GLC

Sport Utility Vehicle και Coupé

Πιο ψηλά. Πιο μακριά.
Ζήστε κάθε διαδρομή σας σε ένα νέο επίπεδο: με τις GLC και GLC Coupé. Πιο προηγμένη και πιο
αθλητική από ποτέ και ταυτόχρονα σχεδόν αθόρυβη και αποδοτική. Προαιρετικά με υβριδικό
ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και αερανάρτηση AIR BODY CONTROL ή DYNAMIC BODY CONTROL
στην GLC Coupé. Επιβιβαστείτε: σας περιμένει ένα εξίσου πολιτισμένο και ευρύχωρο εσωτερικό.
Η GLC και η GLC Coupé. Στο στοιχείο της σε κάθε έδαφος.

ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΤΗΣ ΣΕ ΚΆΘΕ ΜΟΡΦΉ.
Γνωρίστε τη μαγεία των μοντέλων GLC με τη μαγεία του HD. Με την εφαρμογή καταλόγου της Mercedes-Benz
για το iPad® καθώς και τις ψηφιακές οδηγίες χρήσης «Mercedes-Benz Guides» για το iPhone®. Και οι δύο
εφαρμογές περιέχουν πολλές ταινίες, ακόμη περισσότερα περιεχόμενα και διατίθενται δωρεάν στο iTunes Store®.

Στο στοιχείο της από κάθε άποψη.
2 | Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC
Ασημί Αδαμάντινο μεταλλικό
Εξοπλισμός AMG Line Εσωτερικού και Εξωτερικού, ζάντες
αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, επένδυση σε
συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών DINAMICA,
διάκοσμος σε μαύρη Λάκα Πιάνου/λειασμένο αλουμίνιο
ανοικτόχρωμο
8 | Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC
Λευκό Αδαμάντινο bright designo
Εξοπλισμός γραμμής EXCLUSIVE Εξωτερικού με designo
εσωτερικού, ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, επένδυση σε δέρμα νάπα designo δίχρωμη Λευκό Πλατίνας
pearl/Μαύρο, διάκοσμος από ξύλο μελιάς Μαύρο με ανοικτούς πόρους/λειασμένο αλουμίνιο ανοιχτόχρωμο
14 | Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC
Γκρι Σελενίτη μεταλλικό
Εξοπλισμός γραμμής EXCLUSIVE με EXCLUSIVE Εσωτερικού
και Εξωτερικού, ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων,
επένδυση σε δέρμα Καφέ Σάγματος/Μαύρο, διάκοσμος από
ξύλο μελιάς Καφέ με ανοικτούς πόρους
20 | Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC Coupé
Ασημί Αδαμάντινο μεταλλικό
Εξοπλισμός AMG Line Εξωτερικού και Εσωτερικού, ζάντες
αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων σε Γκρι
Τιτανίου και γυαλιστερές, δερμάτινες επενδύσεις σε Κόκκινο
Μύρτιλλου/Μαύρο, διάκοσμος AMG Carbon/λειασμένο
αλουμίνιο ανοικτόχρωμο

Στο στοιχείο της σε κάθε χιλιόμετρο.
32 | Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC Coupé
Λευκό Αδαμάντινο bright designo
Βασικός εξοπλισμός Εξωτερικού, πακέτο Night, ζάντες
αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων σε Μαύρο και γυαλιστερές,
πακέτο Night, επενδύσεις από δέρμα νάπα designo σε
Λευκό Πλατίνας pearl/Μαύρο, διάκοσμος από ξύλο μελιάς
Μαύρο με ανοικτούς πόρους/λειασμένο αλουμίνιο
ανοιχτόχρωμο
76 | Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC
78 | Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé
Μαύρο Οψιδιανού μεταλλικό
Πακέτο AMG Night, ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης
5 διπλών ακτίνων, επένδυση σε δέρμα Μαύρο με κόκκινες
διακοσμητικές ραφές, διάκοσμος AMG από ανθρακο
νήματα/λειασμένο αλουμίνιο ανοιχτόχρωμο
82 | Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+
86 | Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé
Λευκό Αδαμάντινο bright designo
Πακέτο AMG Night, σφυρήλατες ζάντες AMG σχεδίασης
σταυρωτών ακτίνων, επένδυση από δέρμα νάπα σε
Μαύρο, διάκοσμος AMG από ανθρακονήματα/λειασμένο
αλουμίνιο ανοιχτόχρωμο

38 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
40 | Mercedes me
44 | Service και υπηρεσίες
48 | Κινητήρες, 9G-TRONIC και 4MATIC
49 | Υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα
50 | AIR BODY CONTROL
51 | DYNAMIC BODY CONTROL
52 | DYNAMIC SELECT, πακέτο μηχανικού
εξοπλισμού Offroad
54 | Σύστημα LED Intelligent Light
55 | Ηχοσύστημα Surround Burmester®
56 | Κάμερα οπισθοπορείας
57 | Κάμερα 360°
58 | Άνεση καθισμάτων και χώρου
60 | Εξοπλισμοί, πακέτα και αξεσουάρ
70 | Τροχοί
74 | Μοντέλα Mercedes-AMG
98 | Τεχνικά χαρακτηριστικά
103 | Επενδύσεις και χρώματα βαφής

Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν
στο βασικό εξοπλισμό.

SUV. Αυτά τα τρία γράμματα
ποτέ δεν ηχούσαν καλύτερα.
Εκπέμπει κυριαρχικότητα και ισχύ, χωρίς να γίνεται επιθετική. Δείχνει υπερήφανα και με αυτοπεποίθηση
το δρόμο, ενώ υποχωρεί όταν πρέπει. Αυτή είναι η υψηλότερη τέχνη της σύγχρονης πολυτέλειας. Και
αυτή είναι η σχεδιαστική γλώσσα της GLC. Το κάθετο, εντυπωσιακό μπροστινό τμήμα και η τρισδιάστατη,
διαμορφωμένη μάσκα ψυγείου με γρίλιες της χαρίζουν μια πρωτοποριακή εμφάνιση. Στα πλαϊνά του
αυτοκινήτου, οι ακριβείς χαρακτηριστικές γραμμές και οι μυώδεις επιφάνειες αναδεικνύουν την αισθητική
σαφήνεια, η οποία χαρακτηρίζει τη νέα σχεδίαση της Mercedes-Benz.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΈΜΜΑ ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ
Το σύστημα LED Intelligent Light διατίθεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Τα καθαρά περιγράμματα και
οι υψηλής ποιότητας λεπτομέρειες με τρισδιάστατη σχεδίαση δημιουργούν τη χαρακτηριστική όψη του
αυτοκινήτου. Οι λυχνίες LED που χρησιμοποιούνται, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόδοση από
τις συνηθισμένες λυχνίες. Χαρακτηριστικός είναι ο λεγόμενος «πυρσός» με τις λειτουργίες φλας,
φώτων θέσης και φώτων πορείας ημέρας. Το φως ακολουθεί την εσωτερική πορεία του περιγράμματος,
αναδεικνύοντας έτσι, μέρα-νύχτα, τη χαρακτηριστική, κορυφαία σχεδίαση Mercedes-Benz.

Απολαύστε το καλύτερο από κάθε διαδρομή σας: μέσω του
διακόπτη DYNAMIC SELECT στην κεντρική κονσόλα, μπορείτε να
επιλέγετε έως πέντε διαφορετικά προγράμματα οδήγησης:
«Comfort», «ECO», «Individual», «Sport», «Sport+». Ανάλογα με
τον εξοπλισμό, μπορείτε να ελέγχετε, για παράδειγμα, τα
συστήματα κίνησης, ανάρτησης και διεύθυνσης. Έτσι μπορείτε
να προσαρμόζετε με βέλτιστο τρόπο την οδηγική εμπειρία
στις προσωπικές σας ανάγκες ή στις εξωτερικές συνθήκες.

Πόλη. Ύπαιθρος. Plus.

Καθʼ οδόν για έναν καλύτερο κόσμο:
η GLC 350 e 4MATIC.
Μπροστά από την εποχή της: η GLC 350 e 4MATIC με υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.
Ο συνδυασμός μετάδοσης κίνησης ενός 4κύλινδρου βενζινοκινητήρα και μιας υβριδικής μονάδας
προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση με ταχύτητα έως 135 km/h. Με αυτονομία που φτάνει τα
34 km, θα σας συνοδεύει μόνο ο απαλός θόρυβος του αέρα, διαφορετικά, επικρατεί το όμορφο
συναίσθημα ότι δεν καταναλώνετε καθόλου καύσιμα και δεν παράγετε καθόλου εκπομπές
καυσαερίων τοπικά. Μια συναρπαστική εμπειρία. Από την GLC 350 e 4MATIC.

Γνωρίζει μόνο μία κατεύθυνση:
προς τα εμπρός.
ΣΎΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΉΘΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΏΝ ΑΝΈΜΩΝ
Ξαφνικές ριπές ανέμου μπορεί να βγάλουν το αυτοκίνητο από την πορεία του, ειδικότερα
σε υψηλές ταχύτητες. Στην GLC το σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων του
βασικού εξοπλισμού τη συγκρατεί. Αποτελεί τμήμα του Ηλεκτρονικού Προγράμματος
Ευστάθειας ESP® και ενεργοποιείται από ταχύτητα 80 km/h σε ευθεία πορεία και διαδρομές
με ήπιες στροφές. Το σύστημα αυτό, ανάλογα με την κατεύθυνση και την ένταση του
πλευρικού ανέμου, μπορεί να υποβοηθήσει τον οδηγό μέσω επεμβάσεων στα φρένα από
την πλευρά, η οποία είναι εκτεθειμένη στον άνεμο. Η επίδραση του πλευρικού ανέμου
στο αυτοκίνητο μειώνεται στο ελάχιστο, ενώ αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Καθήστε αναπαυτικότερα.
Λάμψτε περισσότερο.
Περισσότερο φως. Περισσότερο βάθος. Ακόμη περισσότερη κομψότητα και ποιότητα. Αυτή είναι η GLC σε Λευκό Αδαμάντινο
bright designo. Σε αυτή τη βαφή, η πρώτη στρώση χρώματος συνδυάζεται με μια επιπλέον στρώση, που δίνει μια περλέ, γυαλιστερή εμφάνιση. Και με το διαφανές βερνίκι στο τέλος, ολοκληρώνεται η βαφή designo τριών στρώσεων. Το Λευκό Αδαμάντινο
bright designo ταιριάζει απόλυτα με το designo στο εσωτερικό δύο χρωμάτων Λευκό Πλατίνας pearl/Μαύρο. Ένας από
τους πολλούς συνδυασμούς χρωμάτων και υλικών, που καθιστούν την GLC το πιο εξατομικευμένο SUV της κατηγορίας της.

Αξεπέραστη οδηγική κουλτούρα.
Εξουδετερώστε τις διαφορές ύψους – με το AIR BODY CONTROL. Η προαιρετικά διαθέσιμη αερανάρτηση
με συνεχώς ρυθμιζόμενο σύστημα απόσβεσης προσφέρει στους επιβάτες όλα τα επιτεύγματα της μηχανικής.
Η υποστροφή μειώνεται αισθητά σε ορισμένους ελιγμούς για πραγματικά δυναμική οδήγηση. Επιπλέον, οι
ανωμαλίες του οδοστρώματος απορροφούνται σχεδόν πλήρως. Η αυτόματη ρύθμιση ύψους εξασφαλίζει,
ανάλογα με την ταχύτητα, περισσότερη ευστάθεια και μικρότερη κατανάλωση. Σε ανηφορικές διαδρομές ή
με βαρύ φορτίο, το ύψος του οχήματος μπορεί να ρυθμίζεται χειροκίνητα μέσω του διακόπτη ρύθμισης ύψους οχήματος. Ξεκούραση αναχώρηση – ακόμη πιο ξεκούραστη άφιξη: η GLC με αερανάρτηση
AIR BODY CONTROL.

Ο εσωτερικός χώρος της GLC εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά υψηλή αντιληπτή
αξία του. Το μυστικό κρύβεται πίσω από τις επιφάνειες: με υλικά όπως, για
παράδειγμα, ξύλο με ανοικτούς πόρους, λειασμένο αλουμίνιο ή διάτρητο δέρμα,
βιώνετε τη σύγχρονη πολυτέλεια.

ΤΟ TOUCHPAD: ΕΝΣΤΙΚΤΩΔΏΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΌ
Η γλώσσα του σώματος, η κάθε σας κίνηση αποτελούν τρόπο επικοινωνίας. Είναι σύντομη και κατανοητή. Στην
οδήγηση, μόνο ένα πράγμα απαιτεί την προσοχή σας: η κυκλοφορία. Το touchpad με σύστημα αισθητήρων multitouch
(προαιρετικό ανάλογα με τον εξοπλισμό) χρειάζεται μόνο μία ή δυο κινήσεις των δακτύλων σας, ένα σύντομο άγγιγμα
ή άνοιγμα των δαχτύλων, για να καταλάβει τι θέλετε. Αποκρυπτογραφεί το γραφικό σας χαρακτήρα, είτε πρόκειται για
γράμματα, είτε για αριθμούς. Έτσι σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες του συστήματος infotainment
απλώς με χειρονομίες. Μια μοναδική, απτική εμπειρία – και ένα τέλειο παράδειγμα για την πρωτοποριακή εργονομία
της GLC.

57 mm περισσότερος
ελεύθερος χώρος για τα πόδια.
Είτε κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι με την οικογένειά σας, είτε ξεκινάτε με τους φίλους σας μια μεγάλη
περιπέτεια – στη GLC απολαμβάνετε την απόλυτη ελευθερία. Αισθητά περισσότερος ελεύθερος χώρος
σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο GLK και ακόμη μεγαλύτερη πολυμορφικότητα.

Μεγαλύτερη ελευθερία στα 4,66 m.

Πρωταγωνίστρια
σε έναν κόσμο κομπάρσων.
Μια δήλωση για περισσότερη αισθητική. Για περισσότερο αθλητισμό. Για περισσότερη αδρεναλίνη.
Η GLC Coupé συγκεντρώνει κάποιες από τις πιο συναρπαστικές πτυχές της αυτοκίνησης σε ένα
αυτόνομο σύνολο. Ως το πρώτο Midsize Sport Utility Coupé της Mercedes-Benz, εντυπωσιάζει με
ένα συνδυασμό στοιχείων SUV και Coupé, καθώς και με θεαματική δυναμική.

Ακολουθήστε τις ιδανικές γραμμές.
Με το βλέμμα σας.
Η σπορτίφ σιλουέτα της GLC Coupé ξεχωρίζει για το δυναμισμό και την κομψότητά της.
Οι φαρδιοί ώμοι, οι μακρύτερες αναλογίες και τα οριζόντια προσανατολισμένα πίσω
φώτα προσδίδουν στο αυτοκίνητο μία προοδευτική εμφάνιση γεμάτη αυτοπεποίθηση. Η
σχεδίαση τονίζεται ακόμα περισσότερο από την προαιρετική σπορ-αποκλειστική AMG
Line. Κάθε γραμμή και κάθε λεπτομέρεια υπαινίσσονται την παρόρμησή της.

Συνεπαίρνει, συγκινεί
και στην ανάγκη «βάζει φρένο».
Η ευφυΐα είναι ακαταμάχητη. Η GLC Coupé διαθέτει μια πλούσια γκάμα καινοτόμων
συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Το ενεργό σύστημα υποβοήθησης πέδησης
περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό. Το σύστημα μπορεί να προειδοποιεί για κίνδυνο
σύγκρουσης και, εάν χρειάζεται, να επιβραδύνει αυτόνομα το όχημα. Προαιρετικά
διατίθεται επίσης το πακέτο υποβοήθησης οδήγησης Plus, το οποίο συγκεντρώνει πολλά
συστήματα, για ολοκληρωμένη προστασία. Ακόμα και πεζοί που διασχίζουν μία δια
σταύρωση μπορούν να αναγνωρίζονται και να προστατεύονται.

Δεν συγκρίνεται με τίποτε.
Δικτυώνεται με τα πάντα.

Η μουσική σας, οι επαφές σας, τα αγαπημένα σας μέρη. Όλα όσα κάνουν
τη ζωή σας τόσο μοναδική μπορούν να βρίσκονται πάντα μαζί σας στη
GLC Coupé. Οι ενδείξεις είναι εντυπωσιακές και ο χειρισμός πιο απλός από
ποτέ. Με τις προαιρετικές υπηρεσίες Remote Online μπορείτε ακόμα και
να έχετε πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες του αυτοκινήτου από το smart
phone σας. Από παντού και οποιαδήποτε στιγμή.

