MERCEDES-AMG

GLC COUPÉ

MERCEDES-AMG GLC 63 S 4MATIC+ COUPÉ

 BEST PROSPECTS FOR
JEALOUS LOOKS.
บัญญัติใหม่แห่งยนตรกรรมอเนกประสงค์สายพันธุส
์ ปอร์ต
เติมเต็มความเร้าใจกับรูปลักษณ์ ดีไซน์ สไตล์คูเป้ พร้อมสะกดทุกสายตา
บ่งบอกเอกลักษณ์ ด้วยชุดแต่ง AMG Bodystyling รอบคัน
กระจังหน้ าตกแต่งแบบ AMG - specific radiator grille
ถ่ายทอดความสปอร์ตดุดันแบบฉบับ AMG ผสานดีไซน์ แบบ jet-wing
และ AMG diffuser สีดำ�ใต้กันชนหลัง เพิ่ มประสิทธภ
ิ าพพร้อมความดุดัน
เสริมลุคสปอร์ตกับ AMG spoiler- lip สีเดียวกับรถ
ให้ความรูส
้ ึกโฉบเฉี่ยวทุกรายละเอียด สัมผัสประสบการณ์ ที่ แตกต่างด้วย
AMG Performance exhaust system ท่อไอเสียคู่แบบ
tailpipe trim element ถ่ายทอดจิตวิญญาณนั กแข่งที่ แท้จริง
ยกระดับรูปลักษณ์ ให้สปอร์ตขีดสุด พร้อมให้เสียงคำ�รามเร้าใจ
ต่างกันตามโหมดการขับขี่แด่ผู้ หลงใหลยนตรกรรมอเนกประสงค์หัวใจสปอร์ต

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

MERCEDES-AMG GLC 43 4MATIC COUPÉ

UNTAMED

URBANITY.
จิตวิญญาณนั กแข่ง ถ่ายทอดสู่รูปลักษณ์ SUV Coupé ตอบสนองทุกการใช้งานและความเร้าใจ
ในหนึ่ งเดียวก้าวข้ามขีดจำ�กัดกับ Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé
ตกแต่งล้ออัลลอยดีไซน์ สปอร์ตจาก AMG แบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 21" ที่ ให้ความรูส
้ ึกโฉบเฉี่ยวทรงพลัง
เสริมความสปอร์ต และสมรรถนะด้วย AMG spoiler-lip สีเดียวกับรถ
ช่วยปลุกความเร้าใจให้สุดทาง สัมผัสประสบการณ์ ที่ แตกต่างด้วย AMG Performance exhaust system
ท่อไอเสียคู่แบบ tailpipe trim element ให้คุณเข้าถึงจิตวิญญาณสนามแข่ง
ทั้ งรูปลักษณ์ ความสปอร์ต ตลอดจนเสียงคำ�รามเร้าใจที่ ต่างกันตามโหมดการขับขี่ ขับเคลื่อนอารมณ์
นั กแข่ง และนั กผจญภัย ด้วยดีไซน์ ผสานความสปอร์ตแบบฉบับ AMG เข้ากับความแข็งแกร่งแบบ SUV อย่างลงตัว
เสริมความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยรูปลักษณ์ สไตล์คูเป้ นี่ คือนิ ยามใหม่ของยนตรกรรมอเนกประสงค์
สายพันธุส
์ ปอร์ต ที่ จะสะกดทุกลมหายใจตั้ งแต่แรกเห็น

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

HIGH-END IS JUST THE

BEGINNING.

Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé
พร้อมหน้ าจอบนพวงมาลัยแบบ AMG steering wheel buttons
พวงมาลัยท้ ายตัดพร้อมปุ่ มควบคุมบนพวงมาลัยสีเงินโครเมียม ตกแต่งด้วยหนั ง
แบบ nappa สีดำ� ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX ระบบ AI อัจฉริยะที่
่
เรียนรูแ
้ ละเชือมโยงคุ
ณกับรถด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียง และ Touch Pad พร้อม
ปรับรูปแบบข้อมูลหน้ าจอได้หลากหลาย เสริมกลิ่ นอายความสปอร์ตด้วย AMG
instrument cluster หน้ าปั ดแสดงผลการขับขี่แบบดิจิทัลมัลติฟังชันก์ขนาด
10.25 นิ้ ว ล้อมด้วยโครเมียม สัมผัสความรูส
้ ึกเดียวกับนักแข่งด้วยเบาะนั่ งแบบ
AMG Performance seats หุ้มหนั งแบบตัดสลับ DINAMICA microfiber
ให้ทุกวินาทีแห่งการขับขี่ราวกับเป็ นสนามแข่ง

