes-Benz dealer.
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De hier bij de C-Klasse getoonde servicewereld ’Mercedes me’ is nog niet in alle landen beschikbaar.
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Bij onze volgende grote innovatie 
staat u volledig in het middelpunt.

U stelt nieuwe vragen en Mercedes-Benz geeft u een nieuw antwoord: 
Mercedes me. Een fascinerende service- en belevingswereld. Met  
innovatieve, geïndividualiseerde mobiliteits-, connectiviteits-, service- 
en financieringsoplossingen. Nieuw, eenvoudig en actueel:  
www.mercedes.me 

Vanaf nu is de nieuwe Mercedes me-portal voor u geopend en 24 uur per 
dag beschikbaar op uw smartphone, tablet of pc. Maak als een van  
de eersten online kennis met nieuwe Mercedes-Benz technologieën. Plan 
uw volgende onderhoudsafspraak. Of laat u adviseren over individuele 
financieringsmogelijkheden voor de auto van uw dromen. Stap in om 
samen met ons de servicewereld van de toekomst vorm te geven.



66

Mercedes move me biedt toegang tot intelligente mobili-
teitsoplossingen als moovel, car2go en car2go Black: in 
onze mobiliteits-app zijn de aanbiedingen van verschillende 
mobiliteitsaanbieders gebundeld, zodat u altijd optimaal 
van A naar B onderweg bent. car2go is niet alleen pionier 
maar ook wereldwijd marktleider op het gebied van  
free-floating carsharing, terwijl car2go Black voor one-way 
premium carsharing staat met Mercedes-Benz voertuigen.  

Mercedes connect me betekent feitelijk dat u en uw 
auto elektronisch met elkaar zijn verbonden. In de praktijk 
houdt dat echter nog veel meer in: uw auto wordt deel 
van uw persoonlijke belevingswereld. Voor meer comfort. 
En voor het goede gevoel dat u ook onderweg altijd ver-
bonden bent. Onder connect me vallen bijvoorbeeld stan-
daardservices, waarmee wij u bij pech onderweg of bij 
een ongeval ondersteuning kunnen bieden, alsook Remote 
Online-services waarmee u bepaalde voertuiginstellingen 
op uw smartphone kunt regelen.

Mercedes me. Welkom in een nieuwe servicewereld.
Onder Mercedes me is het beste van onze service gebundeld. Daarmee willen we u enthousiasmeren, inspireren en 
verrassen. Mercedes me is uw toegang tot geïndividualiseerde mobiliteits-, connectiviteits-, service- en financierings-
oplossingen van Mercedes-Benz. De wereld van Mercedes me is echter niet alleen digitaal toegankelijk. U kunt ons  
ook komen bezoeken in onze Experience Stores in Berlijn, Hamburg, München, Parijs of Tokio. U bent van harte welkom. 
Ervaar samen met ons moderne, geïndividualiseerde services en producten.



67

Mercedes assist me maakt het onderhoud aan uw auto 
heel eenvoudig, van gratis controle tot zekerheidstarieven. 
Met ons digitale onderhoudsboekje hebt u altijd een per-
fect overzicht van alle onderhoudswerkzaamheden. U kunt 
op elk moment online bekijken welk onderhoud er aan  
uw auto is uitgevoerd. Bovendien kunt u met Mercedes 
assist me online heel eenvoudig de dichtstbijzijnde 
Mercedes-Benz dealer vinden en vervolgens comfortabel 
een onderhoudsafspraak maken. 

Bij Mercedes-Benz Financial Services stellen we graag 
in overleg met u de optimale financiering of lease voor uw 
nieuwe Mercedes-Benz samen. Bovendien kunnen we u een 
verzekering aanbieden die perfect op uw auto is afge-
stemd. Zoals u ziet, beschermen we niet alleen uw auto, 
maar sparen ook uw portemonnee. Bekijk in alle rust 
onze verzekeringen – of een combinatie van financiering 
en verzekering – voor een oplossing die aansluit op uw 
wensen.