Δυναμική: η ισχυρή θέληση για αλλαγή.
Η τόλμη, η ορμή και η περιέργεια κινούν τη GLC Coupé – οι καινοτόμες τεχνολογίες
την ωθούν παραπέρα: η τετρακίνηση 4MATIC, το αυτόματο κιβώτιο 9G-TRONIC και
η αερανάρτηση AIR BODY CONTROL. Κύριο χαρακτηριστικό της δυναμικής οδήγησης
είναι η ανάρτηση DYNAMIC BODY CONTROL. Επιτρέπει την άκρως εξατομικευμένη
ρύθμιση για συναρπαστική σπορ οδήγηση ή απολαυστική άνεση.

«Ηλεκτρίζει» το δρόμο.
Το υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης της GLC 350 e 4MATIC Coupé δεν είναι μόνο
γρήγορο, οικονομικό και πολιτισμένο. Προσφέρει επίσης μία πρωτόγνωρη, συναρπαστική
εμπειρία οδήγησης. Η επιτάχυνση είναι ομαλή. Η εκκίνηση αθόρυβη. Οι τοπικές εκπομπές
μόνο με ηλεκτροκίνηση μηδενικές. Η απόδοση συστήματος στο συγκεκριμένο μοντέλο
φτάνει τα 235 kW (320 hp) και η ροπή στρέψης τα 560 Nm.

Επιταχύνει προς την ανεξαρτησία.

Εξατομίκευση, ποιότητα και εμφάνιση.
Τα καλύτερα υλικά στο εσωτερικό.
Το κλείσιμο της πόρτας μιας Mercedes-Benz ήταν ανέκαθεν μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή.
Σχεδόν σε κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν αντιλαμβάνεται κανείς τόσο άμεσα την πολυτέλεια.
Θαυμάστε τις ρέουσες μεταβάσεις, τις κομψές ραφές των επενδύσεων, τον αποκλειστικό
διάκοσμο, τη μελετημένη επιλογή των χρωμάτων και τις οθόνες με τις μεγάλες επιφάνειες.
Ποιο άλλο SUV της μεσαίας κατηγορίας αφήνει τόσο πολύ χώρο στην ευεξία σας;

Πρακτική,
αλλά καθόλου κοινή.
Η επιβλητικότητα των ώμων, οι σπορ γραμμές της οροφής – με την ιδιαίτερα εκφραστική
σιλουέτα της, η GLC Coupé κάνει μια ξεκάθαρη δήλωση για τη δυναμική κομψότητα.
Η σχεδίασή της ενσαρκώνει το γνήσιο δυναμισμό, αλλά μέσα της κρύβει πολλά περισσό
τερα: περισσότερο χώρο και μεγαλύτερη ευελιξία από οποιοδήποτε συνηθισμένο sport
coupé. Με αναδιπλωμένες πλάτες πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα φόρτωσης φτάνει έως
και τα 1400 λίτρα.

Mercedes-Benz Intelligent Drive – χαράζει την πορεία
προς την αυτόνομη οδήγηση χωρίς ατυχήματα.
Ως ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων παγκοσμίως, η Mercedes-Benz έχει αναπτύξει
μία ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφαλείας. Στόχος είναι να διασφαλίζεται η αντίδραση
ανάλογα με τον κίνδυνο, η αποφυγή ατυχημάτων και ο μετριασμός των συνεπειών τους.
Για τους επιβάτες της Mercedes, αλλά και για όλους τους άλλους.
Μέρος αυτής της ολοκληρωμένης φιλοσοφίας ασφαλείας είναι το Mercedes-Benz Intelligent
Drive, το οποίο καθιστά τη Mercedes σας ένα από τα ευφυέστερα αυτοκίνητα του κόσμου – και «σκεπτόμενο συνεργάτη». Τα συστήματα υποβοήθησης του Mercedes-Benz
Intelligent Drive μπορούν να ανιχνεύουν κινδύνους, να προειδοποιούν έγκαιρα και να
επεμβαίνουν ακόμη και αυτόνομα σε περίπτωση ανάγκης – π.χ. επιβραδύνοντας το αυτοκίνητο. Έτσι, μπορούν να αποτρέπονται ατυχήματα ή να μειώνεται η σοβαρότητά τους.
Για την επαρκή προστασία των επιβατών, ενεργοποιούνται προνοητικά και ανάλογα με το
μοντέλο πρόσθετα μέτρα προστασίας, όπως το PRE-SAFE®.
Ήδη πολλά αυτοκίνητα Mercedes-Benz προσφέρουν κατ’ επιλογή ένα πακέτο υποβοήθησης
οδήγησης. Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του είναι η εν μέρει αυτοματοποιημένη
οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους, σε επαρχιακές οδούς και στην πόλη. Επιπλέον, παρέχει
υποστήριξη κατά την αλλαγή λωρίδας σε δρόμους πολλών λωρίδων, διευκολύνοντας για
παράδειγμα την προσπέραση. Έτσι, ανακουφίζεται ο οδηγός, αφού δεν χρειάζεται κανονικά
να πατάει φρένο ή γκάζι. Σημαντική υποστήριξη απολαμβάνει και στην οδήγηση του
αυτοκινήτου – ακόμη και σε στροφές.
Ποτέ πριν η ασφάλεια, η άνεση και η υποστήριξη οδηγού δεν αλληλοσυμπληρώνονταν τόσο
ολοκληρωμένα. Αυτή η πρωτοποριακή συνεργασία αισθητήρων καθώς και συστημάτων
ασφάλειας και υποβοήθησης αποτελεί ορόσημο στην πορεία προς την αυτόνομη οδήγηση
χωρίς ατυχήματα. Και μία συναρπαστική νέα εμπειρία.
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ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά
με το Mercedes-Benz Intelligent Drive στη διεύθυνση
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com

Ο κόσμος μας στα χέρια σας.
www.mercedes.me – εδώ όλα στρέφονται γύρω από εσάς. Ανακαλύψτε έναν κόσμο υπηρεσιών,
προσφορών και νεωτερισμών που διευκολύνουν και ομορφαίνουν τη ζωή σας συναρπαστικά. Και βέβαια
τις έχετε εύκολα στη διάθεσή σας, δηλαδή ψηφιακά. Έτσι ο κόσμος μας γίνεται ο κόσμος σας.

Η δικτύωσή σας μπορεί να είναι τόσο εκπληκτικά εύκολη.
Όλες οι υπηρεσίες μας συνδεσιμότητας και κινητικότητας, καθώς και πολλές άλλες εκπληκτικές προσφορές,
έρχονται σε εσάς και μόνο για εσάς. Αυτό σημαίνει Mercedes me. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας δωρεάν
και κάντε τον κόσμο της Mercedes-Benz δικό σας: στον υπολογιστή ή το laptop σας ή όταν μετακινήστε
στην ταμπλέτα, το smartphone ή το smartwatch σας. Επειδή η ζωή σας αλλάζει διαρκώς, εξελίσσουμε
κι εμείς διαρκώς τις υπηρεσίες μας. Ανακαλύψτε τες: www.mercedes.me/welcome
Θέλετε να απολαμβάνετε την έμπνευση κι όταν δεν είστε online; Τα Mercedes me Stores έρχονται να
συναρπάσουν σε όλο τον κόσμο, π.χ. στο Πεκίνο, στη Μόσχα και στο Αμβούργο.

Η υπηρεσία Mercedes me connect σας δικτυώνει με το
αυτοκίνητό σας –και το αυτοκίνητό σας με τον υπόλοιπο
κόσμο. Πολυάριθμες και πρακτικές υπηρεσίες συνδεσιμότη
τας σας υποστηρίζουν στο αυτοκίνητό σας για περισσότερη
ασφάλεια, περισσότερη επικοινωνία και, φυσικά, για ακόμη πιο
συναρπαστική εμπειρία οδήγησης. Η ευχάριστη αίσθηση ότι
παραμένετε συνδεδεμένοι διαρκώς και κατά την οδήγηση. Το
Mercedes me connect περιλαμβάνει εκτός από τις βασικές
υπηρεσίες, οι οποίες σας παρέχουν αυτόματα υποστήριξη σε
περίπτωση οδικής βλάβης ή ατυχήματος, και την υπηρεσία
Remote Online – την επιλογή που σας επιτρέπει να πραγμα
τοποιείτε ρυθμίσεις στο αυτοκίνητο μέσω smartphone –
και πολλά άλλα.
Η υπηρεσία Mercedes me inspire σας προσφέρει εμπειρίες
της μάρκας και τη δυνατότητα για έναν διάλογο με όραμα.
Θα θέλαμε να ξέρουμε τις απόψεις σας για τις ιδέες μας και
να μαθαίνουμε τι σας παρακινεί, ώστε να μπορούμε πάντα
να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις. Θα βρείτε, για παρά
δειγμα, μία Community καθώς και προσφορές κι εμπειρίες
που ξεφεύγουν από τα κλασικά θέματα αυτοκινήτου κι επεκτείνονται σε τομείς όπως εκδηλώσεις, ταξίδια και lifestyle.

1

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στην εκάστοτε αγορά.

Η υπηρεσία Mercedes me move παρέχει πρόσβαση σε
έξυπνες λύσεις κινητικότητας: η car2go είναι πρωτοπόρος
και ηγέτης παγκοσμίως στο free floating carsharing, η
εφαρμογή κινητικότητας moovel συγκεντρώνει τις προσφορές διαφόρων παρόχων κινητικότητας και βρίσκει την
καλύτερη διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β. Με την
εφαρμογή mytaxi μπορείτε να καλείτε το ταξί σας, να παρα
κολουθείτε ζωντανά τη διαδρομή και να πληρώνετε εύκολα.
Το Mercedes-Benz Rent σας παρέχει αυτοκίνητο για οποιοδήποτε λόγο και σύντομο ή μεγάλο διάστημα μέσω κάποιου
κοντινού Εξουσιοδοτημένου Διανομέα Mercedes-Benz. Το
Blacklane σας επιτρέπει να κάνετε κράτηση λιμουζίνας με
οδηγό, ενώ το FlixBus δίνει τη δυνατότητα για οικονομικά,
άνετα και φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια με υπεραστικά
λεωφορεία.
Η υπηρεσία Mercedes me assist κάνει τη συντήρηση του
οχήματός σας εξαιρετικά απλή υπόθεση. Μπορείτε απλά να
βρίσκετε online έναν κοντινό Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
Mercedes-Benz και να κλείνετε ραντεβού. Η ψηφιακή
κατάσταση λογαριασμού service σάς ενημερώνει σχετικά με
τις πραγματοποιούμενες εργασίες συντήρησης. Μετά τη
συντήρηση είναι στη διάθεσή σας ηλεκτρονικά σε μία ημέρα.
Εκτός από την τρέχουσα κατάσταση λογαριασμού service,

μπορείτε επίσης να βλέπετε το ιστορικό συντήρησης και
τα διαστήματα μεταξύ συντηρήσεων του οχήματός σας και,
αν θέλετε, να τα εκτυπώνετε.
Η υπηρεσία Mercedes me finance σας προσφέρει πολυ
άριθμους τρόπους, για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που
επιθυμείτε. Σε συνεργασία μαζί σας, η Mercedes-Benz
Financial Services θα βρει τη βέλτιστη λύση μακροχρόνιας
μίσθωσης, χρηματοδότησης και ασφάλισης του αυτοκινήτου
σας – προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Τα προϊόντα μας
μακροχρόνιας μίσθωσης σας επιτρέπουν να οδηγείτε πάντοτε τα πιο καινούργια μοντέλα μας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μέγιστη ευελιξία. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρώνετε
για την αγορά, αλλά μόνο για τη χρήση απολαμβάνοντας ελκυ
στικές μηνιαίες δόσεις. Με τις προσφορές χρηματοδότη
σής μας εξοφλείτε την καινούργια σας Mercedes-Benz, όπως
εξυπηρετεί το δικό σας οικονομικό σχεδιασμό. Με το ύψος
προκαταβολής που επιλέγετε και τη διάρκεια της σύμβασης,
καθορίζετε το ποσό των μηνιαίων δόσεων. Αξιόπιστη προστα
σία του προϋπολογισμού και του οχήματός σας προσφέρουν
οι εξατομικευμένες μας λύσεις ασφάλισης με ελκυστικούς
όρους. Μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορείτε να διαχειρίζεστε τις χρηματοοικονομικές συμβάσεις σας πολύ
άνετα online.1

Οι υπηρεσίες service μας: ταιριάζουν τέλεια στη Mercedes σας.
Αποκτάτε κάτι περισσότερο από ένα αυτοκίνητο: κάτι ανεκτίμητο, την αποκλειστική σχέση συνεργασίας με τη Mercedes-Benz.
Αυτό σημαίνει για εσάς σιγουριά, ασφάλεια και ανεξαρτησία. Με άλλα λόγια: την ωραία αίσθηση ότι οδηγείς μια Mercedes.

Το καλύτερο για τη Mercedes σας. Κανείς δεν γνωρίζει τη
Mercedes σας καλύτερα από τους έμπειρους ειδικούς μας
στα συνεργεία της Mercedes-Benz. Η εκτενής προσφορά
υπηρεσιών service μας και η απαίτηση υψηλής ποιότητας
εγγυώνται, ότι το όχημά σας είναι πάντα σε άριστη κατάσταση.
Γι’ αυτό εμπιστευόμαστε τα δοκιμασμένα ειδικά εργαλεία
και Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz.
Το καλύτερο για εσάς. Κινείστε με σιγουριά από το πρώτο
χιλιόμετρο. Αυτό σας εξασφαλίζουν τα ειδικά προσαρμοσμένα Συμβόλαια Συντήρησης Mercedes-Benz. Με τον τρόπο
αυτό επωφελείστε από την ασφάλεια του μακροχρόνιου
προγραμματισμού, το συνεχή έλεγχο των εξόδων μέσω σταθερών μηνιαίων δόσεων και τη διαφάνεια κόστους. Επι
πλέον, είστε βέλτιστα προστατευμένοι από πρόσθετα έξοδα
συνεργείου.

Το καλύτερο για την κινητικότητά σας. Με τη λύση
κινητικότητας Mercedes-Benz Mobilo1 οδηγείτε ανέμελα σε
ολόκληρη την Ευρώπη – χωρίς να ανησυχείτε για οδικές
βλάβες, ατυχήματα, μικροζημιές ή βανδαλισμό. Με την υπηρε
σία Mobilo δικαιούστε επιτόπου υπηρεσίες, όχημα αντικα
τάστασης, ρυμούλκηση ή διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Η
υπηρεσία Mobilo περιλαμβάνεται για τα δύο χρόνια μετά
την πρώτη ταξινόμηση και μπορεί να ανανεώνεται με κάθε
service σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή έως και για
30 χρόνια. Και όποτε χρειαστείτε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν πανευρωπαϊκά καλώντας
τον αριθμό 00800 1 777 77772.
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ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα Συμβόλαια
Συντήρησης Mercedes-Benz στη διεύθυνση www.mercedes-benz.gr –
ή να ζητήσετε μία εξατομικευμένη προσφορά για εσάς από τους
Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Mercedes-Benz.

1

Ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών μας. Η διάρκεια ισχύος ανανεώνεται με κάθε service που πραγματοποιείται σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη
ημερομηνία service – για έως και 30 έτη από την πρώτη ταξινόμηση. 2 Για κλήσεις από το εξωτερικό ενδέχεται να χρεώνονται τέλη περιαγωγής.