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé
สัมผัสความเร้าใจของ AMG sport steering wheel พวงมาลัยท้ายตัด
พร้อมปุ่ มควบคุมบนพวงมาลัยจัดวางให้ใช้งานง่ายเพื่ อสมาธิการขับขี่
ที่ ดีเยี่ยมแบบฉบับ Formula 1 สัมผัสจิตวิญญาณนั กแข่งกับ
เบาะนั่ งแบบ AMG sport seat with DINAMICA microfiber
พร้อมเสริมกลิ่ นอายความสปอร์ตด้วยเข็มขัดนิ รภัยสีแดง

ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX ระบบ AI อัจฉริยะที่ เรย
ี นรู ้
พร้อมปรับการทำ�งานให้เหมาะกับคุณที่ สุดผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
และ Touch Pad เสมือนเป็ นผู้ ชว่ ยส่วนตัวของคุณ นี่ คือนิ ยามใหม่
ของอรรถรสการขับขี่ที่ เร้าใจขีดสุด

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

INDOMITABLE

POWER.

่ื
ขับขี่เร้าใจทุกวันกับ GLC 43 4MATIC Coupé ด้วยเคร องยนต์
จาก AMG ขนาด 3.0 ลิตร แบบ biturbo ที่ ให้พละกำ�ลังสูงสุดถึง 390 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด 520 นิ วตันเมตร พร้อมพุ่ งทะยาน 0-100 กม. / ชม.
ในเวลาเพียง 4.9 วินาที ขับเคล่ื อนอย่างเร้าใจผ่านระบบส่งกำ�ลังแบบ
9G-TRONIC และ AMG RIDE CONTROL ระบบช่วงล่างสไตล์สปอร์ต
ปรับเข้ากับ 3 โหมดการขับขี่ทั นที ทั้ งโหมด Comfort, Sport
และ Sport+ เหมาะกับทุกสถานการณ์ อย่างแท้จริง

ขับเคลื่ อนอย่างทรงพลังไปกับ GLC 63 S 4MATIC+ Coupé
่
ด้วยเครืองยนต์
จาก AMG แบบ V8 ขนาด 4.0 ลิตร
แบบ biturbo ที่ ให้พละกำ�ลังสูงสุดถึง 510 แรงม้า
พร้อมพุ่ งทะยาน 0-100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 3.8 วินาที
เพิ่ มการตอบสนองความเร็วด้วยระบบส่งกำ�ลังแบบ
AMG SPEEDSHIFT MCT 9G พร้อมเทคโนโลยีแห่งสนามแข่ง
ปรับจูนอย่างพิถีพิถัน เพื่ อการขับขี่เร้าใจ และแรงที่ สุดในตระกูล SUV ขนาดกลาง
ตามสถิติที่ บันทึกไว้ ณ สนาม North loop of the Nürburgring

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้
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Mercedes-AMG GLC Coupé

สีมาตรฐาน (NON-METALLIC PAINT)

149 polar white

สีมาตรฐานเมทาลิก(METALLIC PAINTS)

graphite grey

obsidian black

197 obsidian black

Information

Information

เบาะนั่่�ง (UPHOLSTERY)

