Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC

Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC ยนตรกรรมสปอร์ตอเนกประสงค์ ที่มาพร้อม
กับดีไซน์ในแบบฉบับ AMG ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งช่องระบายอากาศ AMG front
apron อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมล้อ 5 ก้าน AMG Light-alloy wheel ที่เสริมความ
โดดเด่นขณะขับเคลื่อน พร้อมตกแต่งกระจังหน้าด้วย AMG-specific radiator grille
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปราดเปรียวด้วยสปอยเลอร์หลังแบบ AMG rear apron
และ AMG Spoiler lip Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC คือยนตรกรรม

สายพันธุ์แรง ที่มอบความเร้าใจให้คุณได้ในทุกมุมมอง

NOT AN SUV

			 AN AMG.

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

												STRIKING

DESIGN FEATURES.
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC คืือยนตรกรรมที่่�อััดแน่่น
ไปด้้วยจิิตวิิญญาณจากสนามแข่่ง กัับพร้้อม diffuser ด้้านท้้าย
ตามหลัักอากาศพลศาสตร์์ และสปอยเลอร์์แบบฉบัับ AMG พร้้อม
ให้้คุุณดื่่�มด่ำำ��กัับความเร้้าใจถึึงขีีดสุุด กัับท่่อไอเสีียแบบ AMGSport exhaust system ที่่�เปล่่งเสีียงคำำ�รามตามโหมดการขัับขี่่�
พร้้อมระบบขัับเคลื่่�อน 4 ล้้อ 4MATIC พร้้อมให้้คุุณสััมผััสการ

ขัับขี่่�อัันเร่่งเร้้า ด้้วยระบบปรัับเปลี่่�ยนระบบเครื่่�องยนต์์ ระบบเกีียร์์
และพวงมาลััย เข้้าถอยจอดได้้อย่่างอุ่่�นใจ กัับระบบช่่วยนำำ�รถเข้้า
จอดอััตโนมััติิ Active Parking Assist ที่่�จะช่่วยค้้นหาที่่�ว่่างเพื่่�อ
เข้้าจอด พร้้อมกล้้องมองหลััง PARKTRONIC ให้้คุุณเข้้า-ออกได้้
อย่่างง่่ายดาย เสริิมความมั่่�นใจในทุุกสถานการณ์์
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การตกแต่งภายใน คือความเร้าใจอันไร้ทต่ี ิ กับห้องโดยสารแบบ AMG interior
package ต่อเนือ่ งด้วยพวงมาลัยแบบมัลติฟงั ก์ชนั ตกแต่งด้วยหนังแบบ
nappa เพลิดเพลินเต็มพิกัดกับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่พิเศษ 2 จอ
ต่อเนื่องของระบบปฏิบัติการ MBUX ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
แสดงผลได้ดง่ั ใจ พร้อมระบบสัมผัส AMG centre console คอนโซล
ควบคุมฟังก์ชันการขับขี่ที่หลากหลาย พร้อมโปรแกรมการทรงตัว ESP
เพือ่ การขับขีท่ ี่มั่นใจ รวมไปถึงเบาะนั่งแบบสปอร์ต AMG Sport seat
ที่ถ่ายทอดความรูส้ กึ ของนักแข่งได้อย่างเด่นชัด

AUTHENTIC

RACING CAR
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ATMOSPHERE.

INSTANT

POWER.