Τι θα ήταν ο μηχανοκίνητος
αθλητισμός χωρίς τη Mercedes-Benz;
Το πρώτο όχημα που κέρδισε σε αγώνες ταχύτητας διέθετε κινητήρα Daimler. Η πρώτη Mercedes
ήταν αγωνιστικό αυτοκίνητο. Τα θρυλικά Ασημένια Βέλη – ένας μύθος. Η αγωνιστική πλευρά της
Mercedes-Benz έχει μακρά παράδοση. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα τόσο
τη μάρκα όσο και κάθε αυτοκίνητό της. Γνωρίστε τη μοναδική ιστορία σαν να συνέβη μόλις χθες
στο Mercedes-Benz Museum στη Στουτγάρδη.
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ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
Γνωρίστε τις εξελίξεις στον κόσμο των μετακινήσεων τα
τελευταία 130 και πλέον χρόνια και κάντε ένα ταξίδι στην ιστορία
της αυτοκίνησης στο Mercedes-Benz Museum. Σας περι
μένουν περισσότερα από 1500 εκθέματα σε 16500 m2 που
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μοναδικά κομμάτια όπως η
παλαιότερη Mercedes του 1902 που διατηρείται ακόμη ή τα
θρυλικά οχήματα τύπου gullwing. Καλωσορίσατε στο λίκνο
της καινοτομίας:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzmuseum
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum

Τι θα ήταν η Mercedes-Benz
χωρίς το μηχανοκίνητο αθλητισμό;
Στις 3 Ιουνίου 1934 στην πίστα Νίρμπουρινγκ γεννήθηκε ο μύθος του «Ασημένιου Βέλους». Σήμερα
παραμένει πιο ζωντανός ποτέ: το 2016 η ομάδα του Ασημένιου Βέλους Mercedes-AMG Petronas
κατακτά για τρίτη συνεχή φορά το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 κατασκευαστών και οδηγών
νικώντας σε 19 από τα 21 Grand Prix. Σε ένα θεαματικό τελικό, στη μητρόπολη της ερήμου, το Άμπου
Ντάμπι, ο Nico Rosberg στέφεται για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Mercedes-Benz
F1 W07 Hybrid. Η αξία αυτής της επιτυχίας ξεπερνά τα όρια της αγωνιστικής πίστας: κάθε μέτρο
της διαδρομής ωθεί την εξέλιξη των υλικών ελαφριάς κατασκευής και της υβριδικής τεχνολογίας πιο
κοντά στην εργοστασιακή παραγωγή.
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ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ
Γνωρίστε τη μαγεία της Formula 1 με πολυμέσα.
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+, Σαιζόν 2017.

Δύναμη ισχύος.
Περισσότερες εκδόσεις συστημάτων κίνησης, τρία διαφορετικά καύσιμα, ένας κοινός στόχος: η διατήρηση της
εξαιρετικά υψηλής οδηγικής άνεσης, που χαρακτηρίζει μια Mercedes-Benz και, ταυτόχρονα, η επίτευξη
εντυπωσιακά χαμηλών τιμών κατανάλωσης και εκπομπών καυσαερίων. Για αυτό φροντίζει ένα ολοκληρωμένο
πακέτο καινοτομιών, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται το νέο κιβώτιο ταχυτήτων – σύστημα μετάδοσης
κίνησης: 9G-TRONIC και 4MATIC.
Όλοι οι κινητήρες συνδυάζονται στο βασικό εξοπλισμό με το καινούριο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 9G-TRONIC
(7G-TRONIC PLUS στις GLC 350 e 4MATIC και GLC 350 e 4MATIC Coupé). Ένα ορόσημο στην τεχνολογία κιβωτίων
ταχυτήτων: με εννέα ταχύτητες εμπροσθοπορείας, το αυτόματο κιβώτιο προσφέρει αποδοτικότητα, άνεση και
δυναμική άλλου επιπέδου. Εντυπωσιάζει με τις ήπιες και γρήγορες αλλαγές σχέσεων. Ταυτόχρονα το 9G-TRONIC
συντελεί στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Κορυφαίος είναι και ο συνδυασμός του 9G-TRONIC με την
τετρακίνηση 4MATIC. Η κόμπακτ και ελαφριά κατασκευή και πολυάριθμα άλλα μέτρα μείωσης βάρους συμβάλλουν σε χαμηλότερες εκπομπές – χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση, τη δυναμική ή την ασφάλεια οδήγησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
Πετρελαιοκινητήρες:
GLC 220 d 4MATIC και GLC 220 d 4MATIC Coupé με ισχύ 125 kW (170 hp)
GLC 250 d 4MATIC και GLC 250 d 4MATIC Coupé με ισχύ 150 kW (204 hp)
GLC 350 d 4MATIC και GLC 350 d 4MATIC Coupé με ισχύ 190 kW (258 hp)
Βενζινοκινητήρες:
GLC d 250 4MATIC και GLC 250 4MATIC Coupé με ισχύ 155 kW (211 hp)
GLC d 300 4MATIC και GLC 300 4MATIC Coupé με ισχύ 180 kW (245 hp)
GLC 350 e 4MATIC και GLC 350 e 4MATIC Coupé, με βενζινοκινητήρα ισχύος 155 kW
(211 hp), ηλεκτροκινητήρα 85 kW (116 hp), ισχύ συστήματος 235 kW (320 hp)

GLC 350 e 4MATIC
Η τεχνολογία υβριδικού ηλεκτρικού συστήματος επιτρέπει τη
γρήγορη εξωτερική επαναφόρτιση από 20 σε 100 %1 μέσω
ενός wallbox σε δύο μόνο ώρες, ενώ σε κανονική πρίζα σε μόλις
τέσσερις ώρες.
1 | 4κύλινδρος βενζινοκινητήρας.
2 | Σύστημα πέδησης με ανάκτηση ενέργειας.
3 | Ηλεκτροκινητήρας.
4 | Μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης.
5 | Υποδοχή φόρτισης.
1

 χρόνος φόρτισης 20–100 % ποικίλει ανάλογα με την πηγή
Ο
ρεύματος από 2,0 έως 4,1 ώρες (400 V/32 A–230 V/8 A).

GLC 350 e 4MATIC με τεχνολογία Plug in Hybrid.
Η νέα GLC 350 e 4MATIC συλλέγει τα καλύτερα στοιχεία από κάθε σύστημα κίνησης: ισχύ, αθόρυβη
λειτουργία και κορυφαία αποδοτικότητα. Η μονάδα μετάδοσης κίνησης αποτελείται από έναν
4κύλινδρο κινητήρα εσωτερικής καύσης με ισχύ 155 kW (211 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 350 Nm,
καθώς και μία υβριδική μονάδα ισχύος 85 kW (116 hp) και μέγιστη ροπή στρέψης 340 Nm. Αμιγώς
ηλεκτροκίνητη οδήγηση είναι εφικτή με ταχύτητα έως και 135 km/h για απόσταση έως 34 km. Κατά
την ταχύτερη οδήγηση ή την οδήγηση σε απότομες ανηφόρες, η GLC περνάει αυτόματα στη
λειτουργία με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

ΥΒΡΙΔΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΈΧΟΥΝ ΠΟΛΛΆ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ.
INTELLIGENT HYBRID ΈΧΕΙ ΜΌΝΟ ΈΝΑ
Το Intelligent HYBRID είναι μια προνοητική στρατηγική λειτουργίας για τα υβριδικά οχήματα
Mercedes-Benz, ώστε το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης να αποδίδει ακόμη περισσότερο.
Περιλαμβάνει – ανάλογα με τον εξοπλισμό – τις παρακάτω λειτουργίες: Ανάκτηση ενέργειας
υποβοηθούμενη από ραντάρ, η οποία χρησιμοποιεί τα δεδομένα του συστήματος ρύθμισης από
στασης, για την καλύτερη δυνατή χρήση της ανάκτησης ενέργειας και της λειτουργίας κύλισης.
Την προληπτική στρατηγική αλλαγής ταχυτήτων, η οποία χρησιμοποιεί, επιπλέον, τα δεδομένα
του συστήματος ρύθμισης απόστασης για την επιλογή σχέσεων. Στρατηγική τρόπου λειτουργίας

Με την τεχνολογία Plug in Hybrid της GLC 350 e 4MATIC υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας
σε πρίζα – εκτός από την ανάκτηση ενέργειας. Χάρη στη μεγάλη μπαταρία, το αυτοκίνητο μπορεί να
διανύει μεγαλύτερες αποστάσεις με αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση – χωρίς καθόλου εκπομπές τοπικά.

βάσει διαδρομής, η οποία βελτιστοποιεί, με τη βοήθεια των δεδομένων από το σύστημα πλοήγησης, τους τρόπους λειτουργίας του υβριδικού συστήματος κίνησης, ώστε να αξιοποιείται όσο
το δυνατόν περισσότερο η φόρτιση της μπαταρίας. Υποβοήθηση ECO, η οποία υποστηρίζει
τον οδηγό με τη βοήθεια ενός απτικού πεντάλ γκαζιού για αποδοτικότερη οδήγηση.

Η άνεση αιωρείται στον αέρα. AIR BODY CONTROL.
Η GLC και η GLC Coupé ανεβάζουν τους επιβάτες, εφόσον το επιθυμούν, στα σύννεφα. Με την αερανάρτηση AIR BODY
CONTROL. Προσφέρει εξαιρετική οδηγική άνεση, ακόμη και όταν το αυτοκίνητο είναι φορτωμένο. Χάρη στην αυτόματη
ρύθμιση ύψους, και, ανάλογα με την ταχύτητα που κινείστε, μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου και να βελτιωθεί
η ασφάλεια οδήγησης. Επιπλέον, σε διαδρομές σε ανώμαλο οδόστρωμα ή σε περιπτώσεις δύσκολης εκκίνησης, μπορεί να
αυξάνεται η απόσταση από το έδαφος με το διακόπτη ρύθμισης ύψους οχήματος. Το AIR BODY CONTROL βελτιώνει και τη
δυναμική οδήγηση, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση. Έτσι, σε περίπτωση ελιγμών αποφυγής, οι δυνάμεις ελατηρίων και
απόσβεσης προσαρμόζονται εντελώς αυτόματα. Αυτό συμβάλλει στο να παραμένει το όχημα σταθερό και υπό έλεγχο ακόμη και σε κρίσιμες καταστάσεις. Οι αποσβεστήρες στον μπροστινό και πίσω άξονα ρυθμίζονται συνεχώς. Οι αερόσουστες
μπορούν να ρυθμιστούν σε τρεις βαθμίδες ακαμψίας. Με το διακόπτη DYNAMIC SELECT, ο οδηγός μπορεί να επιλέγει
εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά οδήγησης με την άνετη και σπορτίφ ρύθμιση. Και μια πολύ ευχάριστη «παρενέργεια»
της αερανάρτησης AIR BODY CONTROL: όταν το όχημα είναι σταματημένο, ο οδηγός μπορεί να χαμηλώνει το πίσω μέρος
του οχήματος κατά 40 mm, ώστε να διευκολύνεται η φόρτωση και η εκφόρτωση. Ο διακόπτης για το χαμήλωμα βρίσκεται
στο χώρο φόρτωσης αριστερά στο πλευρικό τοίχωμα.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ
Η ανάρτηση AGILITY CONTROL με επιλεκτικό σύστημα απόσβεσης,
στο βασικό εξοπλισμό της GLC και προαιρετικά για την GLC Coupé,
φροντίζει για εκπληκτική άνεση, καθώς η συμπεριφορά κύλισης, η
απόσβεση κραδασμών και η ευστάθεια ρυθμίζονται ανάλογα με την
ποιότητα οδοστρώματος.
Την άνεση που προσφέρει το σύστημα διεύθυνσης με υποβοήθηση
εξαρτώμενη από την ταχύτητα συμπληρώνει το σύστημα άμεσης
διεύθυνσης με μεταβλητή υποβοήθηση ανάλογα με τη γωνία του
τιμονιού. Σε δρόμους με αλλεπάλληλες στροφές, για παράδειγμα,
συμβάλλει στην πιο ευέλικτη απόκριση του αυτοκινήτου και αυξάνει
την ευστάθεια στην ευθεία πορεία.

Πιο γρήγορα από την άνετη στη σπορ οδήγηση: DYNAMIC BODY CONTROL.
Αποκλειστικά για τη GLC Coupé διατίθεται προαιρετικά η χαλύβδινη ρυθμιζόμενη ανάρτηση DYNAMIC BODY CONTROL.
Με βάση την σπορ ανάρτηση του βασικού εξοπλισμού, τα χαρακτηριστικά απόσβεσης μπορούν να μεταβάλλονται αισθητά
μέσω του διακόπτη DYNAMIC SELECT. Οι δυνατότητες ρύθμισης προσφέρουν μια ευρεία γκάμα επιλογών για άνετη, σπορ
και πολύ σπορ οδήγηση. Ο οδηγός μπορεί να επιλέγει μεταξύ τριών ρυθμίσεων «Comfort», «Sport» και «Sport+».
Στις βαθμίδες «Sport» και «Sport+» αυξάνεται η απόδοση των αμορτισέρ. Η σκληρότερη ρύθμιση της ανάρτησης επιτρέπει
πιο δυναμικό τρόπο οδήγησης με εξίσου υψηλά επίπεδα άνεσης, ακόμα και σε μεγάλες διαδρομές. Καθώς το σύστημα
λειτουργεί αδιαβάθμητα και η ρύθμιση πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε τροχό, βελτιώνονται η ασφάλεια οδήγησης
και η άνεση κύλισης.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΉΣΕΩΝ
Προαιρετικά για την GLC διατίθεται η σπορ ανάρτηση, η οποία αποτελεί βασικό εξοπλισμό για την GLC Coupé. Η μεγαλύτερη ακαμψία
της ανάρτησης και των αμορτισέρ επιτρέπει πιο σπορ οδήγηση, χωρίς
σημαντικούς συμβιβασμούς στην άνεση. Επιπλέον, το ιδιαίτερα
άμεσο σύστημα διεύθυνσης εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία.

Δυνατές συγκινήσεις με το πάτημα ενός διακόπτη.
Άνετη, σπορτίφ ή εντελώς εξατομικευμένη ρύθμιση της
ανάρτησης επιλέγετε με το διακόπτη του DYNAMIC
SELECT στην κεντρική κονσόλα. Το πρόγραμμα οδήγησης
«Comfort» επιτρέπει την άκρως ισορροπημένη οδήγηση.
Το πρόγραμμα οδήγησης «ECO» προσαρμόζει όλες τις
παραμέτρους έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η χαμηλότερη
κατανάλωση καυσίμου, η ένδειξη ECO στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών υποστηρίζει ένα αποδοτικό τρόπο
οδήγησης, ενώ, ανάλογα με το μοντέλο κινητήρα, μπορεί
να ενεργοποιηθεί η «λειτουργία κύλισης». Το «Sport»
χαρακτηρίζεται από επιπλέον χαμηλωμένη ανάρτηση, σφιχτή, σπορτίφ ρύθμιση της απόσβεσης (σε συνδυασμό
με το προαιρετικό AIR BODY CONTROL), προοδευτική

χαρακτηριστική καμπύλη διεύθυνσης και τροποποιημένους
χρόνους αλλαγής ταχυτήτων. «Sport+» σημαίνει εξαιρετικά
σπορ ρύθμιση αλλαγής ταχυτήτων και απόσβεσης. Και το πρό
γραμμα «Individual» επιτρέπει την τροποποίηση των επιμέρους παραμέτρων σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Πραγματική
εμπειρία αποτελεί, όμως, και η εξαιρετική απεικόνιση του
επιλεγμένου προγράμματος οδήγησης μέσω της οθόνης.
Σε συνδυασμό με το προαιρετικό πακέτο μηχανικού εξοπλισμού Offroad, το DYNAMIC SELECT της GLC περιλαμβάνει έως και πέντε επιπλέον προδιαμορφωμένα προγράμματα
οδήγησης για περισσότερες δυνατότητες οδήγησης εκτός
δρόμου. Ο χειρισμός των προγραμμάτων αυτών γίνεται με τη

βοήθεια της λειτουργίας Downhill Speed Regulation ή/και
των διακοπτών Offroad, του χειριστηρίου ελέγχου και του
touchpad. Οι ρυθμίσεις Offroad επιτρέπουν τη βέλτιστη διαμόρφωση του αυτοκινήτου ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής των εξής προγραμμάτων:
«Ολισθηρότητα», «Offroad», «Ρυμούλκηση», «Ανάβαση»,
καθώς και σε συνδυασμό με το AIR BODY CONTROL, η λεγόμενη «Αποκόλληση», όταν, για παράδειγμα, το όχημα έχει
κολλήσει σε βαθιά λάσπη.

Εκπέμπει πραγματική ευφυΐα.
Το προαιρετικό σύστημα LED Intelligent Light εντυπωσιάζει
με την απαράμιλλη σχεδίαση, την ελάχιστη κατανάλωση
ενέργειας και τη μεγάλη διάρκεια ζωής του. Πάνω απʼ όλα
όμως προσφέρει καλύτερη ορατότητα και περισσότερη
ασφάλεια. Κατά την αλλαγή κατεύθυνσης και στις στροφές,
τα φώτα πορείας προσαρμόζονται αυτόματα στις συνθήκες
φωτισμού και οδήγησης. Η λειτουργία «Coming Home» καλωσορίζει τον οδηγό με έναν μπλε φωτισμό εντοπισμού με
LED κατά το ξεκλείδωμα και το κλείδωμα του αυτοκινήτου
μέσω κλειδιού με τηλεχειριστήριο. Το προαιρετικό προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης φώτων μεγάλης σκάλας
Plus διαχέει το φως έτσι, ώστε να μην θαμπώνονται οι οδη
γοί στο αντίθετο ρεύμα αλλά να φωτίζεται άριστα ο δρόμος.