Titles

obsidian black

Code

197U

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

Additional information
Background information

831 graphite grey
Titles

graphite grey

Code

831

Grouping

Metallic paint finishes

Approval status

Approved

Status

24.3.2017

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)
Additional information

Background information

Information
Titles

polar white

Code

149U

Grouping

Non-metallic paint finishes

Approval status

Approved

Status

15.3.2012

Additional information
Background information

Mercedes me connect

ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX

Mercedes me connect ให้คุณพร้อมออกเดินทางทุกเส้นทางด้วยบริการช่วยเหลือคุณ
จากสถานการณ์ ฉก
ุ เฉิ น Mercedes-Benz emergency call system ที่ จะติดต่อ
Emergency Customer Contact Center ศูนย์บริการฉุกเฉิ น ที่ ช่วยประสานงานด้าน
ความปลอดภัยให้คุณได้รบ
ั ความปลอดภัยสูงสุด มั่นใจได้วา่ คุณจะได้รบบ
ั ริการซ่อมบำ�รุง
มาตรฐานระดับโลก กับบริการ Remote Retrieval of Vehicle Status รายงานสถานะ
รถยนต์สู่ Mercedes me นำ �ทางคุณสู่ทุกจุดหมายด้วยแผนที่ นำ �ทาง Navigation system
่ ปเดตข้อมูลเส้นทางแบบออนไลน์ แม้ในเส้นทางของคนท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว แม่นยำ�
ซึงอั
และสามารถป้ อนข้อมูลที่ ต้องการได้ผ่าน Touch Pad สะดวกสบายด้วยระบบ Pre-entry
่ื
Climate Control* เปิ ดระบบเครองปรั
บอากาศทางไกลก่อนถึงรถ เพ่ือให้รถยนต์
เมอร์เซเดส-เบนซ์ อยู่ในการควบคุมของคุณ

ตื่ นตากั บความงาม และชาญฉลาดของระบบปฏิ บั ติ การมั ลติ มี เดี ยแบบ MBUX เลื อกการ
แสดงข้ อมู ลได้ หลากหลาย พร้อมแผงหน้ าปั ดแสดงผลข้ อมู ลการขั บขี่ AMG-specific display
ล้ำ�สมั ยด้ วยระบบสั มผั ส และสั่ งงานด้ วยเสี ยง พร้อมประมวลผลประโยคที่ ใกล้ เคี ยงคำ �สั่ ง
ทั่ วไปได้ เพี ยงพู ดว่ า "Hey Mercedes" และตามด้ วยคำ �สั่ งเช่น "I'm cold" ระบบจะทำ �การปรับ
อุ ณหภู มิ ให้ เหมาะสมพร้อมจดจำ � และเร ียนรู ้ การสั่ งงานของคุ ณ เพ่ื อสร้างความเช ่ื อมโยงระหว่ าง
คุ ณกั บรถอย่ างไร้ที่ ติ

241 AMG leather - black

1/1

1/1

241 AMG Leather - black

1/1

Y05 designo seat belts in red

H73 AMG carbon- fibre/ light longitudinal- grain aluminium trim

ล้้อมาตรฐาน (STANDARD WHEELS)

RWN 21" AMG 5- twin - spoke light - alloy wheels

*สำ�หรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ า PHEV จะสามารถใช้ระบบ Pre-entry Climate Control ได้โดยไม่ต้องสตาร์ทรถยนต์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

*สำ�หรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ า PHEV จะสามารถใช้ระบบ Pre-entry Climate Control ได้โดยไม่ต้องสตาร์ทรถยนต์
**ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

รายละเอีียดด้้านเทคนิิค
เครื่่อ
� งยนต์์
ปริ ิมาตรกระบอกสููบ (ซีีซีี)
แรงม้้าสููงสุุด ( กิิโลวััตต์์ (แรงม้้า) / รอบต่่อนาทีี)
แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร / รอบต่่อนาทีี)

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé
เบนซิิน แบบวีี/6 สููบ พร้้อม Biturbo และอิินเตอร์์คูล
ู เลอร์์
2,996
287 (390)/5,500-6,000
520/1,800-5,800

ระบบความปลอดภัย
ระบบช่่วยเบรกแบบแอคทีีฟ (Active Brake Assist)
ไฟเบรกกะพริ ิบฉุุกเฉิิ น (adaptive brake light)
ระบบรัักษาความเร็็ว (cruise control) และจำำ�กััดความเร็็ว (SPEEDTRONIC)
ระบบช่่วยเตืือนขณะเปลี่่�ยนช่่องจราจร (Blind Spot Assist)
ระบบเตืือนเพื่่�อนำำ �รถเข้้าศููนย์์บริ ิการ (ASSYST service interval indicator)

อััตราเร่่ง 0 -100 กม./ชม. (วิ ินาทีี)

