The GLC

Coupé

More than an SUV.
More than a coupé.
More than ever before.
โดดเด่นด้วยบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ถ่ายทอดผ่านดีไซน์ภายนอกอันโฉบเฉี่ยว
จากการผสมผสานดีไซน์ ในแบบฉบับรถยนต์คูเป้ และความเป็นรถยนต์ SUV
ทั้งหมดนี้ทำ�ให้ GLC Coupé คือยนตรกรรมที่มีตัวตนที่ไม่เหมือนใครในท้องถนน
เพราะนี่คือยนตรกรรมที่ได้ถูกยกระดับให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Something special.
On every trip, from any angle.
ตราตรึงในทุกมุมมองไปกับดีไซน์ของ GLC Coupé ด้วยช่วงท้ายที่มีความกว้างมากยิ่งขึ้น
พร้อมดีไซน์ที่ถ่ายทอดความสปอร์ตได้มากกว่าที่เคย กับปลายท่อไอเสียแบบใหม่ และไฟท้ายแบบสปอร์ต LED
ที่ดีไซน์ ได้อย่างลงตัว เหมาะกับการตกแต่งภายนอกแบบ AMG Bodystyling เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ดี
มากยิ่งขึ้น GLC Coupé มาพร้อมล้ออัลลอยดีไซน์ โฉบเฉี่ยวจาก AMG พร้อมพัฒนาให้ช่วยลดแรงเสียดทาน
ได้ดียิ่งขึ้น และดูสง่างามมากขึ้นอีกด้วย

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Because communication
is everything today.
The new GLC Coupé ไม่เพียงแค่ฟังในสิ่งที่คุณพูด แต่พร้อมที่จะตอบสนองทุกการเคลื่อนไหวของคุณ
ด้วยระบบ MBUX หรือ Mercedes-Benz User Experience ที่ทำ�งานร่วมกันกับแผงคอนโทรล

และหน้าจอดิจิทัลที่จะแสดงระบบการนำ�ทางได้แบบเต็มหน้าจอ และพร้อมอำ�นวยความสะดวกสบายให้คุณ
ได้อย่างสูงสุด รวมไปถึงระบบเสียงรอบทิศทาง Burmerster® ที่เปลี่ยนให้เพลงโปรดของคุณกลายเป็น
ประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลก

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Plug-in Hybrid
เติมเต็มทุกอารมณ์ ขับเคลื่อนสมรรถนะการขับขี่ ด้วยเทคโนโลยี Plug - in Hybrid
ก้าวสู่ โลกสีเขียวแห่งอนาคตด้วยยานยนต์กำ�ลังสูงอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยระบบ Plug - in Hybrid ใน GLC 300 e 4MATIC Coupé เป็นการผสาน
การทำ�งานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 211 แรงม้า และจากมอเตอร์ ไฟฟ้า 122 แรงม้า
โดยกำ�ลังสูงสุดจากการผสานการทำ�งานนี้ (System output) อยู่ที่ 320 แรงม้า เมื่อเบรกหรือชะลอความเร็ว
มอเตอร์จะทำ�หน้าท่ีในการดึงพลังงานจลน์ที่เกิดขึ้นเข้าสู่แบตเตอรี่เพื่อสำ�รองไว้ ใช้ ได้ต่อไป
ซึ่งจะช่วยให้การขับขี่ของคุณประหยัดสูงสุด และขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ไปได้ ไกลมากยิ่งขึ้น
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

DYNAMIC BODY CONTROL

ระบบช่วงล่างที่สามารถเลือกปรับรูปแบบได้ตามต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นแบบ Sport+ ที่เพิ่มความเร้าใจในการขับขี่แบบสปอร์ต
เพื่อเพิ่มการยึดเกาะถนนแต่ยังคงไว้ซึ่งความสะดวกสบาย
และเพิ่มความนุ่มนวลตลอดการขับขี่ ด้วยระบบช่วงล่าง DYNAMIC BODY CONTROL
เป็นระบบสปริงเหล็กกล้าที่แข็งแกร่ง และสามารถตอบสนองการปรับระดับแรงกระแทกได้อย่างแม่นยำ�
เพื่อสอดรับกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ DYNAMIC SELECT ในโหมดต่างๆ ได้ ในแบบที่ต้องการ
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