ΣΎΣΤΗΜΑ LED INTELLIGENT LIGHT
Το σύστημα LED Intelligent Light με λίγα λόγια: 1 | Σε επαρχιακούς δρόμους, φωτίζεται πολύ καλύτερη το αριστερό άκρο της
λωρίδας κυκλοφορίας, ειδικά με αναμμένα τα φώτα ομίχλης. 2 | Σε αυτοκινητόδρομους αυξάνεται το οπτικό πεδίο κατά έως και
60 τοις εκατό. 3 | Ο ενεργός φωτισμός στροφών αυξάνει την ασφάλεια κατά την οδήγηση σε στροφές. 4 | Ο φωτισμός αλλαγής
κατεύθυνσης αυξάνει την ασφάλεια σε διασταυρώσεις προσφέροντας καλύτερο πλευρικό φωτισμό. Η εξελιγμένη λειτουργία
φωτισμού ομίχλης μειώνει το θάμπωμα του οδηγού από το φως που αντανακλάται στην ομίχλη. Επιπλέον διατίθεται, προαιρετικά,
το προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης μεγάλης σκάλας φώτων: προσφέρει την καλύτερη δυνατή ακτίνα προβολέων
με αναμμένα τα φώτα μεγάλης σκάλας, χωρίς να ενοχλούνται οι υπόλοιποι οδηγοί.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΦΩΣ
Το προαιρετικό προσαρμοζόμενο σύστημα υποβοήθησης φώτων μεγάλης
σκάλας Plus επιτρέπει την οδήγηση με διαρκώς αναμμένη τη μεγάλη σκάλα
των φώτων, χωρίς να ενοχλούνται οι υπόλοιποι οδηγοί. Έτσι, εξασφαλίζει πάντα
τη βέλτιστη εμβέλεια των προβολέων. Η λειτουργία είναι ενεργή από τα 30 km/h
σε δρόμους χωρίς φωτισμό.

Απόλαυση όχι μόνο για τα
μάτια, αλλά και τα αυτιά.
Οι σημαντικότερες πληροφορίες για τον οδηγό με μια ματιά,
χωρίς να παίρνει τα μάτια του από το δρόμο – αυτό σας
προσφέρει η προαιρετική οθόνη Head-up. Προβάλλει μια
εικονική εικόνα μεγέθους περ. 21 x 7 εκατοστών μέσα στο
πεδίο του οδηγού, η οποία δίνει την εντύπωση ότι «αιωρείται»
μπροστά του, σχεδόν δύο μέτρα πάνω από το καπό κινητή
ρα. Η ένδειξη προβάλλεται με υψηλή ανάλυση και έγχρωμη.
Ανάλογα με τον εξοπλισμό, προβάλλονται, για παράδειγμα,
οδηγίες πλοήγησης, η ταχύτητα, τα ανώτατα όρια ταχύτητας
ή οι ρυθμίσεις του TEMPOMAT ή/και του πιλότου απόστασης DISTRONIC.
Απόλαυση όχι μόνο για τα μάτια, αλλά και τα αυτιά. Απολαύστε το προαιρετικό ηχοσύστημα surround Burmester®.
Εξαιρετικό ηχητικό αποτέλεσμα, από 13 ηχεία υψηλής ισχύος,
έναν 9κάναλο ενισχυτή DSP και ισχύ εξόδου 590 Watt.
Τέλεια εναρμονισμένα μεταξύ τους ηλεκτρονικά και ακουστικά στοιχεία, που μετατρέπουν το εσωτερικό σε αίθουσα
συναυλιών. Τόσο στις μπροστινές, όσο και στις πίσω θέσεις, ο
ήχος με τη λειτουργία surround είναι πραγματική απόλαυση.

Παρκάρετε προς τα πίσω,
«βλέπετε» μπροστά.
Η στάθμευση και οι ελιγμοί με όπισθεν γίνονται με μεγαλύτερη
ευκολία και ασφάλεια χάρη στην κάμερα οπισθοπορείας,
η οποία αποτελεί βασικό εξοπλισμό για την GLC Coupé και
προαιρετικό για την GLC. Η κάμερα δείχνει στον οδηγό
στην οθόνη του συστήματος πολυμέσων την περιοχή πίσω
από το αυτοκίνητο. Δυναμικές βοηθητικές γραμμές παρέχουν σαφή προσανατολισμό για τη διαδικασία ελιγμών.
Ανάλογα με την περιστροφή του τιμονιού, προβάλλονται
η διαδρομή και το πλάτος του οχήματος, καθώς και οι διαφορετικές αποστάσεις από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου.
Κατά την έξοδο από θέση στάθμευσης με όπισθεν, π.χ. από
την πυλωτή πολυκατοικίας, μπορεί να γίνει εναλλαγή σε
ευρυγώνια προβολή 180°, ώστε να αναγνωριστούν εγκαίρως
πεζοί ή οχήματα που πλησιάζουν. Ένα κάλυμμα κάτω από
το αστέρι Mercedes, το οποίο ανοίγει αυτόματα μόλις επιλεγεί η όπισθεν, προστατεύει την κάμερα από ακαθαρσίες.
ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΙΣ GLC ΚΑΙ GLC COUPÉ
Πλοήγηση, τηλέφωνο, ήχος, εικόνα, διαδίκτυο – όλα αυτά μαζί είναι το προαιρετικό
σύστημα χειρισμού και ενδείξεων COMAND Online. Οι ενδείξεις προβάλλονται με υψηλή ανάλυση και έγχρωμες σε μια μεγάλη κεντρική οθόνη 21,3 εκατοστών (8,4 ίντσες). Ο χειρισμός μέσω του touchpad είναι εύκολος και απλός.
Εύχρηστη πλοήγηση, ακριβή δεδομένα χαρτών και άριστη καθοδήγηση – το προ
αιρετικό Garmin® MAP PILOT προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος
πλοήγησης Garmin® στο Audio 20 CD, προαιρετικά και με touchpad.
Το σύστημα πολυμέσων Audio 20 CD με οθόνη 17,8 εκατοστών (7 ίντσες), στο
βασικό εξοπλισμό της GLC Coupé, διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο
και επιτρέπει τη δικτύωση με κινητές συσκευές μέσω Bluetooth®. Προαιρε
τικά διατίθεται με προεγκατάσταση πλοήγησης και, κατ’ επιλογή, με touchpad.

Σας δείχνει περισσότερα
από τον κόσμο.
Η προαιρετική κάμερα 360°υποβοηθά στη στάθμευση και
τους ελιγμούς με ρεαλιστική περιφερειακή όραση και με τη
βοήθεια τεσσάρων δικτυωμένων καμερών μικρής εμβέλειας.
Το όχημα και η περιοχή γύρω από αυτό μπορούν να εμφα
νίζονται πανοραμικά στην οθόνη του προαιρετικού συστήματος χειρισμού και ενδείξεων COMAND Online. Ακόμη και
τα εμπόδια που βρίσκονται κάτω από τη γραμμή του παραθύρου είναι ορατά στον οδηγό. Αυτό βοηθά, για παράδειγμα,
στην αποφυγή κράσπεδων πεζοδρομίων. Μία κάμερα είναι
τοποθετημένη μπροστά στο κέντρο, επάνω στη γρίλια του
ψυγείου, ενώ υπάρχει τοποθετημένη από μία κάμερα στους
εξωτερικούς καθρέφτες και μία ακόμη στο κέντρο της πόρτας χώρου φόρτωσης. Σε διάφορες προβολές εμφανίζονται
επιπλέον βοηθητικές γραμμές, οι οποίες διευκολύνουν τη
στάθμευση. Εμφανίζεται ακόμη και η περιοχή περιστροφής
του οχήματος κατά την περιστροφή του τιμονιού. Οι προ
βολές εναλλάσσονται αυτόματα, για παράδειγμα κατά την
εναλλαγή ταχύτητας εμπροσθοπορείας και οπισθοπορείας,
και μπορούν να επιλέγονται και μεμονωμένα.

Καθήστε αναπαυτικότερα.
Η υπερυψωμένη θέση καθίσματος είναι απολύτως χαρακτηριστική της
μαγείας SUV. Αποπνέει κυριολεκτικά αίσθηση υπεροχής. Στη GLC Coupé
μπορείτε από αυτήν τη θέση να απολαμβάνετε τη δυναμική και την ευελι
ξία ενός Sport Coupé – μία μοναδική εμπειρία. Τα μπροστινά καθίσματα
διατίθενται σε τρεις εκδόσεις: με αποκλειστικά σχέδια, οριζόντιες
ραφές και επενδύσεις από συνθετικό δέρμα ARTICO. Σε συνδυασμό με
τη γραμμή EXCLUSIVE Εσωτερικού, προσφέρεται εναλλακτικά ένας κομψός συνδυασμός συνθετικού δέρματος ARTICO/υφάσματος Γκρενόμπλ
σε Μαύρο ή Μαύρο/Καφέ Εσπρέσο (βλέπε εικόνα). Η AMG Line Εσωτε
ρικού περιλαμβάνει σπορ καθίσματα σε συνθετικό δέρμα ARTICO/μικροΐνες DINAMICA με διακοσμητικές ραφές σε Γκρι.
Σπορτίφ ατμόσφαιρα έως και το χώρο πίσω επιβατών: τα δύο εξωτερικά
πίσω καθίσματα έχουν σχεδιαστεί όπως τα μονά καθίσματα και προσφέρουν στους επιβάτες εξαιρετική πλευρική στήριξη κατά τη σπορ οδήγηση.

ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΚΑΘΙΣΜΆΤΩΝ ΑΝΈΣΕΩΝ ΣΤΙΣ GLC ΚΑΙ GLC COUPÉ
Με διάφορες δυνατότητες ηλεκτρικής και μηχανικής ρύθμισης, καθώς και ηλεκτροπνευματική
οσφυϊκή στήριξη 4 δρόμων, το πακέτο καθισμάτων ανέσεων επιτρέπει εξατομικευμένη,
εργονομική προσαρμογή της θέσης καθίσματος. Έτσι, αυξάνεται η άνεση για τον οδηγό και το
συνοδηγό, κυρίως σε μεγάλες διαδρομές.
Μέσω του ενεργού αερισμού, ο κλιματισμός καθίσματος δροσίζει γρήγορα τις επιφάνειες των
μπροστινών καθισμάτων όταν έχει ζέστη, εξισορροπώντας τον κλιματισμό του καθίσματος.
Η πρόσθετη θέρμανση καθίσματος φροντίζει προαιρετικά για ευχάριστη θαλπωρή στη διάρκεια
του χειμώνα.

Ένα κλίμα ιδιαίτερης κομψότητας.
Η προαιρετική πανοραμική συρόμενη ηλιοροφή, με τις μεγάλες επιφάνειές της, φροντίζει στη GLC για ιδιαίτερα φωτεινή και ευχάριστη
ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Το πίσω τμήμα αποτελείται από μια σταθερή,
γυάλινη οροφή, ενώ μπροστά από μια ηλεκτρικά συρόμενη γυάλινη
οροφή. Δύο ηλεκτρικά προστατευτικά ρολά ηλίου χαρίζουν σκιά, όταν
ο ήλιος καίει. Στη θέση ανύψωσης, η γυάλινη συρόμενη οροφή προ
σαρμόζεται αυτόματα σε τρεις βαθμίδες στην ταχύτητα οδήγησης. Σε
υψηλές ταχύτητες, η γυάλινη οροφή χαμηλώνει ώστε να μειώνεται ο
θόρυβος και η κυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό. Αντίθετα, στις χαμηλές
ταχύτητες, η οροφή ανυψώνεται και πάλι.
Με το προαιρετικό πακέτο AIR-BALANCE η GLC και η GLC Coupé αποκτούν τη δυνατότητα για εξατομικευμένο αρωματισμό. Μπορείτε να
επιλέξετε, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τη διάθεσή σας, ανάμεσα σε
διάφορα αρωματικά χώρου εξαιρετικής ποιότητας. Επιπλέον, βελτιώνεται
η ποιότητα του αέρα χάρη στον ιονισμό, καθώς και τη βελτιστοποιημένη
διήθηση του αέρα στο εξωτερικό και το εσωτερικό.
ΠΡΌΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΦΌΡΤΩΣΗ
Το προαιρετικό πίσω καπό EASY-PACK, βασικός εξοπλισμός στη GLC Coupé και προαιρετικός
στη GLC, ανοίγει και κλείνει με το πάτημα ενός κουμπιού και επιτρέπει την εύκολη φόρτωση και
εκφόρτωση.
Ο χώρος φόρτωσης της GLC συγκαταλέγεται στους πλέον ευρύχωρους της κατηγορίας. Αν αναδιπλωθούν εντελώς οι πλάτες των πίσω καθισμάτων, έχετε στη διάθεσή σας έως και 1600 λίτρα.
Οι αυξημένες διαστάσεις του ανοίγματος και του πλάτους χώρου φόρτωσης διευκολύνουν τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Για την άνετη χρήση του χώρου φόρτωσης, υπάρχουν πολυλειτουργικές
μπάρες αριστερά και δεξιά στην πλευρική επένδυση. Εδώ βρίσκονται, ανάλογα με τον εξοπλισμό,
οι διακόπτες για την απασφάλιση των πλατών πίσω καθισμάτων και το χαμήλωμα της ακμής φόρτωσης, καθώς και γάντζοι για τσάντες και μια πρίζα 12 V. Η μέγιστη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ
της GLC Coupé ανέρχεται σε 1400 λίτρα με πλήρως διπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων.

Ο βασικός εξοπλισμός.
Ένας ολοκληρωμένος εξοπλισμός ασφαλείας, μοναδικός σε
αυτή την κατηγορία. Λειτουργίες ανέσεων, που κάνουν
κάθε διαδρομή ακόμη πιο ευχάριστη. Πολλές χρήσιμες
λεπτομέρειες και επεξεργασία κορυφαίας ποιότητας.
Όλα αυτά θα τα βρείτε στο βασικό εξοπλισμό της GLC. Για
υπεύθυνη, συναρπαστική και πολυτελή οδήγηση κάθε μέρα.

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΤΗΣ GLC
Μπροστινός προφυλακτήρας στο χρώμα του οχήματος με εμφανές προστατευτικό
υποδαπέδου σε Ασημί Ιριδίου ματ
Μάσκα ψυγείου με δύο πτερύγια σε Ασημί Ιριδίου ματ
Βάσεις παραθύρων σε Μαύρο
Πίσω προφυλακτήρας στο χρώμα του οχήματος με εμφανές προστατευτικό
υποδαπέδου σε Ασημί Ιριδίου ματ
Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά
235/65 R 17 (GLC 350 e 4MATIC με ελαστικά 235/60 R 18)

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΤΗΣ GLC
Καθίσματα με επένδυση σε ύφασμα Αμπερντίν Μαύρο
3άκτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε μαύρο δέρμα
Ταμπλό οργάνων με δακτυλίους αεραγωγών σε Μαύρο
Όργανο πολλαπλών ενδείξεων με οθόνη πολλαπλών λειτουργιών 13,97 εκατοστών
(5,5 ίντσες)
Διάκοσμος σε εμφάνιση μαύρης Λάκας Πιάνου
Εσωτερική επένδυση οροφής από ύφασμα σε Γκρι Κρυστάλλου

Ο βασικός εξοπλισμός.
Απολαύστε ακόμη πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό εάν επιλέξετε την GLC Coupé. Ένα SUV που, με πολλές ενδιαφέ
ρουσες λεπτομέρειες, γίνεται ακόμη πιο πολυτελές. Στα κύρια
χαρακτηριστικά περιλαμβάνεται και η λειτουργία εκκίνησης
KEYLESS-GO με ξεκλείδωμα ανέσεων. Και, βέβαια, η σπορ
ανάρτηση που προσφέρει μεγάλη οδηγική απόλαυση.
ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΤΗΣ GLC COUPÉ
Μάσκα ψυγείου με ένα πτερύγιο σε Ασημί Ιριδίου ματ με ένθετα χρωμίου
Μάσκα ψυγείου diamond με μαύρα στοιχεία
Εξωτερικό πακέτο χρωμίου: Πλαίσιο παραθύρων από στιλβωμένο αλουμίνιο,
εμφανές προστατευτικό αντισφήνωσης μπροστά και πίσω σε χρώμιο, Πλαίσιο
συγκράτησης τελικού σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα (βενζινοκινητήρες) ή με
δύο διακοσμητικά πλαίσια συγκράτησης τελικού σωλήνα (πετρελαιοκινητήρες)
Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων σε Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά
235/60 R 18
Πίσω φώτα τεχνολογίας LED
Σπορ ανάρτηση με σπορ ρύθμιση των αποσβεστήρων

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΤΗΣ GLC COUPÉ
Καθίσματα με αποκλειστικά σχέδια, οριζόντιες ραφές και επενδύσεις από
συνθετικό δέρμα ARTICO
3άκτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε μαύρο δέρμα
Ταμπλό οργάνων με δακτυλίους αεραγωγών σε Μαύρο
Λειτουργία εκκίνησης KEYLESS-GO με κλείδωμα και ξεκλείδωμα ανέσεων
Όργανο πολλαπλών ενδείξεων με οθόνη πολλαπλών λειτουργιών 13,97 εκατοστών
(5,5 ίντσες)
Διάκοσμος σε εμφάνιση μαύρης Λάκας Πιάνου
Εσωτερική επένδυση οροφής από ύφασμα σε Γκρι Κρυστάλλου

Η γραμμή EXCLUSIVE
Εξωτερικού και Εσωτερικού.
Μια λαμπερή εμφάνιση: με πολύ χρώμιο, φίνο συνθετικό
δέρμα και λεπτοδουλεμένα ξύλινα στοιχεία, η γραμμή
εξοπλισμού EXCLUSIVE αποπνέει μια ιδιαίτερη αίσθηση
σύγχρονης πολυτέλειας.