4.9

ระบบเตืือนแรงดัันลมยาง และหน้้ าจอแสดงสถานะลมยาง (Tyre pressure monitoring system)

ความเร็็วสููงสุุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)

250

ระบบช่่วยเตืือนอาการเหนื่่� อยล้้าขณะขัับขี่่� (ATTENTION ASSIST)

ความจุุถัังน้ำำ��มััน (ลิิตร)

66

พื้้�นที่่�บรรทุุกสััมภาระ (ลิิตร)
ระบบส่่งกำำ�ลังั

500-1,400
เกีียร์์อััตโนมััติิเดิินหน้้า 9 จัังหวะ (AMG SPEEDSHIFT TCT 9G Transmission)
พร้้อมระบบเปลี่่�ยนเกีียร์์ที่่�พวงมาลััยแบบ (Steering-wheel gearshift paddles)

เซ็็นเซอร์์ช่ว่ ยในการนำำ �รถเข้้าจอด (PARKTRONIC)
ระบบช่่วยการนำำ �รถเข้้าจอดอััตโนมััติิ (Active Parking Assist)
กล้้องแสดงภาพด้้านหลัังขณะถอยจอด
Mercedes me connect
ระบบช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิ นแบบ emergency call system

ขนาดล้้อ และยาง - หน้้า

255/40 R21

ขนาดล้้อ และยาง - หลััง

อุุปกรณ์์มาตรฐานภายนอก

285/35 R21

ใบปััดน้ำำ� �ฝนทำำ�งานโดยอััตโนมััติิ พร้้อมเซ็็นเซอร์์วัด
ั ปริ ิมาณน้ำำ� �ฝน

มิิติิตัวั ถััง (กว้้าง x ยาว xสููง) (มิิลลิิเมตร)

ระบบความปลอดภัย
ถุุงลมนิิ รภััยด้้านหน้้ า 2 ตำำ�แหน่่ ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่� และผู้้�โดยสารด้้านหน้้ า
ถุุงลมนิิ รภััยด้้านข้้าง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่� และผู้้�โดยสารด้้านหน้้ า
ม่่านถุุงลมนิิ รภััยด้้านข้้าง ป้้องกัันศีีรษะ 4 ตำำ�แหน่่ ง สำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่� และผู้้�โดยสาร
ถุุงลมนิิ รภััยบริ ิเวณหััวเข่่าสำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่�
เข็็มขััดนิิ รภััยแบบ 3 จุุด 5 ที่่�นั่่� ง
โปรแกรมควบคุุมการทรงตััวอััตโนมััติิ ESP® (Electronic Stability Program)
ระบบป้้องกัันล้้อล็็อก ABS (Anti-lock braking system)
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้้อมฟัังก์์ชัน
ั HOLD และ Hill-Start Assist
ระบบช่่วยรัักษาระยะห่่างจากรถคัันหน้้ า (Active Distance Assist DISTRONIC)