All-Digital Instrument Display

อุปกรณ์มาตรฐาน

หน้าจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบที่มีการแสดงผลแบบ “Classic”,
“Progressive” และ “Sporty” ทำ�ให้คุณตัดสินใจเลือกข้อมูล
ที่สำ�คัญ และประเภทการแสดงผลข้อมูลดังกล่าวได้ ผ่านจอแสดงผล
ขนาด 31.2 ซม. (12.3 นิ้ว) ถ่ายทอดภาพที่คมชัด และสามารถ
เห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพแสง
ระบบช่วยรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า

ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist)

ระบบช่วยเตือนขณะเปลี่ยนช่องจราจร

ระบบช่วยการนำ�รถเข้าจอดอัตโนมัติ พร้อมกล้องแสดง
ภาพรอบทิศทางขณะถอยจอด

มาตรวัดความเร็ว และวัดรอบเครื่องยนต์แบบ
All-Digital Instrument Display ขนาด 12.3 นิ้ว

ระบบควบคุม และสั่งงานแบบสัมผัส (Touchpad)

ระบบเสียงรอบทิศทาง Burmester*

ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารปรับได้ 64 เฉดสี

ระบบกุญแจแบบ KEYLESS - GO พร้อมระบบ
เปิด - ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้มือ

(Active Distance Assist DISTRONIC)*

(Blind Spot Assist)

MULTIBEAM LED
เทคโนโลยีชั้นสูงที่ชวยใหทัศนวิสัยการขับขี่แมในยามค่ำ�คืนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด หลักการทำ�งานของระบบฯ ตั้งอยูบนพื้นฐานของไฟหนา
แบบ MULTIBEAM LED ทำ�หนาที่ควบคุมหลอดไฟแบบ LED จำ�นวน
84 หลอด ใหปรับระดับความสวางอยางเปนอิสระจากกัน โดยมีระบบ
เซ็นเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหว และคำ�นวณระดับความสวางอัตโนมัติ
สามารถตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงได้อยางรวดเร็วแมนยำ�
ยิ่งไปกวานั้น MULTIBEAM LED ยังตรวจจับทางโคงมุมอับสายตาได้ ใน
ระยะทางที่ไกลมากกวาเดิมอยางทั่วถึง และปรับใหแสงมีความสวางเต็มพื้นที่
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย ULTRA RANGE
Highbeam โดยระบบจะปรับความยาวของลำ�แสงไฟหน้าให้ส่องได้ไกลกว่า
650 เมตร โดยอัตโนมัติ หากไม่พบรถยนต์ที่วิ่งสวนทางมา
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

(Ambient Lighting)

**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

*เฉพาะรุ่น GLC 300 e 4MATIC Coupé เท่านั้น
โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic

เบาะนั่ง

เบาะนั่ง

261 Leather- black

297 Leather, two - tone - cranberry red / black

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน sport steering wheel พร้อมปุ่มควบคุมแบบ
Touch Control

สีมาตรฐานเมทาลิก

graphite grey

ถ่ายทอดความเป็น AMG Line ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายนอกที่มีความสปอร์ต และสัมผัสได้ถึงพละกำ�ลัง
นอกจากนี้ยังอัดแน่นด้วยสมรรถนะระดับสูง ที่ช่วยให้คุณขับเคลื่อนได้อย่างมั่นใจ และเพลิดเพลินเร้าใจได้อย่างเต็มพิกัด

สีมาตรฐาน

สีมาตรฐานเมทาลิก

obsidian black

polar white

(METALLIC PAINTS)

(NON - METALLIC PAINT)

(METALLIC PAINT)