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΤΗΣ GLC
Μάσκα ψυγείου με δύο πτερύγια σε Ασημί Ιριδίου ματ με και ένθετα χρωμίου
Εμφανές προστατευτικό υποδαπέδου μπροστά και πίσω σε χρώμιο
Βάση και πλαίσιο παραθύρων από στιλβωμένο αλουμίνιο
Ράγες οροφής από στιλβωμένο αλουμίνιο
Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί Βαναδίου και στιλβωμένες,
με ελαστικά 235/60 R 18
Σύστημα εξάτμισης με δύο, ενσωματωμένα στον προφυλακτήρα, εμφανή πλαί
σια συγκράτησης τελικού σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα, ή δύο διακοσμητικά
πλαίσια συγκράτησης τελικού σωλήνα (στους πετρελαιοκινητήρες)

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΤΗΣ GLC ΚΑΙ GLC COUPÉ
Καθίσματα με ειδικά σχέδια με επένδυση σε συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα
Γκρενόμπλ Μαύρο ή Μαύρο/Καφέ Εσπρέσο
Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων, σε δέρμα Μαύρο ή Καφέ
Εσπρέσο
Επάνω τμήμα ταμπλό οργάνων και βάσεις παραθύρων σε συνθετικό δέρμα
ARTICO με διακοσμητικές ραφές
Πακέτο εσωτερικού φωτισμού
Διάκοσμος σε ξύλο φλαμουριάς linestructure Καφέ γυαλιστερό
Εσωτερική επένδυση οροφής από ύφασμα σε Γκρι Κρυστάλλου, Μαύρο
ή Πορσελάνης

Η γραμμή OFF-ROAD
Εξωτερικού.
Πώς ξεκίνησαν όλα: η γραμμή εξοπλισμού OFF-ROAD με
εντυπωσιακά στοιχεία σχεδίασης ξυπνάει την επιθυμία για
περιπέτεια και παραπέμπει στις, ήδη μυθικές, επιδόσεις
της Mercedes-Benz στις offroad διαδρομές. Το επιπλέον
πακέτο μηχανικού εξοπλισμού Offroad, προαιρετικό για
την GLC, είναι η τέλεια προσθήκη για μια πραγματική εμπειρία
οδήγησης εκτός δρόμου.

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΤΗΣ GLC
Μπροστινός προφυλακτήρας με μεγαλύτερη γωνία κλίσης
Μάσκα ψυγείου με δύο πτερύγια σε Ασημί Ιριδίου ματ με και ένθετα χρωμίου
Εμφανές προστατευτικό υποδαπέδου μπροστά και πίσω σε χρώμιο
Βάση και πλαίσιο παραθύρων από στιλβωμένο αλουμίνιο
Ράγες οροφής από στιλβωμένο αλουμίνιο
Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι Τρεμολίτη και στιλβωμένες,
με ελαστικά 235/60 R 18
Σύστημα εξάτμισης με δύο, ενσωματωμένα στον προφυλακτήρα, εμφανή
πλαίσια συγκράτησης τελικού σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα, ή δύο διακοσμητικά πλαίσια συγκράτησης τελικού σωλήνα (στους πετρελαιοκινητήρες)

AMG Line Εσωτερικού
και Εξωτερικού.
Για ακόμη περισσότερη έμφαση στο σπορτίφ χαρακτήρα,
διατίθενται προαιρετικά οι AMG Lines Εσωτερικού και
Εξωτερικού. Σχεδίαση για υψηλές επιδόσεις, αποκλειστικά
στοιχεία από το μηχανοκίνητο αθλητισμό και εξαρτήματα
υψηλής τεχνολογίας.
ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ
AMG Styling, με μπροστινή και πίσω ποδιά AMG
Πλαίσιο παραθύρων και διακοσμητική λωρίδα αμαξώματος σε γυαλιστερό αλουμίνιο
Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και
στιλβωμένες, με ελαστικά 235/55 R 19 235/55 για τη GLC ή με ελαστικά
235/55 R 19 εμπρός και 255/50 R 19 πίσω για την GLC Coupé1
Μπροστινοί διάτρητοι δίσκοι φρένων, μπροστινές δαγκάνες με επιγραφή
«Mercedes-Benz»
Μάσκα ψυγείου diamond με στοιχεία χρωμίου και μία γρίλια2

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ
Καθίσματα3 ή σπορ καθίσματα2 με αποκλειστικό σχέδιο και επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών DINAMICA με Γκρι διακοσμητικές ραφές
Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων με επίπεδο κάτω
τμήμα και βαθύ εντύπωμα στην περιοχή λαβής
Επένδυση οροφής σε μαύρο ύφασμα και πακέτο εσωτερικού φωτισμού
Σπορ πεντάλ AMG από βουρτσισμένο ανοξείδωτο χάλυβα με μαύρα
αντιολισθητικά στοιχεία
Προαιρετικά Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Μαύρο γυαλιστερό και
στιλβωμένες, με ελαστικά 235/55 R 19 για την GLC ή με ελαστικά 235/55 R 19 εμπρός και
255/50 R 19 πίσω για την GLC Coupé χωρίς χρέωση. 2 Διατίθεται μόνο για την GLC Coupé.
3
Διατίθεται μόνο για την GLC.
1

m

AMG PUR
Γνωρίστε ολόκληρη τη μαγεία της AMG από τη σελίδα 74.

designo.
Είτε σε κομψό Μαύρο, είτε σε ευγενές Λευκό Πλατίνας/
Μαύρο – μπορείτε να μετατρέψετε το εσωτερικό της GLC
ή της GLC Coupé σε ένα συναρπαστικό, μοναδικό χώρο.
Με τα πακέτα εξοπλισμού designo. Δέρμα νάπα αξεπέραστης
ποιότητας, ειδικά διακοσμητικά στοιχεία και πολλές ασυνή
θιστες λεπτομέρειες μυούν τους επιβάτες στη μοναδικότητα
της χειροτεχνίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΔΊΧΡΩΜΟ ΛΕΥΚΌ ΠΛΑΤΊΝΑΣ PEARL/ΜΑΎΡΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΣΕ ΜΑΎΡΟ

Καθίσματα από δέρμα νάπα designo σε Λευκό Πλατίνας pearl/Μαύρο σε

Καθίσματα από δέρμα νάπα designo σε Μαύρο σε ρομβοειδή σχεδίαση

ρομβοειδή σχεδίαση με διακοσμητικές ραφές σε Λευκό και πλακέτες «designo»

με διακοσμητικές ραφές σε Γκρι Κρυστάλλου και πλακέτες «designo» στις

στις πλάτες των καθισμάτων

πλάτες των καθισμάτων

Σπορ τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σχεδίασης 3 ακτίνων, σε δέρμα Μαύρο,

3άκτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών σε μαύρο δέρμα

με επίπεδο κάτω τμήμα και βαθύ εντύπωμα στην περιοχή λαβής

Επάνω τμήμα ταμπλό οργάνων/βάσεις παραθύρων σε συνθετικό δέρμα

Επάνω τμήμα ταμπλό οργάνων/βάσεις παραθύρων σε συνθετικό δέρμα

ARTICO Μαύρο

ARTICO Μαύρο

Κεντρικά πλαίσια θυρών σε Μαύρο και ρομβοειδή σχεδίαση με διακοσμητικές

Κεντρικά πλαίσια θυρών σε ρομβοειδή σχεδίαση σε Λευκό Πλατίνας pearl

ραφές σε Γκρι Κρυστάλλου

με διακοσμητικές ραφές

Διάκοσμος σε ξύλο φλαμουριάς linestructure Καφέ γυαλιστερό

Διάκοσμος από ξύλο μελιάς Μαύρο με ανοικτούς πόρους/αλουμίνιο
με ευθύγραμμη λείανση ανοιχτόχρωμο

Το πακέτο Night.
Το προαιρετικό πακέτο Night υπογραμμίζει τον σπορτίφ
εκφραστικό χαρακτήρα της GLC και της GLC Coupé με πολλά
σχεδιαστικά στοιχεία σε Μαύρο. Ζάντες, διακοσμητικές
λωρίδες ή τζάμια – εδώ, όλα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά.

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΤΗΣ GLC ΚΑΙ GLC COUPÉ

GLC ή ένα πτερύγιο στην GLC Coupé σε Μαύρο γυαλιστερό με ένθετα χρωμίου

Ζάντες αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Μαύρο και στιλβωμένες,
με ελαστικά 235/55 R 19 (R39) σε συνδυασμό με τη γραμμή EXCLUSIVE

Προστατευτικό υποδαπέδου μπροστά/πίσω σε μαύρο

στην GLC ή σε συνδυασμό με το βασικό εξοπλισμό στην GLC Coupé

Περιβλήματα εξωτερικών καθρεπτών σε Μαύρο γυαλιστερό

Ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Μαύρο γυαλιστερό
και στιλβωμένες, με ελαστικά 235/55 R 19 (99R) σε συνδυασμό με την AMG
Line στην GLC ή με ελαστικά 235/55 R 19 εμπρός και 255/50 R 19 πίσω

Επένδυση ψυγείου με ενσωματωμένο αστέρι Mercedes και δύο πτερύγια στην

Διακοσμητική λωρίδα αμαξώματος και πλαίσιο παραθύρων σε πολύ
γυαλιστερό Μαύρο
Θερμομονωτικά σκούρα κρύσταλλα από την κολόνα B και πίσω

Το εικονιζόμενο όχημα GLC 250 4MATIC Coupé σε Μπλε γυαλιστερό μεταλλικό δείχνει το πακέτο
Night βάσει του AMG Line Εξωτερικού με προαιρετικές ζάντες αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων (93R) με ελαστικά 255/45 R 20 εμπρός και 285/40 R 20 πίσω.

(RTB) σε συνδυασμό με την AMG Line στην GLC Coupé

Προαιρετικός εξοπλισμός.
Πολυτελείς λεπτομέρειες, μοναδική ατμόσφαιρα ή κορυφαίες τεχνολογικές προτάσεις – οι δυνατότητες είναι,
σχεδόν, απεριόριστες. Δείτε μερικές εδώ στον κατάλογο,
στον τιμοκατάλογο ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.mercedes-benz.gr. Διαμορφώστε τη GLC ή την GLC
Coupé όπως ακριβώς θέλετε.

1 Ε κτός από την εντυπωσιακή εμφάνιση, οι προβολείς LED High Performance
παρέχουν επίσης μεγαλύτερη ασφάλεια τη νύχτα χάρη στην ευρεία κατανομή
και το χρώμα του φωτός, που μοιάζει με το φως της ημέρας, καθώς και χάρη
στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Τα πίσω φώτα τεχνολογίας LED ομορφαίνουν την εμφάνιση και βελτιώνουν την ασφάλεια.
2 Γ ια βέλτιστη ορατότητα στους επαρχιακούς δρόμους και τους αυτοκινητοδρόμους, κατά την αλλαγή κατεύθυνσης και στις στροφές, το σύστημα LED
Intelligent Light προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες φωτισμού και δρόμου. Η τεχνολογία LED εντυπωσιάζει τόσο με την εμφάνισή της όσο και με
τη μεγαλύτερη ένταση φωτισμού, μειώνοντας το θάμπωμα των άλλων οδηγών.
3 Με το ευχάριστο, έμμεσο φως, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργεί μια
μοναδική ατμόσφαιρα ευεξίας. Και για να ρυθμίζετε το φωτισμό ανάλογα
με τις επιθυμίες σας, έχετε στη διάθεσή σας τρία διαφορετικά χρώματα και
πέντε βαθμίδες έντασης φωτισμού.
4 Ο πιλότος στάθμευσης διευκολύνει τόσο την αναζήτηση θέσης στάθμευσης,
όσο και τη στάθμευση σε παράλληλες και κάθετες θέσεις, καθώς και την
έξοδο από παράλληλες θέσεις στάθμευσης. Ελέγχει το όχημα, υποβοηθά
κατά την είσοδο σε θέση στάθμευσης και υποστηρίζει τον οδηγό στη
διεύθυνση και επιβράδυνση του οχήματος.

Γνήσια αξεσουάρ.
Τόσα πολλά και διαφορετικά, όσο και οι διαδρομές σας –
αυτά είναι τα γνήσια αξεσουάρ. Κάθε αξεσουάρ αναπτύχθηκε
σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας της
Mercedes-Benz ειδικά για την GLC Coupé. Ανακαλύψτε
παρακάτω ολόκληρη την γκάμα
www.mercedes-benz-accessories.com

1 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε Μαύρο γυαλιστερό
και στιλβωμένη, για ελαστικά 235/55 R 19.
2 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 6 ακτίνων, σε Μαύρο γυαλιστερό και
στιλβωμένη, για ελαστικά 235/55 R 19.
3 Φορέας αλουμινίου ειδικά προσαρμοσμένος στο αμάξωμα της GLC Coupé,
ως βάση για πολλές μεταφορικές λύσεις της Mercedes-Benz: σχάρες σκι
και snowboard, σχάρες ποδηλάτων ή μπαγκαζιέρες οροφής. Έχει γίνει δοκιμή
πρόσκρουσης. Με κλειδαριά. Μπαγκαζιέρα οροφής 450: Αεροδυναμική
σχεδίαση, προσαρμοσμένη στη Mercedes-Benz σας, από εξαιρετικά ανθεκτικό
υλικό. Για βέλτιστη, γρήγορη στερέωση στο βασικό φορέα. Ιδιαίτερα άνετη
φόρτωση και εκφόρτωση, χάρη στη δυνατότητα ανοίγματος και από τις δύο
πλευρές. Με κλειδαριά και στις δύο πλευρές. Χωρητικότητα περ. 450 λίτρα.
Μέγιστο φορτίο 75 κιλά (ανάλογα με το επιτρεπόμενο φορτίο οροφής του
αυτοκινήτου).
4 Προβολέας LED για αστέρι Mercedes, σετ 2 τεμαχίων. Για τα φώτα
αποβίβασης στις πλαϊνές πόρτες.
5 Φωτιζόμενο αστέρι Mercedes. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία οπτικών ινών
και LED, το αστέρι στο κέντρο της μάσκας του ψυγείου ανάβει κατά το ξεκλείδωμα με τηλεχειρισμό, καθώς και κατά το άνοιγμα των θυρών ή του πίσω
καπό. Λειτουργεί μόνο με απενεργοποιημένο κινητήρα. Δεν διατίθεται σε
συνδυασμό με πιλότο απόστασης DISTRONIC.