พบกัับขุุมพลัังสปอร์์ต ที่่�จะเปลี่่�ยนทุุกถนน ให้้เป็็นความเร้้าใจเหนืือจิินตนาการ
กัับเครื่่�องยนต์์ AMG ขนาด 2.0 ลิิตร แบบเทอร์์โบชาร์์จ 4 สููบ แรงม้้าสููงสุุด
306 แรงม้้า แรงบิิดสููงสุุด 400 นิิวตัันเมตร พร้้อมระบบระบายความร้้อน
ด้้วยน้ำำ�� และท่่อกรองอากาศแบบอิิสระ เปลี่่�ยนเกีียร์์ ได้้อย่่างใจนึึกกัับ AMG
SPEEDSHIFT DCT 8G transmission ที่่�เปลี่่�ยนเกีียร์์ง่่าย รวดเร็็ว
ให้้คุุณสะดวกสบายไปอีีกขั้้�นด้้วย AMG Performance 4MATIC ที่่�ตอบ
สนองได้้อย่่างยอดเยี่่�ยมขณะเร่่งความเร็็วออกจากโค้้ง พร้้อมให้้คุุณขัับเคลื่่�อนได้้
อย่่างเร้้าใจในทุุกๆสถานการณ์์ด้้วย AMG RIDE CONTROL ระบบช่่วงล่่าง
สไตล์์สปอร์์ต ปรัับเข้้ากัับ โหมดการขัับขี่่�ทัันทีีที่่�เลืือก ทั้้�งโหมด Comfort
โหมด Sport และ Sport+ พร้้อมช่่วงล่่างที่่�เหมาะกัับทุุกสถานการณ์์
มั่่�นใจด้้วย AMG high-performance brake system ให้้คุุณขัับขี่่�ได้้
อย่่างปลอดภััยทุุกการเดิินทาง
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A SPIRIT

OF THRILL.

Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC เปี่ยมไปด้วยความเป็น AMG ทุกประการ
ไม่วา่ จะเป็นตัวถังเครือ่ งยนต์ AMG 2.0 liter 4-cylinder engine และรูปแบบการ
ขับขี่ต่างๆ พร้อมการเชื่อมต่ออย่างไรขีดจำ�กัดด้วย Mercedes me connect และ
ให้คุณเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AMG Private Lounge คอมมูนิตี้ออนไลน์ทเ่ี ต็มไป
ด้วยข้อมูลและเรือ่ งราวของ Mercedes-AMG อย่างรอบด้าน ให้คุณได้ทราบทุกการ
เคลื่อนไหวจาก AMG ก่อนใครในโลก พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
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Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC.
สีีมาตรฐาน (NON - METALLIC PAINTS)

อุุปกรณ์์ตกแต่่ง - ล้้อ

ล้้อมาตรฐาน (Standard Wheels)

149 polar white

สีีมาตรฐาน (METALLIC PAINTS)

RTH 19" AMG 5 - twin - spoke light - alloy wheels
191 cosmos black

787 mountain grey

วััสดุุตกแต่่งภายใน (TRIM ELEMENT)
วััสดุุตกแต่่งภายในมาตรฐาน

(Standard trim)

H44 Light longitudinal-grain
aluminium trim

เบาะนั่่�ง

เบาะนั่่�งมาตรฐาน (Standard Upholstery)

อุุปกรณ์์ตกแต่่ง - เบรก (Brake Calipers)

651 ARTICO man - made
leather / DINAMICA
microfibre black

AMG high -performance brake system with silver brake
callipers and black AMG lettering
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Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC.

รายละเอียดด้านเทคนิค
เครื่องยนต์
ปริิมาตรกระบอกสููบ (ซีีซีี)
แรงม้้าสููงสุุด (กิิโลวััตต์์ (แรงม้้า) / รอบต่่อนาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร / รอบต่่อนาทีี)
อััตราเร่่ง 0 -100 กม./ ชม. (วิินาทีี)
ความเร็็วสููงสุุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)
ความจุุถัังน้ำำ��มััน (ลิิตร)
พื้้�นที่่�บรรทุุกสััมภาระ (ลิิตร)
ระบบส่งก�ำลัง