Met Mercedes inspire me krijgt u van ons een exclusieve 
blik in de toekomst. We willen de toekomst voor u inzich-
telijk maken en u met onze ideeën inspireren. Om ervoor te 
zorgen dat we altijd de beste oplossingen kunnen bieden, 
delen we onze ideeën met u en willen we graag weten wat 
uw wensen zijn. 
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Wat zou de autosport zijn zonder Mercedes-Benz?
Het eerste voertuig dat een autorace won, werd aangedreven door een Daimler motor. 
De eerste Mercedes was een racewagen. De legendarische ’Zilverpijl’ – een legende. 
Onze betrokkenheid bij sportevenementen kent een lange traditie. Autosport is onlos-
makelijk verbonden met ons merk en alle voertuigen waarop een ster prijkt. Beleef 
onze unieke geschiedenis als de dag van gisteren in het Mercedes-Benz Museum in 
Stuttgart. 

m leeS MeeR 

In het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart vindt u meer dan 
125 jaar legendarische automobielgeschiedenis op één enkele 
plek. Op negen verdiepingen, met een totale oppervlakte  
van 16 500 m2, worden meer dan 1500 stukken uit onze vaste 
collectie tentoongesteld die kenmerkend zijn voor de unieke 
traditie en innovatie van de uitvinder van de automobiel. Van 
de oudste nog behouden Mercedes uit 1902 tot de ’vleugel-
deur’ rijgen de legendes zich aaneen. Meer informatie vindt 
u op www.mercedes-benz-classic.com/museum
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Wat zou Mercedes-Benz zijn zonder de autosport?
Op 3 juni 1934 werd de mythe van de ’Zilverpijlen’ geboren tijdens de ’Internationale 
Eifelrennen’ op de Nürburgring. Het Zilverpijl-fabrieksteam MERCEDES AMG PETRONAS 
zet deze roemrijke traditie voort tijdens het Formule 1-seizoen van 2014. Uiteraard 
draait het daarbij allemaal om pole positions en overwinningen – maar niet alleen.  
De introductie van hybride aandrijvingstechnologie zorgt er onder andere voor dat 
waar devol ontwikkelingswerk kan worden uitgevoerd voor onze serieproductie.

m leeS MeeR 

Beleef de fascinatie voor Formule 1 multimediaal. 
https://www.facebook.com/MercedesAMGF1
https://twitter.com/MERCEDESAMGF1
http://www.youtube.com/user/MERCEDESAMGPETRONAS
https://plus.google.com/+Mercedesamgf1/posts
http://instagram.com/MercedesAMGF1# 
http://www.mercedes-benz.com/motorsport

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W05 HYBRID, seizoen 2014.
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DIeSelMotoRen clS 220 Bluetec clS 250 Bluetec clS 250 Bluetec 
4MAtIc

clS 350 Bluetec clS 350 Bluetec 
4MAtIc

Aantal cilinders/opstelling 4/lijn 4/lijn 4/lijn 6/V 6/V

Cilinderinhoud in cm3 2143 2143 2143 2987 2987

Max. vermogen1 in kW (pk) bij t/min 125 (170)/3000–4200 150 (204)/3800 150 (204)/3800 190 (258)/3600 185 (252)/3600

Max. koppel1 in Nm bij t/min 400/1400–2800 500/1600–1800 500/1600–1800 620/1600–2400 620/1600–2400

Transmissies 9G-TRONIC 9G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS 9G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS

Acceleratie van 0 naar 100 km/h in sec.
[Shooting Brake]

8,3 
[8,6]

7,5 
[7,7]

7,9 
[8,1]

6,5 
[6,6]

6,7 
[6,8]

Topsnelheid ca. in km/h
[Shooting Brake]

226 
[220]

242 
[235]

236 
[229]

2502 
[245]

245 
[240]

Bandenmaat voor 245/45 R17 245/45 R17 245/45 R17 245/45 R17 245/45 R17

Bandenmaat achter 245/45 R17 245/45 R17 245/45 R17 245/45 R17 245/45 R17

Brandstof diesel diesel diesel diesel diesel

Brandstofverbruik3

gecombineerd l/100 km [Shooting Brake]

gecombineerd km/l [Shooting Brake]
4,7–4,6 [4,9]