Τροχοί GLC.
Από πρακτικής άποψης, οι ζάντες
είναι απαραίτητες. Για πολλούς όμως,
έχουν και συναισθηματική αξία:
Τίποτε σχεδόν δεν είναι τόσο σημαντικό
για το αυτοκίνητο των ονείρων μας
όσο η επιλογή της ζάντας. Το καταλαβαίνουμε αυτό και, με την γκάμα
που προσφέρουμε, θέλουμε να σας
δυσκολέψουμε λίγο ακόμη.
m

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟΙ ΤΡΟΧΟΊ
θα βρείτε στη σειρά αξεσουάρ μας στη διεύθυνση
www.mercedes-benz-accessories.com ή σε έναν
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz.

ΒΑΣΙΚΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
25R Ζάντα αλουμινίου σχεδίαση 10 ακτίνων, σε Γκρι
Βαναδίου, με ελαστικά 235/65 R 17 (βασικός εξο-

R31 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/60 R 18

πλισμός για τις GLC 220 d 4MATIC, GLC 250 d

(προαιρετικός εξοπλισμός, μέρος της γραμμής σχε-

4MATIC, GLC 350 d 4MATIC, GLC 250 4MATIC και
GLC 300 4MATIC).

δίασης OFF-ROAD)

R04 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Γκρι Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/65 R 17 (προαιρετικός εξοπλισμός)
R41 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Ασημί
Βαναδίου, με ελαστικά 235/60 R 18 (προαιρετικός
εξοπλισμός, βασικός εξοπλισμός για την GLC 350 e
4MATIC)
R96 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί
Βαναδίου, με ελαστικά 235/60 R 18 (προαιρετικός
εξοπλισμός, μέρος της γραμμής σχεδίασης
EXCLUSIVE Εξωτερικού)

R26 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι Ιμαλαΐων ματ, με ελαστικά 235/55 R 19 (προαιρετικός

41R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Γκρι Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά
255/45 R 20 (προαιρετικός εξοπλισμός)
R61 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι
Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά 255/45 R 20
(προαιρετικός εξοπλισμός)

εξοπλισμός)
75R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,
σε Γκρι Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/55 R 19 (προαιρετικός εξοπλισμός)
R39 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε μαύρο
και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/55 R 19 (μέρος
του πακέτου Night με γραμμή σχεδίασης
EXCLUSIVE Εξωτερικού, δεν διατίθεται για την
AMG Line), διατίθεται προαιρετικά σε Γκρι
Τρεμολίτη και στιλβωμένη (48R)

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
29R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε
μαύρο και στιλβωμένη, με ελαστικά 255/45 R 20
(προαιρετικός εξοπλισμός)

AMG
638 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,

RVA Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων,

σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/55 R 19 (περιλαμβάνεται στην AMG Line

σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/55 R 19 (ΜΑ) και 255/50 R 19 (ΠΑ) (βασικός

Εξωτερικού)

εξοπλισμός για τη Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+)

99R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
πολύ γυαλιστερή μαύρη και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/55 R 19 (προαιρετικός εξοπλισμός και μέρος
του πακέτου Night με AMG Line Εξωτερικού)
RTB Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
πολύ γυαλιστερή μαύρη και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/55 R 19 (ΜΑ) και 255/50 R 19 (ΠΑ)
(βασικός εξοπλισμός για την Mercedes-AMG
GLC 43 4MATIC)

688 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών
ακτίνων, σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη ή Μαύρο
γυαλιστερό και στιλβωμένη (698), με ελαστικά
255 /45 R 20 (προαιρετικά για την AMG Line
Εξωτερικού)
93R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών
ακτίνων, σε Μαύρο γυαλιστερό και στιλβωμένη
ή Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη (92R), με ελαστικά
255/45 R 20 (ΜΑ) και 285/40 R 20 43 4 (ΠΑ)
(προαιρετικός εξοπλισμός για την Mercedes-AMG
GLC 43 4MATIC)

RZS Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι
Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά 255/40 R 21
(ΜΑ) και 285/35 R 20 43 4 (ΠΑ) (προαιρετικά για
τη Mercedes-AMG 63 4MATIC+, βασικός εξοπλισμός για τη Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+),
διατίθεται προαιρετικά για τη Mercedes-AMG
GLC 63/63 S 4MATIC+ σε Μαύρο ματ και στιλβωμένη (RZT)
650 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη ή Μαύρο γυαλιστερό
και στιλβωμένη (684), με ελαστικά 255/40 R 21
(ΜΑ) και 285/35 R 21 (ΠA) (προαιρετικά για τη
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC)

RWB Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Μαύρο ματ με στιλβωμένη στεφάνη ή Γκρι Τιτανίου
και στιλβωμένη (RWA), με ελαστικά 265/40 R 21
(ΜA) και 295/35 R 21 (ΠA) (προαιρετικά για τη
Mercedes-AMG GLC 63/63 S 4MATIC+)
RWD Σφυρήλατη ζάντα AMG σχεδίασης σταυρωτών ακτίνων,
σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη ή Μαύρο ματ με
στιλβωμένη στεφάνη (RWE), με ελαστικά 265/40 R 21
(ΜΑ) και 295/35 R 21 (ΠΑ) (προαιρετικά
για τη Mercedes-AMG GLC 63/63 S 4MATIC+)

Τροχοί GLC Coupé.
Από πρακτικής άποψης, οι ζάντες
είναι απαραίτητες. Για πολλούς όμως,
έχουν και συναισθηματική αξία:
Τίποτε σχεδόν δεν είναι τόσο σημαντικό
για το αυτοκίνητο των ονείρων μας
όσο η επιλογή της ζάντας. Το καταλαβαίνουμε αυτό και, με την γκάμα
που προσφέρουμε, θέλουμε να σας
δυσκολέψουμε λίγο ακόμη.
m

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΖΆΝΤΕΣ
θα βρείτε στη σειρά αξεσουάρ μας στη διεύθυνση
www.mercedes-benz-accessories.com ή σε έναν
εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz.

ΒΑΣΙΚΌΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
R41 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων σε
Ασημί Βαναδίου, με ελαστικά 235/60 R 18

48R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι
Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά 235/55 R 19
(προαιρετικός εξοπλισμός)

R96 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί
Βαναδίου, με ελαστικά 235/60 R 18 (προαιρετικά)

75R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων,

82R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Ασημί
Βαναδίου, με ελαστικά 235/60 R 18 (προαιρετικά)

σε Γκρι Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/55 R 19 (προαιρετικός εξοπλισμός)

R26 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε
Γκρι Ιμαλαΐων ματ, με ελαστικά 235/55 R 19
(προαιρετικός εξοπλισμός)

27R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 10 ακτίνων, σε Γκρι
Τρεμολίτη και γυαλιστερή, με ελαστικά 235/55 R 19
(προαιρετικά)
R39 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Μαύρο
και γυαλιστερή, με ελαστικά 235/55 R 19 (προαι
ρετικά, μέρος του πακέτου Night σε συνδυασμό με
βασικό εξοπλισμό Εξωτερικού)

R61 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Γκρι
Τρεμολίτη και στιλβωμένη, με ελαστικά 255/45 R 20
(προαιρετικός εξοπλισμός)
29R Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 ακτίνων, σε Μαύρο και
γυαλιστερή, με ελαστικά 255/45 R 20 (εργοστασι
ακή ζάντα-αξεσουάρ, προαιρετικά, όχι σε συνδυασμό
με AMG Line Εξωτερικού)
R33 Ζάντα αλουμινίου σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων, σε
Μαύρο και γυαλιστερή, με ελαστικά 255/45 R 20
(προαιρετικά)

AMG
RTA Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,

92R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτί-

σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/55 R 19 (ΜΑ) και 255/50 R 19 (ΠΑ) (προαιρε-

νων, σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
255/45 R 20 (ΜΑ) και 285/40 R 20 (ΠΑ) (προαιρε-

τικά, μέρος της AMG Line Εξωτερικού)

τικά, μόνο σε συνδυασμό με AMG Line Εξωτερικού
και για Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé)

RTB Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
σε Μαύρο γυαλιστερό και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/55 R 19 (ΜΑ) και 255/50 R 19 (ΠΑ) (προαιρετικά, μέρος του πακέτου Night σε συνδυασμό
με AMG Line Εξωτερικού, βασικός εξοπλισμός για
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé)
RVA Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 10 ακτίνων,
σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη, με ελαστικά
235/55 R 19 (ΜΑ) και 255/50 R 19 (ΠΑ) (βασικός
εξοπλισμός για τη Mercedes-AMG GLC 63
4MATIC+ Coupé)

93R Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων, σε Μαύρο γυαλιστερό και στιλβωμένη, με
ελαστικά 255/45 R 20 (ΜΑ) και 285/40 R 20 (ΠΑ)
(προαιρετικά, μόνο σε συνδυασμό με AMG Line
Εξωτερικού και για Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC
Coupé)

RZT Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 ακτίνων, σε
Μαύρο ματ και στιλβωμένη, με ελαστικά 255/40 R 21

RWA Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,

(ΜΑ) και 285/35 R 20 43 4 (ΠΑ) (προαιρετικά για

Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη ή σε Μαύρο ματ με στιλβωμένη στεφάνη (RWΒ), με ελαστικά 265/40 R 21

τη Mercedes-AMG 63 4MATIC+ Coupé και για τη
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+), προαιρετικά

(ΜA) και 295/35 R 21 (ΠA) (προαιρετικά για τη
Mercedes-AMG GLC 63/63 S 4MATIC+ Coupé)

για τη Mercedes-AMG 63 4MATIC+, βασικός εξοπλισμός για τη Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+
Coupé σε Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη (RZS)
684 Ζάντα αλουμινίου AMG σχεδίασης 5 διπλών ακτίνων,
πολύ γυαλιστερή μαύρη και στιλβωμένη, με ελαστικά
255/40 R 21 (ΜΑ) και 285/35 R 21 (ΠΑ) (προαιρετικός εξοπλισμός για την Mercedes-AMG GLC 43
4MATIC Coupé, διατίθεται και σε Γκρι Τιτανίου με τον
κωδικό 650)

RWE Σφυρήλατη ζάντα AMG σχεδίασης σταυρωτών
ακτίνων, σε Μαύρο ματ με στιλβωμένη στεφάνη
ή Γκρι Τιτανίου και στιλβωμένη (RWD), με
ελαστικά 265/40 R 21 (ΜΑ) και 295/35 R 21 (ΠΑ)
(προαιρετικά για τη Mercedes-AMG GLC 63/63 S
4MATIC+ Coupé)

Τέσσερις ψυχές. Μία καρδιά.
Η νέα Mercedes-AMG GLC.
Η Mercedes-AMG δεν είναι απλώς ένα κατασκευαστής οχημάτων υψηλών επιδόσεων και σπορ
αυτοκινήτων. Η AMG αποτελεί μία υπόσχεση. Την υπόσχεση για συνεχή εξέλιξη. Για μεγάλες προσδοκίες και
αμείωτη προσπάθεια. Έτσι μπορούμε να παρέχουμε ξεχωριστά αυτοκίνητα για ξεχωριστούς ανθρώπους.
Ανακαλύψτε τη νέα οικογένεια SUV με αδάμαστη δυναμική:
τη Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC,
τη Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé,
τη νέα Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+
καθώς και τη νέα Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ Coupé.
Καλώς ήρθατε στον κόσμο της AMG.

Κατευθείαν από τη δουλειά
στην απόλαυση.
Η τελική ευθεία της ημέρας ξεκίνησε. Ο κινητήρας V6 biturbo σας καλωσορίζει με τη χαρακτηριστική
βαριά φωνή. Με ισχύ 270 kW (367 hp) τιθασεύει επιδέξια τη Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC. Η τετρακίνηση 4MATIC AMG Performance κατανέμει 31 τοις εκατό της ισχύος του κινητήρα στον μπροστινό
άξονα και 69 τοις εκατό στον πίσω άξονα, φροντίζοντας για βέλτιστη πρόσφυση. Το εντυπωσιακό μπροστινό
τμήμα με μάσκα diamond με στοιχεία χρωμίου και ποδιά σχεδίασης A Wing με μεγάλες εισαγωγές αέρα
ανοίγει το δρόμο.

43 SUV

43 COUPÉ

Επόμενη απόδραση με
εντυπωσιακές επιδόσεις.
Ξεχωριστή σιλουέτα. Ακαταμάχητες επιδόσεις. Αυτή είναι με λίγα λόγια η Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé. Η ισχύς των
270 kW (367 hp) επιταχύνει το αυτοκίνητο σε 4,9 δευτερόλεπτα από 0 στα 100 km/h. Τη μετάδοσή της αναλαμβάνει το
παγκοσμίως πρώτο αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων 9G-TRONIC με υδροδυναμικό μετατροπέα ροπής στην premium κατηγορία.
Το AMG DYNAMIC SELECT εξασφαλίζει ασύγκριτη δυναμική οδήγηση με τα πέντε προγράμματα οδήγησης, από άνετο
αποδοτικό μέχρι άκρως σπορ ή εντελώς εξατομικευμένο.

Οι ιδανικές επιδόσεις
για κάθε περίσταση.
Εκτός εδάφους, SUV. Στο δρόμο, sports car. Η Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC και η Mercedes-AMG
GLC 63 S 4MATIC+ εντυπωσιάζουν από κάθε άποψη. Είναι κάθε άλλο παρά συνηθισμένες, και προ
σαρμόζονται άψογα σχεδόν σε κάθε έδαφος. Η σπορ ανάρτηση AMG, βασισμένη στο AIR BODY CONTROL,
προσφέρει άριστη άνεση κύλισης ανεξαρτήτως εδάφους.

Κάθε φανάρι: μία θέση εκκίνησης.
Η πρώτη εντύπωση δεν ξεγελάει. Η Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ δείχνει σαν να βγήκε από αγώνες ταχύτητας.
Το κυριότερο χαρακτηριστικό της: η εντυπωσιακή μάσκα AMG Panamericana με 15 κάθετες γρίλιες. Πίσω της κρύβεται αχαλίνωτη οδηγική απόλαυση: ο χαρακτηριστικός ήχος AMG ενός 4λιτρου κινητήρα V8 biturbo, ο οποίος διαθέτει ισχύ 375 kW
(510 hp) και ροπή στρέψης 700 Nm. Με την υποστήριξη του εξελιγμένου, ευφυούς συστήματος τετρακίνησης 4MATIC+ AMG
Performance, η επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h επιτυγχάνεται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα – αγωνιστικό επίπεδο.

63 SUV

Αθλητικό παράστημα.
Αναπαυτικός εξοπλισμός.
Και ο εσωτερικός χώρος της Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ είναι εμπνευσμένος από το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Άνετα
και ταυτόχρονα σπορτίφ: τα σπορ καθίσματα AMG. Βέλτιστη στήριξη προσφέρουν τα προαιρετικά καθίσματα AMG Performance.
Ταυτόχρονα, το τιμόνι AMG Performance σε δέρμα νάπα/μικροΐνες DINAMICA εφαρμόζει τέλεια στα χέρια. Φορέστε τις ζώνες
ασφαλείας σε Γκρι Κρυστάλλου και πάρτε τη θέση εκκίνησης. Το επιβλητικό μπροστινό τμήμα με front splitter και τα ενθέματα σε
Μαύρο γυαλιστερό στις επενδύσεις πλευρικών μαρσπιέ AMG περιμένουν να ξεκινήσει ο γύρος καλύτερου χρόνου.

Δυναμική σχεδίαση.
Σπορ εμφάνιση.
Το εξωτερικό της Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé χαρακτηρίζεται από την έντονη αισθητική. Οι μυώδεις ώμοι και
οι δυναμικές γραμμές ανεβάζουν τους παλμούς. Πρόσθετη εκφραστικότητα προσφέρουν τα εντυπωσιακά πίσω φώτα καθώς
και η πίσω ποδιά AMG με διαχύτη και βάση διαχύτη σε Μαύρο. Άλλη μία πινελιά στο πίσω τμήμα προσθέτει το σπορ σύστημα
εξάτμισης AMG με δύο μαύρα χρωμιωμένα πλαίσια με διπλές απολήξεις. Ο εντυπωσιακός ήχος του κινητήρα V8 ολοκληρώνει
τέλεια την επιβλητική παρουσία του SUV Coupé.