831 graphite grey

149 polar white

197 obsidian black

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)
Information

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)
Information

Information

Titles

graphite grey

Titles

polar white

Titles

obsidian black

Code

831

Code

149U

Code

197U

Grouping

Metallic paint finishes

Grouping

Non-metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Status

24.3.2017

Status

15.3.2012

Status

15.3.2012

Additional information

Additional information

Additional information

Background information

Background information

Background information

ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 19"
ตกแต่งด้วยสีดำ�
739 Black piano lacquer- look light
longtitudinal - grain aluminium
1/1

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

739 Black piano lacquer- look light
longtitudinal - grain aluminium
1/1

1/1

**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

เบาะนั่ง

เบาะนั่ง

261 Leather- black

297 Leather, two - tone - cranberry red / black

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน sport steering wheel พร้อมปุ่มควบคุมแบบ
Touch Control

สีมาตรฐาน

สีมาตรฐานเมทาลิก

graphite grey

polar white

ล้ำ�และแรงไปอีกขั้น ด้วยการทำ�งานร่วมกันของเครื่องยนต์เบนซิน และมอเตอร์ ไฟฟ้า ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
และยังสามารถพาคุณทะยานไปได้ ไกลว่าที่เคย ด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

สีมาตรฐาน

สีมาตรฐานเมทาลิก

obsidian black

polar white

(NON - METALLIC PAINT)

(METALLIC PAINTS)

(NON - METALLIC PAINT)

(METALLIC PAINT)

149 polar white

831 graphite grey

149 polar white

197 obsidian black

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)
Information

Information

Information

Information

Titles

polar white

Titles

graphite grey

Titles

polar white

Titles

obsidian black

Code

149U

Code

831

Code

149U

Code

197U

Grouping

Non-metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Grouping

Non-metallic paint finishes

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

Status

24.3.2017

Status

15.3.2012

Status

15.3.2012

Additional information

Additional information

Additional information

Additional information

Background information

Background information

Background information

Background information

ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 20"
ตกแต่งด้วยสี tremolite grey
736 Open-pore black ash wood trim

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

1/1

736 Open-pore black ash wood trim
1/1

1/1

1/1

**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา

*ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถของจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์
โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค
เครื่องยนต์
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)
แรงม้้าสููงสุุด (กิิ โลวััตต์์ (แรงม้้า) / รอบต่่อนาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร / รอบต่่อนาทีี)
กำำ�ลัังจากมอเตอร์์ ไฟฟ้้า (กิิ โลวััตต์์ / แรงม้้้า)
แรงบิิดสููงสุุดจากมอเตอร์์ ไฟฟ้้า (นิิวตัันเมตร)
อััตราเร่่ง 0 -100 กม. / ชม. (วิินาทีี)
ความเร็็วสููงสุุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)
ความจุุถัังน้ำำ��มััน (ลิิตร)
พื้้�นที่่�บรรทุุกสััมภาระ (ลิิตร)
ระบบส่งกำ�ำลัง

ขนาดล้อ และยางหน้า
ขนาดล้อ และยางหลัง
มิิติิตััวถััง (กว้้าง x ยาว x สููง) (มิิลลิิเมตร)

GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic

GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

ดีีเซล แถวเรีียง /4 สููบ /4 วาล์์วต่่อสููบ / เทอร์์โบ พร้้อมอิินเตอร์์คููลเลอร เบนซิิน แถวเรีียง /4 สููบ /4 วาล์์วต่่อสููบ / เทอร์์โบ พร้้อมอิินเตอร์์คูลู เลอร

ระบบความปลอดภัย

GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic

GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

ระบบช่่วยเหลืือฉุุกเฉิินแบบ emergency call system
ระบบเสีียงเตืือนภายนอกรถแบบ Exterior noise for PHEV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic

GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

ใบปัดน้�้ำำฝนทำ�ำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้�้ำำฝน
ไฟหน้้าแบบ LED High Performance
ไฟหน้้าแบบ MULTIBEAM LED
ระบบปรัับไฟสููงอััตโนมััติิ (Adaptive Highbeam Assist)