21,3–21,7 [20,4]
4,7–4,6 [5,0]

21,3–21,7 [20,0]
5,3 [5,6–5,5]

18,9 [17,9–18,2]
5,4 [5,7]

18,5 [17,5]
6,2–6,1 [6,8–6,6]

16,1–16,4 [14,7–15,2]

CO2-emissie3 in g/km gecombineerd
[Shooting Brake]

122 
[127]

122 
[130]

140 
[147–146]

142–140 
[149]

162–160 
[178–174]

Emissieklasse4

[Shooting Brake]
Euro 6 
[Euro 6]

Euro 6 
[Euro 6]

Euro 6 
[Euro 6]

Euro 6 
[Euro 6]

Euro 6 
[Euro 6]

Tankinhoud, waarvan reserve ca. in l 59/8,0 59/8,0 59/8,0 59/8,0 59/8,0

Bagageruimtevolume5 in l [Shooting Brake] 475 [590–1550] 475 [590–1550] 475 [590–1550] 475 [590–1550] 475 [590–1550]

Draaicirkel in m 11,18 11,18 11,51 11,18 11,51

Leeggewicht6 in kg [Shooting Brake] 1690 [1745] 1715 [1785] 1775 [1855] 1745 [1835] 1815 [1895]

Max. totaalgewicht in kg 
[Shooting Brake]

2275 
[2370]

2300
[2410]

2360 
[2480]

2330 
[2460]

2400 
[2520]

Technische gegevens. 

1  Opgaven vermogen en maximumkoppel conform richtlijn 80/1269/EU in de huidige versie. 2 Elektronisch begrensd. 3 De opgegeven waarden werden gemeten volgens verordening VO [EG] 715/2007 in de huidige versie. Opgaven 
volgens richtlijn 1999/94/EU in de huidige versie: De opgaven hebben geen betrekking op een specifiek voertuig. Ze zijn slechts bedoeld ter vergelijking van de verschillende voertuigtypen.  4 De opgaven gelden alleen binnen de 
Europese Unie. Landenspecifieke afwijkingen mogelijk. 

het beste voor de motor:
Mercedes-Benz originele Motorolie.
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BenZIneMotoRen clS 400 clS 400 
4MAtIc

clS 500 clS 500 
4MAtIc

clS 63 AMg clS 63 AMg 
4MAtIc

clS 63 AMg S 
4MAtIc

Aantal cilinders/opstelling 6/V 6/V 8/V 8/V 8/V 8/V 8/V

Cilinderinhoud in cm3 3498 3498 4663 4663 5461 5461 5461

Max. vermogen1 in kW (pk) bij t/min 245 (333)/5250–6000 245 (333)/5250–6000 300 (408)/5000–5750 300 (408)/5000–5750 410 (557)/5500 410 (557)/5500 430 (585)/5500

Max.koppel1 in Nm bij t/min 480/1200–4000 480/1200–4000 600/1600–4750 600/1600–4750 720/1750–5250 720/1750–5250 800/1750–5000

Transmissies 7G-TRONIC PLUS 7G-TRONIC PLUS 9G-TRONIC 7G-TRONIC PLUS AMG SPEEDSHIFT MCT AMG SPEEDSHIFT MCT AMG SPEEDSHIFT MCT

Acceleratie van 0 naar 100 km/h in sec.
[Shooting Brake]

5,3 
[5,4]

5,3
[5,4]

4,8 
[4,9]

4,8 
[4,9]

4,2 
[–]

3,7 
[3,8] 

3,6 
[3,7]

Topsnelheid ca. in km/h
[Shooting Brake]

2502 
[2502]

2502 
[2502]

2502 
[2502]

2502 
[2502]

2502 
[–]

2502 
[2502] 

2502 
[2502]

Bandenmaat voor 245/45 R17 245/45 R17 255/40 R18 255/40 R18 255/35 ZR19 255/35 ZR19 255/35 ZR19 