63 COUPÉ

Ακινητοποίηση με το άγγιγμα του φρένου.
Βέλτιστες επιδόσεις – αυτή είναι η απαίτησή μας. Είναι στα γονίδιά μας.
Γιʼ αυτό αναπτύσσουμε τεχνολογίες κινητήρων, οι οποίες επιδεικνύουν την
ανωτερότητά τους σε κάθε οδηγική κατάσταση. Όπως το μηχανικό σύνολο
V8 biturbo High-Performance της Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+. Αδιαπραγμάτευτη ισχύς 375 kW (510 hp) και ροπή στρέψης 700 Nm στην υπηρεσία
της ασυμβίβαστης επιτάχυνσης. Σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα το ταχύμετρο δείχνει

100 km/h. Αυτό το τεράστιο απόθεμα ισχύος τιθασεύει το ευφυές σύστημα τετρακίνησης AMG Performance 4MATIC+. Το πλήρως μεταβλητό σύστημα τετρακί
νησης τοποθετείται για πρώτη φορά σε Mercedes-AMG SUV και εξασφαλίζει
συνεχώς μεταβαλλόμενη κατανομή της ροπής στρέψης μεταξύ του μπροστινού
και του πίσω άξονα. Έτσι το όχημα μπορεί να έχει από κίνηση στους τέσσερις τρο
χούς με ενισχυμένη πρόσφυση έως καθαρή πίσω κίνηση. Γνωρίστε τα όριά σας.

Race Utility Vehicles.
Διαμόρφωση όπως την προτιμάτε: άνετη με το «Comfort», αισθητά πιο σκληρή με τα «Sport» και «Sport+» ή εντελώς όπως τη
θέλετε με το «Individual». Ο διακόπτης AMG DYNAMIC SELECT φροντίζει ώστε η σπορ ανάρτηση AMG, με βάση το AIR BODY
CONTROL, να προσαρμόζεται στο δικό σας στυλ οδήγησης. Το πρόγραμμα οδήγησης «RACE», αποκλειστικά για το μοντέλο S,
προσφέρει την απόλυτη εμπειρία αγωνιστικής οδήγησης. Το σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων AMG SPEEDSHIFT MCT είναι επίσης
σχεδιασμένο για υπέρτατη δυναμική οδήγηση – σύντομοι χρόνοι αλλαγής ταχυτήτων και λειτουργία διπλής σύμπλεξης. Όποιο
πρόγραμμα οδήγησης κι αν επιλέξετε, μπορείτε να βασίζεστε το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό πίσω άξονα AMG.

GLC 43
Μονάδα
υψηλής ισχύος.
Διατήρηση του ρυθμού. Μικρές επιβραδύνσεις. Πλήρης
επιτάχυνση: το μηχανικό σύνολο μίας Mercedes-AMG πρέπει να
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χάρη την
περαιτέρω εξέλιξη του 3λιτρου κινητήρα V6 biturbo, η απόδοση αυξήθηκε ακόμη
περισσότερο. Η ισχύς του φτάνει πλέον στα 270 kW (367 hp) και η ροπή στρέψης στα 520 Nm.
Εξαιρετικά χαρακτηριστικά οδήγησης σε κάθε έδαφος εξασφαλίζει η μόνιμη τετρακίνηση 4MATIC.
Εκτός και εντός δρόμου, σε βροχή, πάγο ή χιόνι: το σύστημα 4MATIC βελτιώνει την πρόσφυση, τη δυναμική
οδήγηση και την οδηγική ευστάθεια.

Η αρχή της υψηλής απόδοσης.

Σχεδιασμένοι από λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατασκευάζονται χειροποίητα στο
Affalterbach, σύμφωνα με τη φιλοσοφία «One Man – One Engine». Έτοιμος για πολύ υψηλές επιδόσεις: ο 4λιτρος κινητήρας AMG V8 biturbo με ισχύ 375 kW (510 hp) και ροπή στρέψης 700 Nm
της Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+. Το μηχανικό σύνολο έχει στενή συγγένεια με τον κινητήρα
του sports car Mercedes-AMG GT. Χάρη στην τοποθέτηση των δύο στροβιλοσυμπιεστών ανάμεσα
στις σειρές κυλίνδρων, ο κινητήρας είναι πιο συμπαγής και μπορεί να τοποθετηθεί χαμηλότερα στο
χώρο του κινητήρα. Έτσι, μετατοπίζεται το κέντρο βάρους χαμηλότερα και αυξάνεται η ευκινησία.
Για τον έλεγχο της τεράστιας ισχύος του, ο κινητήρας συνοδεύεται από το ευφυές σύστημα τετρακίνησης 4MATIC+. Η πλήρως συνεχώς μεταβαλλόμενη κατανομή της ροπής στρέψης μεταξύ του
μπροστινού και του πίσω άξονα επιτρέπει δυναμικότερες επιταχύνσεις. Απολαύστε άριστη οδηγική
ευστάθεια και ασφάλεια – σε σχεδόν κάθε έδαφος.

GLC 63

Το πάθος γίνεται μεγαλύτερο όταν το μοιράζεσαι: η AMG Private Lounge είναι η κοινότητά μας στον κόσμο της AMG.
Εδώ συναντιούνται πελάτες της AMG σε υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις και ανταλλάσσουν απόψεις στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο Affalterbach. Μπορείτε να επωφελείστε από ειδικές προσφορές και να έχετε
άμεση επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία της AMG: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome
Η AMG Driving Academy αντιπροσωπεύει ένα ασύγκριτο ομαδικό πνεύμα: βιώστε υψηλές επιδόσεις μαζί με άλλους
οπαδούς της μάρκας και βελτιώστε τις οδηγικές σας ικανότητες σε αγωνιστικές πίστες και εκδηλώσεις lifestyle σε συναρπαστικά μέρη του κόσμου. Γίνεται μέλος της «Worldʼs Fastest Family» – της ταχύτερης οικογένειας του κόσμου:
www.mercedes-amg.com/driving-academy
Θέλετε περισσότερα; Η Mercedes-AMG Motorsport με το πρόγραμμα Customer Racing Program προσφέρει την ιδανική για
επαγγελματικό μηχανοκίνητο αθλητισμό – και με την Mercedes-AMG GT3 ένα μοναδικά σχεδιασμένο αγωνιστικό αυτοκίνητο.
Ένας κόσμος ολοκληρωμένων υπηρεσιών σας επιτρέπει να ενταχθείτε στο υψηλότερο επίπεδο μηχανοκίνητου αθλητισμού:
www.mercedes-amg.com/customerracing
Στο AMG Performance Studio κατασκευάζουμε αυτοκίνητα απολύτως προσαρμοσμένα στις επιθυμίες σας. Δεν υπάρχει
κανένα όριο στη δημιουργικότητα των ειδικών μας – από ειδικά τεχνολογικά εξαρτήματα και ασυνήθιστα χρώματα βαφής
μέχρι αποκλειστικό εσωτερικό εξοπλισμό για τη δημιουργία μοναδικών αυτοκινήτων – με ακρίβεια χειροποίητου επιπέδου.
Επιβιβαστείτε στον κόσμο της AMG. Γνωρίστε τι σημαίνει Driving Performance.

Δεν κατασκευάζουμε απλώς αυτοκίνητα.
Πραγματοποιούμε όνειρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά GLC.
Πετρελαιοκινητήρες

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων

Βενζινοκινητήρες

GLC 220 d 4MATIC

GLC 250 d 4MATIC

GLC 350 d 4MATIC

GLC 250 4MATIC

GLC 300 4MATIC

Εν σειρά 4

Εν σειρά 4

6/V

Εν σειρά 4

Εν σειρά 4

Κυβισμός (cm3)

2143

2143

2987

1991

1991

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.)
Ονομαστική ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW (hp) σε σ.α.λ.)

125 (170)/3000–4200

150 (204)/3800

190 (258)/3400

155 (211)/5500

180 (245)/5500

–

–

–

–

–

Ισχύς συστήματος (kW (hp) σε σ.α.λ.)

–

–

–

–

–

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.)
Ονομαστική ροπή ηλεκτροκινητήρα (Nm σε σ.α.λ.)

400/1400–2800

500/1600–1800

620/1600–2400

350/1200–4000

370/1300–4000

–

–

–

–

–

Ροπή στρέψης συστήματος (Nm σε σ.α.λ.)

–

–

–

–

–

Κιβώτια ταχυτήτων

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.)

8,3

7,6

6,2

7,3

6,5
236

Τελική ταχύτητα (km/h)

210

222

238

222

Ελαστικά/τροχοί εμπρός, πίσω

235/65 R 17

235/65 R 17

235/65 R 17

235/65 R 17

235/65 R 17

Καύσιμο

Diesel

Diesel

Diesel

Super αμόλυβδη

Super plus αμόλυβδη

6,3–5,5/5,1–4,7/5,5–5,0

6,3–5,5/5,1–4,7/5,5–5,0

8,4–8,1/5,8–5,5/6,8–6,4

8,5–8,1/6,3–5,6/7,1–6,5

9,3–8,9/6,7–6,2/7,7–7,2

Κατανάλωση καυσίμου2 (l/100 km)
Αστικός/υπεραστικός/μικτός κύκλος
Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο (g/km)

143–129

143–129

169–159

166–152

174–163

Κατηγορία εκπομπών3/αποδοτικότητας4

Euro 6/A

Euro 6/A

Euro 6/B

Euro 6/B

Euro 6/C

Σταθμισμένη κατανάλωση ρεύματος (kWh/100 km)

–

–

–

–

–

2

Ηλεκτρική αυτονομία (km)

–

–

–

–

–

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (προαιρ.)/ρεζέρβα (l)

50 (66)/7,0

50 (66)/7,0

66/7,0

66/7,0

66/7,0

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (VDA) (l)5

550–1600

550–1600

550–1600

550–1600

550–1600

Κύκλος στροφής (m)

11,80

11,80

11,80

11,80

11,80

Μήκος6/πλάτος συμπ. καθρεφτώνl6 (mm)

4656/2096

4656/2096

4656/2096

4656/2096

4656/2096

Μεταξόνιο (mm)

2873

2873

2873

2873

2873

Μετατρόχιο μπροστά6/πίσω6 (mm)

1621/1617

1621/1617

1621/1617

1621/1617

1621/1617

Κενό βάρος7/ωφέλιμο φορτίο/μέγιστο μικτό βάρος (kg)

1845/655/2500

1845/655/2500

1890/610/2500

1735/665/2400

1735/665/2400

Επιτρ. φορτίο ρυμούλκησης χωρίς/με φρένο [σε ποσοστό 12 %] (kg)

750/2500

750/2500

750/2500

750/2400

750/2400

6

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

1

Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 595/2009 στην ισχύουσα έκδοση. 2 Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίστηκαν
σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. Τα στοιχεία
δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το συνδυασμό τροχών/
ελαστικών. 3 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανές αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 4 Αξιολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος. 5 Στοιχεία

Βενζινοκινητήρες

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων

Υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+

Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+

GLC 350 e 4MATIC

6/V

8/V

Εν σειρά 4

8/V

Κυβισμός (cm3)

2996

3982

3982

1991

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.)
Ονομαστική ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW (hp) σε σ.α.λ.)

270 (367)/5500–6000

350 (476)/5500–6250

375 (510)/5500–6250

–

–

–

155 (211)/5500
85 (116)/3500

Ισχύς συστήματος (kW (hp) σε σ.α.λ.)

–

–

–

235 (320)/5000

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.)
Ονομαστική ροπή ηλεκτροκινητήρα (Nm σε σ.α.λ.)

520/2500–4500

650/1750–4500

700/1750–4500

–

–

–

350/1200–4000
340/0–2000

Ροπή στρέψης συστήματος (Nm σε σ.α.λ.)

–

–

–

560/Μ.Δ.Σ.

Κιβώτια ταχυτήτων

9G-TRONIC

Σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων AMG SPEEDSHIFT MCT Σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων AMG SPEEDSHIFT MCT

7G-TRONIC PLUS

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.)

4,9

4,0

3,8

5,9

Τελική ταχύτητα (km/h)

2508

2508, 2709

2508, 2809

23510/13511

Ελαστικά/τροχοί εμπρός, πίσω

235/55 R 19, 255/50 R 19

235/55 R 19, 255/50 R 19

265/45 R 20, 295/40 R 20

235/60 R 18

Καύσιμο

Super plus αμόλυβδη

Super plus αμόλυβδη

Super plus αμόλυβδη

Super αμόλυβδη

11,2–10,8/7,3–6,9/8,7–8,3

14,1–13,9/8,7–8,2/10,7–10,3

14,1/8,7/10,7

–/–/2,7–2,512

Κατανάλωση καυσίμου2 (l/100 km)
Αστικός/υπεραστικός/μικτός κύκλος
Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο (g/km)

199–189

244–234

244

64–59

Κατηγορία εκπομπών3/αποδοτικότητας4

Euro 6/D

Euro 6/F

Euro 6/F

Euro 6/A+

Σταθμισμένη κατανάλωση ρεύματος (kWh/100 km)

–

–

–

15,2–13,9

Ηλεκτρική αυτονομία (km)

–

–

–

3412

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (προαιρ.)/ρεζέρβα (l)

66/7,0

66/10,0

66/10,0

50/7,0

2

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (VDA) (l)5

550–1600

550–1600

550–1600

395–1445

Κύκλος στροφής (m)

12,10

12,10

12,10

11,80

Μήκος6/πλάτος συμπ. καθρεφτώνl6 (mm)

4661/2096

4679/2096

4679/2096

4656/2096

Μεταξόνιο (mm)

2873

2873

2873

2873

Μετατρόχιο μπροστά6/πίσω6 (mm)

1639/1655

1684/1669

1662/1649

1614/1605

Κενό βάρος7/ωφέλιμο φορτίο/μέγιστο μικτό βάρος (kg)

1845/615/2460

2000/580/2580

2010/570/2580

2025/580/2605

Επιτρ. φορτίο ρυμούλκησης χωρίς/με φρένο [σε ποσοστό 12 %] (kg)

750/2460

750/2200

750/2200

750/2000

6

σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 6 Οι αναφερόμενες διαστάσεις αποτελούν μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο. 7 Στοιχεία για το κενό βάρος σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση (μάζα σε κατάσταση
εκκίνησης, πλήρωση ρεζερβουάρ καυσίμου κατά 90 τοις εκατό, με οδηγό 68 κιλών και αποσκευές 7 κιλών) για οχήματα με βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ αυξάνουν, κατά κανόνα, αυτή την τιμή, ενώ το ωφέλιμο φορτίο μειώνεται αντίστοιχα. 8 Ηλεκτρονική ρύθμιση. 9 AMG
Driverʼs Package (προαιρετικά) 10 Ισχύει μόνο σε πλήρως φορτισμένη μπαταρία HV. 11 Τελική ταχύτητα στην ηλεκτρική λειτουργία. 12 Στην πραγματική λειτουργία οδήγησης, ενδέχεται να προκύψουν αποκλίσεις σε σύγκριση με τις πιστοποιημένες πρότυπες τιμές. Οι πραγματικές τιμές επηρεάζονται από μια
πληθώρα επιμέρους παραγόντων, π. χ. προσωπικό στυλ οδήγησης, συνθήκες του περιβάλλοντος και του οδοστρώματος. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr

Τεχνικά χαρακτηριστικά GLC Coupé.
Πετρελαιοκινητήρες

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων

Βενζινοκινητήρες

GLC 220 d 4MATIC Coupé

GLC 250 d 4MATIC Coupé

GLC 350 d 4MATIC Coupé

GLC 250 4MATIC Coupé

GLC 300 4MATIC Coupé

Εν σειρά 4

Εν σειρά 4

6/V

Εν σειρά 4

Εν σειρά 4

Κυβισμός (cm3)

2143

2143

2987

1991

1991

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.)
Ονομαστική ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW (hp) σε σ.α.λ.)

125 (170)/3000–4200

150 (204)/3800

190 (258)/3400

155 (211)/5500

180 (245)/5500

–

–

–

–

–

Ισχύς συστήματος (kW (hp) σε σ.α.λ.)

–

–

–

–

–

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.)
Ονομαστική ροπή ηλεκτροκινητήρα (Nm σε σ.α.λ.)

400/1400–2800

500/1600–1800

620/1600–2400

350/1200–4000

370/1300–4000

–

–

–

–

–

Ροπή στρέψης συστήματος (Nm σε σ.α.λ.)

–

–

–

–

–

Κιβώτια ταχυτήτων

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.)