Mercedes me connect

ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX

มาพร้อมฟังก์ชันให้คุณพร้อมที่จะออกเดินทางในทุกเส้นทาง
ด้วยบริการช่วยเหลือคุณจากสถานการณ์ฉุกเฉิน Mercedes-Benz emergency call
system ที่จะติดต่อ Emergency Customer Contact Center ศูนย์บริการฉุกเฉิน
ที่ช่วยประสานงานด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยให้คุณได้รับความปลอดภัยสูงสุด มั่นใจได้ว่าคุณ
จะได้รับบริการซ่อมบำ�รุงมาตรฐานระดับโลก กับบริการ Remote Retrieval of Vehicle
Status รายงานสถานะรถยนต์สู่ Mercedes me นำ�ทางคุณสู่ทุกจุดหมาย ด้วยแผนที่
นำ�ทาง Navigation system ซึ่งอัปเดตข้อมูลเส้นทางแบบออนไลน์ แม้ในเส้นทางของคน
ท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว แม่นยำ� และสามารถป้อนข้อมูลที่ต้องการได้ผ่าน Touch Pad สะดวก
สบายด้วยระบบเครื่องปรับอากาศทางไกลก่อนถึงรถ เพื่อให้รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อยู่ใน
การควบคุมของคุณ

เพลิดเพลินกับความงาม และชาญฉลาดของระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX เลือก
การแสดงข้อมูลได้หลากหลาย พร้อมแผงหน้าปัดแสดงผลข้อมูลการขับขี่ AMG-specific
display อีกขั้นของความล้ำ�สมัยด้วยระบบสัมผัส และสั่งงานด้วยเสียง ประมวลผลประโยค
ที่ใกล้เคียงกับคำ�สัง่ ทัว่ ไปได้ เพียงพูดว่า "Hey Mercedes" และตามด้วยคำ�สัง่ เช่น "I'm cold"
ระบบจะทำ�การปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมพร้อมจดจำ� และเรียนรู้การสั่งงานของคุณ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างคุณกับรถอย่างไร้ที่ติ

Mercedes me connect
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ขนาดล้้อ และยางหน้้า - หลััง
มิิติิตััวถััง (กว้้าง x ยาว x สููง) ( มิิลลิิเมตร)

Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC

เบนซิิน 4 สููบ พร้้อมเทอร์์โบ และอิินเตอร์์คููลเลอร์์
1,991
225 (306)/ 5,800
400 / 3,000- 4,000
5.1
250
51
435 - 1,430

เกีียร์์อััตโนมััติิ 8 จัังหวะ (AMG SPEEDSHIFT DCT 8G Transmission)
พร้้อมระบบเปลี่่�ยนเกีียร์์ที่่�พวงมาลััยแบบ (Steering-wheel Gearshift Paddles)
235 / 50 R19
1,849x4,436x1,588

www.mercedes-benz.co.th/AMGGLAebrochure

หมายเหตุ: เอกสารนีเ้ ป็นข้อมูลเบือ้ งต้นและไม่ถอื เป็นส่วนหนึง่ ของสัญญาซือ้ ขาย ทัง้ นี้ ผูซ้ อ้ื ควรตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายเป็นสำ�คัญ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลีย่ นแปลงหลังจากการเผยแพร่มนี าคม 2564
ผู้ผลิตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ขายประกอบกับความเหมาะสมแก่ผู้ซื้อเป็นสำ�คัญซึ่งผู้ขายหรือผู้ผลิต
จะใช้สัญลักษณ์หรือจำ�นวนระบุในคำ�สั่งซื้อ หรือเกี่ยวกับคำ�สั่งซื้อโดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ ที่พึงได้รับจากสิ่งเหล่านี้ ทั้งนี้ ภาพประกอบอาจแสดงอุปกรณ์เสริม และรายการของอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำ�หนด
มาตรฐาน สีอาจจะแตกต่างเล็กน้อยจากที่แสดงไว้ในโบรชัวร์อันเกิดจากข้อจำ�กัดของกระบวนการพิมพ์ โบรชัวร์นี้ให้ข้อบ่งชี้โดยทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีอาจมีใช้ร่วมกับรุ่นอื่นเท่านั้น สำ�หรับข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของรุ่น ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่มีในประเทศของท่าน และการกำ�หนดราคาของผลิตภัณฑ์นั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
ที่ผู้จำ�หน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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