Bandenmaat achter 245/45 R17 245/45 R17 255/40 R18 255/40 R18 285/30 ZR19 285/30 ZR19 285/30 ZR19

Brandstof euro euro euro euro super plus super plus super plus

Brandstofverbruik3

gecombineerd l/100 km [Shooting Brake]

gecombineerd km/l [Shooting Brake]
7,3 [7,6–7,5] 
13,7 [13,2–13,3]

8,0 [8,4–8,3]

12,5 [11,9–12,0]
8,5 [8,8]

11,8 [11,4]
9,6 [9,8]

10,4 [10,2]
9,9 [–]

10,1 [–]
10,4 [10,6]

9,6 [9,4]
10,4 [10,6]

9,6 [9,4]

CO2-emissie3 in g/km gecombineerd
[Shooting Brake]

170–169 
[177–175]

187 
[195–192]

199
[205]

224 
[229]

231 
[–]

243 
[248] 

243 
[248] 

Emissieklasse4

[Shooting Brake]
Euro 6 
[Euro 6]

Euro 6 
[Euro 6]

Euro 6 
[Euro 6]

Euro 6 
[Euro 6]

Euro 6 
[–]

Euro 6 
[Euro 6]

Euro 6 
[Euro 6]

Tankinhoud, waarvan reserve ca. in l 59/8,0 59/8,0 80/9,0 80/9,0 66/14,0 66/14,0 66/14,0

Bagageruimtevolume5 in l [Shooting Brake] 520 [590–1550] 520 [590–1550] 520 [590–1550] 520 [590–1550] 520 [–] 520 [550–1550] 520 [550–1550] 

Draaicirkel in m 11,18 11,51 11,21 11,53 11,25 11,25 11,25

Leeggewicht6 in kg [Shooting Brake] 1675 [1745] 1735 [1815] 1790 [1855] 1840 [1905] 1770 [–] 1845 [1925] 1845 [1925] 

Max. totaalgewicht in kg 
[Shooting Brake]

2260 
[2370]

2320 
[2440]

2375 
[2480]

2425 
[2530]

2390 
[–]

2415
[2560]

2415 
[2560]

5  Opgaven volgens richtlijn 70/156/EWG met aanpassing naar 2000/40/EU. 6 Opgaven volgens richtlijn 92/21/EU in de versie 95/48/EU (rijklaar, exclusief bestuurder en brandstof). Het betreft de standaarduitvoering; opties en accessoires kunnen dit gewicht verhogen, waardoor het 
betreffende laadvermogen lager wordt. Waarden tussen vierkante haakjes gelden voor automatische transmissie. Meer technische gegevens kunt u vinden op onze website www.mercedes-benz.nl
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Afmetingen Coupé. Afmetingen Shooting Brake.

De afmetingen zijn gemiddelde waarden in millimeters. Ze gelden voor voertuigen in standaarduitvoering en in onbeladen toestand.

1881

1596

1419

4953

11812874 898

643

576

1158

883
1740

748

342

509
694

974

543 
516

276

1018

1435

1495

1453

1495

1629 
2075 1881

1596

1418

4937

11652874 898

337

488
708

927

543 
516

276

1016

1435

1494

1453

1495

1626
2075 



221
211
201

701

214

218

225

245
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Bekledingen en sierdelen.