1,930x4,749x1,578
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ไฟหน้้ าแบบ MULTIBEAM LED
ระบบปรัับโคมไฟหน้้ ารถตามการเลี้้�ยวของพวงมาลััย (Active Light System)
ระบบเพิ่่�มความส่่องสว่่างขณะเลี้้�ยวโค้้ง (Cornering light)
ระบบปรัับไฟสููงอััตโนมััติิ (Adaptive Highbeam Assist)
ระบบไฟสููงแบบ ULTRA RANGE Highbeam ระยะส่่องสว่่าง 650 เมตร
ไฟสำำ�หรัับการขัับขี่่ใ� นเวลากลางวััน แบบ LED day time running lights
ไฟเลี้้�ยวที่่�กระจกมองข้้าง ไฟท้้าย และไฟเบรกดวงที่่� 3 แบบ LED
กระจกมองข้้างปรัับระดัับ และพัับเก็็บด้้วยระบบไฟฟ้้า
กระจกส่่องหลัังปรัับลดแสงสะท้้อนอััตโนมััติิ
กุุญแจรีีโมทคอนโทรล
หลัังคาซัันรูฟ
ู เลื่่�อนเปิิด-ปิิดด้้วยระบบไฟฟ้้า (Electric sliding glass sunroof)
ระบบเปิิด-ปิิดบานประตููท้้ายอััตโนมััติิโดยไม่่ต้้องใช้้มืือ (HANDS-FREE ACCESS)
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อุุปกรณ์์มาตรฐานภายนอก
ระบบเปิิด-ปิิดบานประตููท้้ายอััตโนมััติิด้้วยระบบไฟฟ้้า
ระบบกัันสะเทืือนถุุงลมแบบ AMG RIDE CONTROL+
ตกแต่่งภายนอกแบบ AMG Bodystyling (กัันชนหน้้ า-หลััง)
สปอยเลอร์์ด้้านหลัังบนประตููท้้ายแบบ AMG
กระจัังหน้้ าแบบ AMG specific-radiator grille
ระบบส่่งกำำ�ลัังแบบ AMG Performance 4MATIC
ระบบท่่อไอเสีียแบบ AMG performance exhaust system
ปลายท่่อไอเสีีย 2 ท่่อตกแต่่งด้้วยโครเมีียม (4-pipe look)
บัันไดข้้างแบบสเตนเลสดีีไซน์์ สปอร์์ต
ดิิสก์์เบรกหน้้ าแบบมีีช่่องระบายความร้้อน
คาลิิปเปอร์์เบรกสีีเทาพร้้อมสััญลัักษณ์์ AMG
ล้้ออััลลอยดีีไซน์์ สปอร์์ตจาก AMG แบบ 5 ก้้านคู่่� ขนาด 21"
อุุปกรณ์์ ปะยางฉุุกเฉิิ น TIREFIT