•
•
•

•
•
•

1,950

1,991

143 (194) / 3,800

155 (211) / 5,500

400/1,600 - 2,800

350/1,300 - 4,000

-

90 /122

-

440

7.9

5.8

217

230

66

50

500 - 1,400

350 - 1,250

เกีียร์์อััตโนมััติิ 9 จัังหวะ (9G - TRONIC) พร้้อมระบบเปลี่่�ยนเกีียร์์
ที่่�พวงมาลััย ตกแต่่งแปนเกีียรด้้วย Galvanized

เกีียร์์อััตโนมััติิ 9 จัังหวะ (9G - TRONIC) พร้้อมระบบเปลี่่�ยนเกีียร์์
ที่่�พวงมาลััย ตกแต่่งแปนเกีียรด้้วย Galvanized

(Steering - wheel Gearshift Paddles)

(Steering - wheel Gearshift Paddles)

235 / 55 R19

255 / 45 R20

255 / 50 R19

285 / 40 R20

โปรแกรมควบคุุมการทรงตััวอััตโนมััติิ ESP (Electronic Stability Program)
ระบบเบรกป้้องกัันล้้อล็็อก ABS (Anti-lock braking system)
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้้อมฟัังก์์ชััน HOLD และ Hill - Start Assist
ระบบช่่วยรัักษาระยะห่่างจากรถคัันหน้้า (Active Distance Assist DISTRONIC)
ระบบช่่วยเบรกแบบแอคทีีฟ (Active Brake Assist)
ไฟเบรกกะพริิบฉุุกเฉิิน (adaptive brake light)
ระบบรัักษาความเร็็ว (cruise control) และจำำ�กััดความเร็็ว (SPEEDTRONIC)
ระบบช่่วยเตืือนขณะเปลี่่�ยนช่่องจราจร (Blind Spot Assist)
ระบบเตืือนเพื่่�อนำำ�รถเข้้าศููนย์์บริิการ (ASSYST service interval indicator)
ระบบเตืือนแรงดัันลมยาง (Tyre pressure loss warning system)
ระบบช่่วยเตืือนอาการเหนื่่�อยล้้าขณะขัับขี่่� (ATTENTION ASSIST)
เซ็็นเซอร์์ช่่วยในการนำำ�รถเข้้าจอด (PARKTRONIC)
ระบบช่่วยการนำำ�รถเข้้าจอดอััตโนมััติิ (Active Parking Assist)
กล้้องแสดงภาพขณะถอยจอด
กล้้องแสดงภาพรอบทิิศทางขณะถอยจอด

1,89 0 x 4,731 x 1,600

1,890 x 4,731 x 1,600

Mercedes me connect

ระบบความปลอดภัย
ถุุงลมนิิรภััยด้้านหน้้า 2 ตำำ�แหน่่ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่� และผู้้�โดยสารด้้านหน้้า
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง สำ�ำหรับผู้ขับขี่ และผู้ โดยสารด้านหน้า
ม่่านถุุงลมนิิรภััยด้้านข้้าง ป้้องกัันศีีรษะ 4 ตำำ�แหน่่ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่� และผู้้�โดยสาร
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าสำ�ำหรับผู้ขับขี่
เข็็มขััดนิิรภััยแบบ 3 จุุด 5 ที่่�นั่่�ง
ระบบแจ้้งเตืือนการคาดเข็็มขััดนิิรภััยตำำ�แหน่่งผู้้�โดยสารตอนหลััง

(Rear seat belt status indication in the instrument display)

GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic

GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic
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อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic

GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

ระบบปรัับโคมไฟหน้้ารถตามการเลี้้�ยวของพวงมาลััย (Active Light System)
ระบบเพิ่่�มความส่่องสว่่างขณะเลี้้�ยวโค้้ง (Cornering light)
ระบบไฟสููงแบบ ULTRA RANGE Highbeam ระยะส่่องสว่่าง 650 เมตร
ไฟสำำ�หรัับการขัับขี่่� ในเวลากลางวััน แบบ LED day time running lights
ไฟเลี้้�ยวที่่�กระจกมองข้้้าง ไฟท้้้าย และไฟเบรกดวงที่่� 3 แบบ LED
กระจกมองข้างปรับระดับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
กระจกส่่องหลัังปรัับลดแสงสะท้้อนอััตโนมััติิ
กุญแจรี โมทคอนโทรล
หลัังคาซัันรููฟ เลื่่�อนเปิิด - ปิิดได้้ด้้วยระบบไฟฟ้้า (Electric sliding glass sunroof)
ระบบเปิิด - ปิิดบานประตููท้้ายอััตโนมััติิ โดยไม่่ต้้องใช้้มืือ (HANDS - FREE ACCESS)
ระบบเปิิด - ปิิดบานประตููท้้ายอััตโนมััติิด้้วยระบบไฟฟ้้า
ระบบกันสะเทือนแบบสปอร์ต
ระบบกัันสะเทืือนแบบคอมฟอร์์ท พร้้อมเพิ่่�มระดัับความสููงของตััวรถ
ตกแต่่งภายนอกแบบ AMG Bodystyling (กัันชนหน้้า - หลััง)
กระจัังหน้้าแบบ diamond radiator grille สีีเงิิน พร้้้อมตราสััญลัักษณ์เมอร์์์เซเดส-เบนซ์์
ปลายท่่อไอเสีียเสริิมโครเมีียม 2 ท่่อ
บันไดข้างแบบสเตนเลสดีไซน์สปอร์ต
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน
ล้้ออััลลอยดีีไซน์์สปอร์์ตจาก AMG แบบ 5 ก้้านคู่่� ขนาด 19" ตกแต่่งด้้วยสีีดำำ�
ล้้ออััลลอยดีีไซน์์สปอร์์ตจาก AMG แบบ 5 ก้้านคู่่� ขนาด 20" ตกแต่่งด้้วยสีี tremolite grey
อุุปกรณปะยางฉุุกเฉิิน TIREFIT
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อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic

GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

ฟััังก์์ชััน ECO start / stop
ระบบปรัับโหมดการขัับขี่่�แบบ DYNAMIC SELECT
ระบบควบคุุมอุุณหภููมิิอััตโนมััติิ THERMATIC แบบ 2 โซน

•
•
•

•
•
•

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน
เบาะนั่่�งทรงสปอร์์ตหุ้้�มหนัังแบบ ARTICO
เบาะนั่งสำ�ำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมหน่วยบันทึกความจำ�ำ
เบาะนั่่�งผู้้� โดยสารด้้านหลัังพัับได้้ แบบ 1 / 3 และ 2 / 3
พวงมาลััยมััลติิฟัังก์์ชัันแบบ sports steering wheel ตกแต่่งด้้วยหนัังแบบ nappa
พร้้อมปุ่่�มควบคุุมแบบ Touch Control
พวงมาลัยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า
ม่่านบัังแดดประตููหลัังซ้้าย - ขวา
ชุดคันเร่ง และแป้นเบรกแบบสปอร์ต พร้อมปุ่มยางกันลื่น
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังปรับองศาได้
แผ่นปิดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย
ด้านบนของคอนโซลหน้า และด้านบนของแผงประตูหุ้มด้วยหนัง
ไฟเรืืองแสงล้้อมรอบห้้องโดยสารปรัับได้้ 64 เฉดสีี (Ambient Lighting)
ระบบสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์แบบ Remote engine start
ปุ่่�มสตาร์์ทเครื่่�องยนต์์ (Push Start)
ระบบกุุญแจแบบ KEYLESS - GO
มาตรวััดความเร็็ว และวััดรอบเครื่่�องยนต์์แบบ All - Digital Instrument Display ขนาด 12.3 นิ้้�ว
ระบบปฎิิบััติิการมััลติิมีีเดีียแบบ MBUX หน้้าจอขนาด 10.25" พร้้อมระบบสััมผััส
ระบบปฎิิบััติิการมััลติิมีีเดีียแบบ MBUX หน้้าจอขนาด 7" พร้้อมระบบสััมผััส
ระบบเสีียงรอบทิิศทาง Burmester
ระบบแผนที่นำ�ำทาง พร้อมระบบรายงานสภาพจราจร
ระบบเชื่่�อมต่่อแบบ Smartphone integration รองรัับ Apple CarPlay™ และ Android Auto
ระบบสำำ�หรัับเชื่่�อมต่่่อโทรศััพทเคลื่่�อนที่่� (Bluetooth)
ระบบควบคุุม และสั่่�งงานแบบสััมผััส (Touchpad)
กาบบัันไดเรืืองแสงพร้้อมตราสััญลัักษณ์์ >>Mercedes-Benz<<

GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic

GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic
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สามารถดููข้้อมููลแคตตาล็็อกทั้้�งหมดได้้ที่่� :
www.mercedes-benz.co.th/ebrochure

หมายเหตุุ: เอกสารนี้้�เป็็นข้้อมููลเบื้้�องต้้นและไม่่ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสััญญาซื้้�อขาย ทั้้�งนี้้� ผู้้�ซื้้�อควรตรวจสอบข้้อมููลของผลิิตภััณฑ์์ที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาซื้้�อขายเป็็นสำำ�คััญ รายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงหลัังจากการเผยแพร่่
ำ ญซึ่่ง�
พฤศจิิกายน 2565 ผู้้�ผลิิตสงวนสิิทธิิในการเปลี่่ย� นแปลงการออกแบบ รููปแบบ สีี และรายละเอีียดเฉพาะระหว่่างระยะเวลาการส่่งมอบ โดยการเปลี่่ย� นแปลงเหล่่านี้้จ� ะคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของผู้้�ขายประกอบกัับความเหมาะสมแก่่ผู้ซื้้� อ้� เป็็นสำ�คัั
ผู้้�ขายหรืือผู้้�ผลิิตจะใช้้สััญลัักษณ์์หรืือจำำ�นวนระบุุในคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� หรืือเกี่่ย� วกัับคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� โดยไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดสิทิ ธิิใด ๆ ที่่พึึ� งได้้รัับจากสิ่่ง� เหล่่านี้้� ทั้้ง� นี้้� ภาพประกอบอาจแสดงอุุปกรณ์์เสริิมและรายการของอุุปกรณ์์เสริิมของผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่ง� ไม่่ได้้เป็็นส่ว่ นหนึ่่ง�
ของข้้อกำำ�หนดมาตรฐาน สีีอาจจะแตกต่่างเล็็กน้้อยจากที่่�แสดงไว้้ในโบรชััวร์์อัันเกิิดจากข้้อจำำ�กััดของกระบวนการพิิมพ์์ โบรชััวร์์นี้้�ให้้ข้้อบ่่งชี้้�โดยทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับประเภทของลัักษณะ อุุปกรณ์์เสริิม และ/หรืือสีีอาจมีีใช้้ร่่วมกัับรุ่่�นอื่่�นเท่่านั้้�นสำำ�หรัับ
ข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัันและเฉพาะเจาะจงมากขึ้้�นเกี่่�ยวกัับประเภทของรุ่่�น ลัักษณะ อุุปกรณ์์เสริิม และ/หรืือสีีที่่�มีีในประเทศของท่่านและการกำำ�หนดราคาของผลิิตภััณฑ์์นั้้�น กรุุณาตรวจสอบข้้อมููลรายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์อีีกครั้้�งที่่�ผู้้�จำำ�หน่่าย
เมอร์์เซเดส-เบนซ์์อย่่างเป็็นทางการของบริิษััท เมอร์์เซเดส-เบนซ์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
www.mercedes-benz.co.th
03-11/2565 (MY803)