Bekledingen

201
211
214
218
221
225
245
501
511
514
518
521
525
531
545
701
801
811
814

Zwart1, 2

Zwart met lichte contrastsiernaden1, 3

Zadelbruin/zwart1

Kristalgrijs/zwart1

Zwart met rode contrastsiernaden1, 4

Porselein/zwart1

Zijdebeige/espressobruin1

Zwart5, 6

Zwart met lichte contrastsiernaden1, 3, 6

Zadelbruin/zwart1 ,6

Kristalgrijs/zwart5 ,6

Zwart met rode contrastsiernaden1, 4, 6

Porselein/zwart1, 6

Zwart met lichte contrastsiernaden6, 7

Zijdebeige/espressobruin5, 6

Zwart
Zwart5, 8

Zwart met lichte contrastsiernaden1, 3

Zadelbruin/zwart1

818
825
831
845
851
964
967
974
977
984
987
994
997

Kristalgrijs/zwart5 

Porselein/zwart1

Zwart met lichte contrastsiernaden9

Zijdebeige/espressobruin5

Zwart met rode contrastsiernaden1, 4

Zadelbruin/zijdebeige1, 6

Classicrood/zwart1, 6

Zadelbruin/zijdebeige1

Classicrood/zwart1

Zadelbruin/zijdebeige6, 10

Classicrood/zwart6, 10

Zadelbruin/zijdebeige10

Classicrood/zwart10

Sierdelen

H07
H19
H21
H73
731
736

Lindehout linestructure bruin glanzend5

Populierenhout lichtbruin zijdemat11

Pianolak zwart5, 8

AMG-carbon/pianolak zwart5

Wortelnotenhout bruin glanzend11

Essenhout zwart glanzend12

lederlederlook ARtIco/stof

1  Optie, niet leverbaar voor de AMG-modellen. 2 Standaard bij de CLS 500/CLS 500 4MATIC. 3 Alleen in combinatie met de AMG Line. 4 Alleen in combinatie 
met de AMG Line Plus. 5 Optie. 6 Alleen in combinatie met het exclusiefpakket. 7 Optie voor het AMG S-model. 8 Standaard bij de AMG-modellen. 

9  Standaard bij het AMG S-model. 10 Optie voor de AMG-modellen. 11 Optie zonder meerprijs. 12 Standaarduitrusting, optie voor de AMG-modellen.  
Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag advies over verdere individuele designo bekledingen.
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H21

731
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H73

designo leder semi-aniline/
designo leder exclusief semi-aniline

designo nappaleder10/
designo nappaleder exclusief10 Sierdelen

leder PASSIon/
leder PASSIon exclusief

nappaleder/
nappaleder exclusief



75

183 792 795 033

197 796 799 044

755 890 996 049

775 988

040

Unilak

040 Zwart

Metallic lakken1

183
197
755
775
792
796
890
988

Magnetietzwart
Obsidiaanzwart
Tenorietgrijs
Iridiumzilver
Palladiumzilver
Citrienbruin
Cavansietblauw
Diamantzilver

designo lakken1

795
799
996

designo manganietgrijs magno2

designo diamantwit bright
designo hyacintrood metallic

designo speciale lakken1

033
044
049

designo mokkazwart metallic
designo allanietgrijs magno2

designo kasjmierwit magno2

1  Optie. 2 Matte lak.
Uw Mercedes-Benz dealer geeft u graag informatie over 
verdere individuele mogelijkheden met designo lakken.

Lakken.

designo speciale lakken1Unilak designo lakken1Metallic lakken1
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Recyclen is de laatste fase in de levenscyclus van een voertuig. Binnen de Europese Unie is er wetgeving opgesteld voor het recyclen van 
voertuigen. In richtlijn 2000/53/EU zijn deze bepalingen opgesteld. Alle Mercedes-Benz modellen worden zo geconstrueerd dat zij zo volledig 
mogelijk kunnen worden gerecycled. Dit leidt tot een minimale belasting van ons milieu. Daarnaast worden onderdelen verwerkt en hergebruikt, 
verder ontwikkeld en verbeterd. Een directe investering in de toekomst. 

Inhoud vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties en uitrustingen voorbehouden. De gegevens in deze brochure benaderen de werkelijkheid zoveel  
mogelijk. Ze komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting van deze uitgave (07/2014). De afbeeldingen en omschrij-
vingen kunnen afwijken van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen. Kleuren kunnen om druk technische redenen 
afwijken. van de in België en Nederland geldende standaard- en leverbare uitvoeringen Hiervoor verwijzen wij Hiervoor verwijzen wij onze laatste 
prijslijst. 
www.mercedes-benz.be www.mercedes-benz.nl

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 0711 · 07-01/1214
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