8,3

7,6

6,2

7,3

6,5
236

Τελική ταχύτητα (km/h)

210

222

238

222

Ελαστικά/τροχοί εμπρός, πίσω

235/60 R 18

235/60 R 18

235/60 R 18

235/60 R 18

235/60 R 18

Καύσιμο

Diesel

Diesel

Diesel

Super αμόλυβδη

Super plus αμόλυβδη

6,2–5,7/5,0–4,7/5,4–5,0

6,2–5,7/5,0–4,7/5,4–5,0

8,4–8,2/5,8–5,6/6,8–6,5

8,7–8,4/6,5–6,0/7,3–6,9

9,4–9,2/6,8–6,4/7,8–7,5

Κατανάλωση καυσίμου2 (l/100 km)
Αστικός/υπεραστικός/μικτός κύκλος
Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο (g/km)

143–131

143–131

169–161

170–159

177–169

Κατηγορία εκπομπών3/αποδοτικότητας4

Euro 6/A

Euro 6/A

Euro 6/B

Euro 6/B

Euro 6/C

Σταθμισμένη κατανάλωση ρεύματος (kWh/100 km)

–

–

–

–

–

2

Ηλεκτρική αυτονομία (km)

–

–

–

–

–

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (προαιρ.)/ρεζέρβα (l)

50 (66)/7,0

50 (66)/7,0

66/7,0

66/7,0

66/7,0

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ5 (VDA) (l)5

500–1400

500–1400

500–1400

500–1400

500–1400

Κύκλος στροφής (m)

11,80

11,80

11,80

11,80

11,80

Μήκος6/πλάτος συμπ. καθρεφτώνl6 (mm)

4732/2096

4732/2096

4732/2096

4732/2096

4732/2096

Μεταξόνιο (mm)

2873

2873

2873

2873

2873

Μετατρόχιο μπροστά6/πίσω6 (mm)

1620/1619

1620/1619

1620/1619

1620/1619

1620/1619

Κενό βάρος7/ωφέλιμο φορτίο/μέγιστο μικτό βάρος (kg)

1845/675/2520

1845/675/2520

1915/615/2530

1785/645/2430

1785/645/2430

Επιτρ. φορτίο ρυμούλκησης χωρίς/με φρένο [σε ποσοστό 12 %] (kg)

750/2500

750/2500

750/2500

750/2400

750/2400

6

Ό,τι καλύτερο για τον κινητήρα:
Γνήσια λάδια κινητήρα Mercedes-Benz.

1

Στοιχεία σχετικά με την ονομαστική ισχύ και την ονομαστική ροπή στρέψης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 595/2009 στην ισχύουσα έκδοση. 2 Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 υπολογίστηκαν
σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία μέτρησης (άρθρο 2 παρ. 5, 6, 6a του γερμανικού κανονισμού για τη σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης επιβατικών οχημάτων στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. Τα στοιχεία
δεν αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά εξυπηρετούν στη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων οχημάτων. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το συνδυασμό
τροχών/ελαστικών. 3 Τα στοιχεία ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανές αποκλίσεις ανάλογα με τη χώρα. 4 Αξιολόγηση με βάση τις εκπομπές CO2 λαμβάνοντας υπόψη τη μάζα του οχήματος.

Βενζινοκινητήρες

Διάταξη/αριθμός κυλίνδρων

Υβριδικό ηλεκτρικό σύστημα

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ Coupé

Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé

GLC 350 e 4MATIC Coupé

6/V

8/V

Εν σειρά 4

8/V

Κυβισμός (cm )

2996

3982

3982

1991

Ονομαστική ισχύς1 (kW (hp) σε σ.α.λ.)
Ονομαστική ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW (hp) σε σ.α.λ.)

270 (367)/5500–6000

350 (476)/5500–6250

375 (510)/5500–6250

–

–

–

155 (211)/5500
85 (116)/3500

Ισχύς συστήματος (kW (hp) σε σ.α.λ.)

–

–

–

235 (320)/5000

Ονομαστική ροπή στρέψης1 (Nm σε σ.α.λ.)
Ονομαστική ροπή ηλεκτροκινητήρα (Nm σε σ.α.λ.)

520/2500–4500

650/1750–4500

700/1750–4500

–

–

–

350/1200–4000
340/0–2000

Ροπή στρέψης συστήματος (Nm σε σ.α.λ.)

–

–

–

560/Μ.Δ.Σ.

Κιβώτια ταχυτήτων

9G-TRONIC

Σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων AMG SPEEDSHIFT MCT Σπορ κιβώτιο 9 σχέσεων AMG SPEEDSHIFT MCT

7G-TRONIC PLUS

Επιτάχυνση 0–100 km/h (δευτ.)

4,9

4,0

3,8

5,9

Τελική ταχύτητα (km/h)

2508

2508, 2709

2508, 2809

23510/13511

3

Ελαστικά/τροχοί εμπρός, πίσω

235/55 R 19, 255/50 R 19

235/55 R 19, 255/50 R 19

265/45 R 20, 295/40 R 20

235/60 R 18

Καύσιμο

Super plus αμόλυβδη

Super plus αμόλυβδη

Super plus αμόλυβδη

Super αμόλυβδη

11,5–10,9/7,5–7,0/8,9–8,4

14,1–13,9/8,7–8,2/10,7–10,3

14,1/8,7/10,7

–/–/2,7–2,512

Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km)
Αστικός/υπεραστικός/μικτός κύκλος
2

Εκπομπές CO2 σε μικτό κύκλο (g/km)

203–192

244–234

244

64–59

Κατηγορία εκπομπών3/αποδοτικότητας4

Euro 6/D

Euro 6/E

Euro 6/F

Euro 6/A+

Σταθμισμένη κατανάλωση ρεύματος (kWh/100 km)

–

–

–

15,2–13,9

Ηλεκτρική αυτονομία (km)

–

–

–

3412

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (προαιρ.)/ρεζέρβα (l)

66/7,0

66/10,0

66/10,0

50/7,0

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (VDA) (l)5

500–1400

500–1400

500–1400

350–1250

Κύκλος στροφής (m)

12,10

12,10

12,10

11,80

Μήκος6/πλάτος συμπ. καθρεφτώνl6 (mm)

4727/2096

4745/2096

4745/2096

4732/2096

Μεταξόνιο6 (mm)

2873

2873

2873

2873

Μετατρόχιο μπροστά6/πίσω6 (mm)

1639/1655

1684/1669

1662/1649

1614/1605

Κενό βάρος7/ωφέλιμο φορτίο/μέγιστο μικτό βάρος (kg)

1855/605/2460

2010/580/2590

2020/570/2590

2040/585/2625

Επιτρ. φορτίο ρυμούλκησης χωρίς/με φρένο [σε 12 %] (kg)

750/2460

750/2200

750/2200

750/2000

2

5

Στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία 2007/46/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. 6 Οι αναφερόμενες διαστάσεις αποτελούν μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο. 7 Στοιχεία για το κενό βάρος σύμφωνα με την Οδηγία 92/21/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση (μάζα
σε κατάσταση εκκίνησης, πλήρωση ρεζερβουάρ καυσίμου κατά 90 %, με οδηγό 68 κιλών και αποσκευές 7 κιλών) για οχήματα με βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ αυξάνουν, κατά κανόνα, αυτή την τιμή, ενώ το ωφέλιμο φορτίο μειώνεται αντίστοιχα. 8 Ηλεκτρονική ρύθμιση.
9
AMG Driverʼs Package (προαιρετικά) 10 Ισχύει μόνο σε πλήρως φορτισμένη μπαταρία HV. 11 Τελική ταχύτητα στην ηλεκτρική λειτουργία. 12 Στην πραγματική λειτουργία οδήγησης, ενδέχεται να προκύψουν αποκλίσεις σε σύγκριση με τις πιστοποιημένες πρότυπες τιμές. Οι πραγματικές τιμές επηρεάζονται
από μια πληθώρα επιμέρους παραγόντων, π. χ. προσωπικό στυλ οδήγησης, συνθήκες του περιβάλλοντος και του οδοστρώματος. Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.mercedes-benz.gr
5

Διαστάσεις GLC.

Διαστάσεις GLC Coupé.

1639

1600

1621
1890

1621
1890

1617
2096

1005

1064

724
491

459
523
347

1617
2096

808

972

1045
673
1558
930

775
722
488

459
523
348

374

653
1512
997

366

767

723

831

952

2873
4656

1499

1455

1475

1436

Όλα τα στοιχεία δίδονται σε χιλιοστά. Οι απεικονιζόμενες διαστάσεις είναι μέσες τιμές. Ισχύουν για οχήματα με βασικό εξοπλισμό και χωρίς φορτίο.

562

831

1028

2873
4732

1499

1455

1475

1436

Βασικός εξοπλισμός

Επενδύσεις και διάκοσμος.
Επενδύσεις
101 Συνθετικό δέρμα ARTICO Μαύρο2, 3

314 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Γκρενόμπλ Καφέ/Μαύρο3, 4, 8, 9 Συνθετικό δέρμα
611 ARTICO/ύφασμα μικροϊνών DINAMICA Μαύρο10

105 Συνθετικό δέρμα ARTICO Μπεζ σατινέ/Καφέ Εσπρέσο3, 4
114 Συνθετικό δέρμα ARTICO Καφέ Εσπρέσο/Μαύρο3, 4

621 Συνθετικό δέρμα ARTICO/μικροΐνες DINAMICA με διακοσμητικές ραφές σε Γκρι11
641 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα μικροϊνών DINAMICA σε Μαύρο12

115 Συνθετικό δέρμα ARTICO Μπεζ σατινέ/Μαύρο2, 3
197 Συνθετικό δέρμα ARTICO Κόκκινο Μύρτιλλου/Μαύρο4, 5

651 Συνθετικό δέρμα ARTICO/μικροΐνες DINAMICA σε Μαύρο3, 4, 13

221 Δέρμα Μαύρο

811 Δέρμα νάπα σε Μαύρο με διακοσμητικές ραφές σε Γκρι15
851 Δέρμα νάπα designo Λευκό Πλατίνας pearl/Μαύρο14, 15

001 Ύφασμα Αμπερντίν Μαύρο1

3, 4, 6

224 Δέρμα Καφέ Εσπρέσο/Μαύρο3, 4, 6
225 Δέρμα Μπεζ σατινέ/Καφέ Εσπρέσο3, 4, 6
234 Δέρμα Καφέ Σάγματος/Μαύρο3, 4, 6
235 Δέρμα Μπεζ σατινέ/Μαύρο3, 4

801 Δέρμα νάπα σε Μαύρο14, 15

857 Δέρμα νάπα σε red pepper/Μαύρο14, 15
951 Δέρμα νάπα designo σε Μαύρο (GLC Coupé)14, 15
961 Δέρμα νάπα designo σε Μαύρο (GLC)14, 15

241 Δέρμα Μαύρο

965 Δέρμα νάπα designo δίχρωμο σε Λευκό Πλατίνας pearl/Μαύρο14, 15

297 Δέρμα Κόκκινο Μύρτιλλου/Μαύρο4, 5, 7
301 Συνθετικό δέρμα ARTICO/ύφασμα Γκρενόμπλ Μαύρο3, 4, 8, 9

971 Δέρμα νάπα designo Μαύρο3, 4, 6, 16

6

975 Δέρμα νάπα designo Λευκό Πλατίνας pearl/Μαύρο3, 4, 6, 16

Διάκοσμος
H80 Εμφάνιση Λάκας Πιάνου σε Μαύρο1, 2
H07 Ξύλο φλαμουριάς linestructure σε Καφέ γυαλιστερό3, 4, 6, 17
739 Λάκα Πιάνου Μαύρη/Αλουμίνιο με ευθύγραμμη λείανση ανοιχτόχρωμο3, 4, 1213
H24 Ξύλο φλαμουριάς linestructure Καφέ ανοικτό γυαλιστερό3, 4, 6
731 Ξύλο καρυδιάς Καφέ γυαλιστερό3, 4, 6
H09 Ξύλο μελιάς Καφέ με ανοικτούς πόρους3, 4, 6
736 Ξύλο μελιάς Μαύρο με ανοικτούς πόρους3, 4, 6
737 Ξύλο μελιάς Μαύρο με ανοικτούς πόρους/αλουμίνιο με ευθύγραμμη λείανση ανοιχτόχρωμο3, 4
H73 AMG Carbon/Αλουμίνιο με ευθύγραμμη λείανση ανοικτόχρωμο3, 4, 6
1
6

Β
 ασικός εξοπλισμός για GLC. 2 Βασικός εξοπλισμός για GLC Coupé. 3 Προαιρετικός εξοπλισμός για GLC. 4 Προαιρετικός εξοπλισμός για GLC Coupé. 5 Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με AMG Line Εσωτερικού στην GLC Coupé.
Προαιρετικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC και Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé. 7 Προαιρετικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé. 8 Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με
γραμμή EXCLUSIVE Εσωτερικού στην GLC. 9 Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με τη γραμμή EXCLUSIVE Εσωτερικού στην GLC Coupé. 10 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+. 11 Βασικός εξοπλισμός για
Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+. 12 Βασικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC και Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé. 13 Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με AMG Line Εσωτερικού στην GLC και GLC
Coupé. 14 Προαιρετικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+. 15 Προαιρετικός εξοπλισμός για Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+. 16 Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με τη γραμμή EXCLUSIVE Εσωτερικού στις GLC
και GLC Coupé. 17 Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με τη γραμμή EXCLUSIVE Εσωτερικού και designo Εσωτερικού Μαύρο.

Γραμμή σχεδίασης EXCLUSIVE3, 4

AMG Line3, 4

designo3, 4

Mercedes-AMG

Διάκοσμος

Χρώματα
εξωτερικής βαφής.

Ακρυλικές βαφές
040 Μαύρο
149 Λευκό Πολικό
Μεταλλικές βαφές1
197 Μαύρο Οψιδιανού
775 Ασημί Ιριδίου
796 Καφέ Κιτρίνης
890 Μπλε Καβανσίτη
896 Μπλε γυαλιστερό
988 Ασημί διαμαντιού
992 Γκρι Σελενίτη
Βαφές designo1
271 Καφέ Κιτρίνης magno designo
799 Λευκό Αδαμάντινο bright designo
996 Κόκκινο Υάκινθου μεταλλικό designo

1

Προαιρετικός εξοπλισμός.

Ακρυλικές βαφές

Μεταλλικές βαφές1

Βαφές designo1

Η Mercedes-Benz είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ιδρύματος «Laureus Sport for Good Foundation».
Από την ίδρυσή του το 2000, η Mercedes-Benz υποστηρίζει και προάγει τους σκοπούς και τις αξίες αυτού του παγκόσμιου
κοινωφελούς προγράμματος: με στόχο να βελτιώνεται η ζωή μειονεκτούντων και άρρωστων παιδιών και νέων μέσω
κοινωνικών έργων αθλητισμού. Το ίδρυμα «Laureus» αποτελεί βασικό τμήμα της εταιρικής ευθύνης της Mercedes-Benz. Κάθε
νέα Mercedes αποτελεί συνεπώς πρεσβευτή αυτής της αξίας. Με την αγορά μίας Mercedes υποστηρίζετε το ίδρυμα
«Laureus Sport for Good Foundation».

Σχετικά με το περιεχόμενο του καταλόγου: το παρόν έντυπο δόθηκε για εκτύπωση στις 04.07.2017. Μετά την ημερομηνία

δικαιώματα από το γεγονός αυτό και μόνο. Οι εικόνες μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στο

αυτή είναι δυνατό να επέλθουν διαφοροποιήσεις στο προϊόν. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές κατά

βασικό εξοπλισμό. Οι αποκλίσεις στο χρώμα οφείλονται στην εκτύπωση. Το παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθεί διεθνώς.

τη διάρκεια του χρόνου παράδοσης στην κατασκευή ή στο όχημα, για χρωματικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις στον

Εντούτοις οι προδιαγραφές και οι συνέπειες σε σχέση με τη νομοθεσία, το ισχύον δίκαιο και τη φορολογία μέχρι και την

εξοπλισμό, εφόσον οι αλλαγές ή οι διαφοροποιήσεις αυτές παραμένουν εντός λογικών ορίων σε ό,τι αφορά τον αγοραστή,

ημέρα εκτύπωσης του εντύπου ισχύουν μόνο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για συγκεκριμένες

λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του πωλητή. Εφόσον ο πωλητής ή ο κατασκευαστής χρειαστεί να χρησιμοποιήσει

πληροφορίες απευθυνθείτε στους Εξουσιοδοτημένους Διανομείς της Mercedes-Benz.

για το χαρακτηρισμό της παραγγελίας ή του αντικείμενου αγοράς κωδικούς ή αριθμούς, δεν προκύπτουν κανενός είδους

www.mercedes-benz.gr

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, dialog@daimler.com, 6701 · 1634 · 12-01/1217