อุุ ปกรณ์์ มาตรฐานภายใน
ฟัังก์์ชัน
ั ECO start/stop
ระบบปรัับโหมดการขัับขี่่แ
� บบ AMG DYNAMIC SELECT
ระบบควบคุุมอุุณหภููมิิอััตโนมััติิ THERMATIC แบบ 2 โซน
เบาะนั่่� งหุ้้�มหนัั งแบบสปอร์์ตตััดสลัับ DINAMICA microfibre สีีดำำ� พร้้อมตกแต่่งด้้วยด้้ายสีีแดง
ระบบอุ่่�นเบาะ (เฉพาะเบาะคู่่�หน้้ า)
เบาะนั่่� งสำำ�หรัับผู้้�ขัับขี่่� และผู้้�โดยสารด้้านหน้้ าปรัับระดัับด้้วยระบบไฟฟ้้า พร้้อมหน่่ วยบัันทึึกความจำำ�
เบาะนั่่� งผู้้�โดยสารด้้านหลัังพัับได้้ แบบ 1/3 และ 2/3
พวงมาลััยนิิ รภััยพร้้อมเพาเวอร์์ปรับ
ั ระดัับด้ว้ ยระบบไฟฟ้้า และปรัับน้ำ�ำ�หนัั กตามความเร็็วรถ
ตกแต่่งภายในด้้วย AMG carbon - fibre trim และอะลููมิิเนีียม
ม่่านบัังแดดประตููหลัังซ้้าย - ขวา
ชุุดคัันเร่่ง และแป้้นเบรกแบบสปอร์์ต พร้้อมปุ่่�มยางกัันลื่่�น
เบาะนั่่�งผู้้�โดยสารด้้านหลัังปรัับองศาได้้
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อุุ ปกรณ์์ มาตรฐานภายใน
แผ่่นปิิดพื้้�นที่่�เก็็บสัม
ั ภาระด้้านท้้าย
ด้้านบนของคอนโซลหน้้า และด้้านบนของแผงประตููหุ้้�มด้้วยหนััง
ไฟเรื ืองแสงล้้อมรอบห้้องโดยสารปรัับได้้ 64 เฉดสีี (Ambient Lighting)
ระบบสตาร์์ทเครื่่อ
� งยนต์์แบบ Remote engine start
ปุ่่�มสตาร์์ทเครื่่อ
� งยนต์์ (Push Start)
ระบบกุุญแจแบบ KEYLESS - GO
มาตรวััดความเร็็ว และวััดรอบเครื่่อ
� งยนต์์แบบ All - Digital Instrument Display ขนาด 12.3 นิ้้�ว
ระบบปฎิิบััติิการมััลติิมีีเดีียแบบ MBUX หน้้าจอขนาด 10.25" พร้้อมระบบสััมผััส
ระบบแผนที่่�นำำ�ทาง พร้้อมระบบรายงานสภาพจราจร
ระบบเชื่่อ
� มต่่อแบบ Smartphone integration รองรัับ Apple CarPlay™ และ Android Auto
ระบบเสีียงรอบทิิศทาง Burmester®
ระบบสำำ�หรัับเชื่่อ
� มต่่อโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� (Bluetooth)
ระบบควบคุุม และสั่่�งงานแบบสััมผััส (Touchpad)
เข็็มขััดนิิ รภััยสีีแดง แบบ designo
กาบบัันไดเรื ืองแสงพร้้อมตราสััญลัักษณ์์ AMG
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สามารถดูขอ
้ มูลแคตตาล็อกทั้งหมดได้ที่ :
www.mercedes-benz.co.th/ebrochure
หมายเหตุุ: เอกสารนี้้� เป็็นข้้อมููลเบื้้�องต้้ นและไม่่ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่� งของสััญญาซื้้อ
� ขาย ทั้้� งนี้้� ผู้้�ซื้อ
้� ควรตรวจสอบข้้อมููลของผลิิตภััณฑ์์ ที่่� ระบุุ ไว้้ในสััญญาซื้้อ
� ขายเป็็นสำำ�คััญ รายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์ อาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงหลัั งจากการเผยแพร่่
พฤศจิ ิกายน 2565 ผู้้�ผลิิตสงวนสิิทธิ์์ใ� นการเปลี่่�ยนแปลงการออกแบบ รููปแบบ สีี และรายละเอีียดเฉพาะระหว่่างระยะเวลาการส่่งมอบ โดยการเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้� จะคำำ�นึึ งถึึงประโยชน์์ ของผู้้�ขายประกอบกัับความเหมาะสมแก่่ผู้้�ซื้อ
้� เป็็นสำำ�คััญซึ่่ง�
ผู้้�ขายหรื ือผู้้�ผลิิตจะใช้้สัญ
ั ลัักษณ์์ หรื ือจำำ�นวนระบุุในคำำ�สั่่ง� ซื้้อ
� หรื ือเกี่่�ยวกัับคำำ�สั่่ง� ซื้้อ
� โดยไม่่ก่่อให้้เกิิดสิิทธิ์ใ์� ด ๆ ที่่�พึึงได้้รับ
ั จากสิ่่�งเหล่่านี้้� ทั้้�งนี้้� ภาพประกอบอาจแสดงอุุปกรณ์์ เสริ ิมและรายการของอุุปกรณ์์ เสริ ิมของผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่ง� ไม่่ได้้เป็็นส่ว่ นหนึ่่� งของ
ข้้อกำำ�หนดมาตรฐาน สีีอาจจะแตกต่่างเล็็กน้้ อยจากที่่�แสดงไว้้ในโบรชััวร์์อัันเกิิดจากข้้อจำำ�กััดของกระบวนการพิิมพ์์ โบรชััวร์์นี้้�ให้้ข้อ
้ บ่่งชี้โ้� ดยทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับประเภทของลัักษณะ อุุปกรณ์์ เสริ ิม และ / หรื ือสีีอาจมีีใช้้ร่ว่ มกัับรุ่่�นอื่่น
� เท่่านั้้� น สำำ�หรัับข้้อมููลที่่�เป็็น
ปััจจุุบัันและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น้� เกี่่�ยวกัับประเภทของรุ่่�น ลัักษณะ อุุปกรณ์์ เสริ ิม และ / หรื ือสีีที่่�มีีในประเทศของท่่านและการกำำ�หนดราคาของผลิิตภััณฑ์์นั้้� น กรุุณาตรวจสอบข้้อมููลรายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์อีีกครั้้�งที่่�ผู้้�จำำ�หน่่ ายเมอร์์เซเดส-เบนซ์์
อย่่างเป็็นทางการ ของบริ ิษััท เมอร์์เซเดส-เบนซ์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
www.mercedes-benz.co.th
03-11/2565 (MY803)

