
MERCEDES-AMG
                              GLA 35  4MATIC



NOT  AN  SUV
         AN   AMG.

MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC ยนี้ตุรกรรมสป็อรต์ุอเนี้กป็ระสงค์ ท้ั้�มาพรอ้มกับื้
ด้ไซื้น์ี้ในี้แบื้บื้ฉบัื้บื้ AMG ไม่ว่าจะเป็็นี้การตุกแตุ่งชอ่งระบื้ายอากาศ AMG front apron

อันี้เป็็นี้เอกลักษณ์ พรอ้มล้อ 5 ก้านี้ AMG Light-alloy wheel ท้ั้�เสรมิความโดดเด่นี้ 
ข้ณะข้ับื้เคล้�อนี้ พรอ้มตุกแตุ่งกระจังหน้ี้าด้วย AMG-specific radiator grille อันี้เป็็นี้

เอกลักษณ์เฉพาะตัุว ป็ราดเป็รย้วด้วยสป็อยเลอรห์ลังแบื้บื้ AMG rear apron และ AMG 
Spoiler lip MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC ค้อยนี้ตุรกรรมสายพันี้ธิ์ุแ์รงท้ั้�มอบื้

ความเรา้ใจใหค้ณุได้ในี้ทัุ้กมุมมอง

*ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้ี้�



                   STRIKING
  DESIGN  FEATURES.

 MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC ค้อยนี้ตุรกรรมท้ั้�อัดแน่ี้นี้
ไป็ด้วยจติุวญิญาณจากสนี้ามแข้่ง พร้อม diffuser ด้านี้ท้ั้าย

ตุามหลักอากาศพลศาสตุร ์และสป็อยเลอรแ์บื้บื้ฉบัื้บื้ AMG พรอ้ม
ใหค้ณุด้�มดำ�ากับื้ความเรา้ใจถ่ืงข้ด้สดุ กับื้ท่ั้อไอเสย้แบื้บื้ AMG Sport 

exhaust system ท้ั้�เป็ล่งเส้ยงคำารามตุามโหมดการข้ับื้ข้ ้� พรอ้ม
ระบื้บื้ข้ับื้เคล้�อนี้ 4 ล้อ 4MATIC พรอ้มให้คุณสัมผัู้สการข้ับื้ข้ ้�อันี้

เรง่เรา้ ด้วยระบื้บื้ป็รบัื้เป็ล้�ยนี้ ระบื้บื้เคร ื�องยนี้ต์ุ ระบื้บื้เก้ยร ์และ
พวงมาลัย เข้้าถือยจอดได้อย่างอุ่นี้ใจ กับื้ระบื้บื้ชว่ยนี้ำารถืเข้้าจอด

อัตุโนี้มัติุ Active Parking Assist ท้ั้�จะชว่ยค้นี้หาท้ั้�วา่งเพ้�อเข้า้จอด 
พร้อมกล้องมองหลัง PARKTRONIC ให้คุณเข้้า-ออกได้อย่าง

ง่ายดาย เสรมิความมั�นี้ใจในี้ทัุ้กสถืานี้การณ์

*ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้ี้�



 การตุกแตุ่งภัายในี้ ค้อความเร้าใจอันี้ไร้ท้ั้� ติุ กับื้ห้องโดยสารแบื้บื้ 
AMG interior package ตุ่อเน้ี้�อง ด้วยพวงมาลัย AMG Performance 

แบื้บื้สป็อรต์ุท้ั้ายตัุด ตุกแตุ่งด้วยหนัี้งแบื้บื้ Nappa เพลิดเพลินี้เต็ุมพิกัด
กับื้หน้ี้าจอแสดงผู้ลข้นี้าดใหญ่พิเศษ 2 จอตุ่อเน้ี้�องข้องระบื้บื้ป็ฏิิบัื้ติุการ 

MBUX ท้ั้�สามารถืป็รบัื้เป็ล้�ยนี้รูป็แบื้บื้การแสดงผู้ลได้ดั�งใจ พรอ้มระบื้บื้
สมัผัู้ส AMG centre console คอนี้โซื้ลควบื้คมุฟัังก์ชนัี้การข้บัื้ข้ ้�ท้ั้�หลากหลาย 

 พรอ้มโป็รแกรมการทั้รงตัุว ESP เพ้�อการข้ับื้ข้ ้�ท้ั้�มั�นี้ใจ รวมไป็ถ่ืงเบื้าะนัี้�ง
แบื้บื้สป็อร์ตุ AMG Sport seats ท้ั้� ถ่ืายทั้อดความรู้ส่กข้องนัี้กแข้่ง 

ได้อย่างเด่นี้ชดั

AUTHENTIC
         RACING  CAR
                 ATMOSPHERE.

*ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้ี้�



INSTANT
       POWER.

 พบื้กับื้ขุ้มพลังสป็อรต์ุ ท้ั้�จะเป็ล้�ยนี้ทัุ้กถืนี้นี้ ใหเ้ป็็นี้ความเรา้ใจเหน้ี้อจนิี้ตุนี้าการ 
กับื้เคร ื�องยนี้ต์ุ AMG ข้นี้าด 2.0 ลิตุร แบื้บื้เทั้อรโ์บื้ชารจ์ 4 สูบื้ แรงม้าสูงสุด 

306 แรงม้า แรงบื้ดิสงูสดุ 400 นิี้วตัุนี้เมตุร พรอ้มระบื้บื้ระบื้ายความรอ้นี้ด้วยนี้ำ�า 
และท่ั้อกรองอากาศแบื้บื้อสิระ เป็ล้�ยนี้เก้ยรไ์ด้อยา่งใจน่ี้กกับื้ AMG SPEEDSHIFT 

DCT 8G transmission ท้ั้�เป็ล้�ยนี้เก้ยรง์า่ย รวดเรว็ ใหค้ณุสะดวกสบื้ายไป็อก้ข้ั�นี้
ด้วย AMG Performance 4MATIC ท้ั้�ตุอบื้สนี้องได้อย่างยอดเย้�ยมข้ณะ 

เรง่ความเรว็ออกจากโค้ง พรอ้มใหค้ณุข้บัื้เคล้�อนี้ได้อยา่งเรา้ใจในี้ทั้กุๆสถืานี้การณ์ 
ด้วย AMG RIDE CONTROL ระบื้บื้ชว่งล่างสไตุล์สป็อรต์ุ ป็รบัื้เข้า้กับื้ โหมดการ

ข้บัื้ข้ ้�ทัั้นี้ท้ั้ท้ั้�เล้อก ทัั้�งโหมด Comfort โหมด Sport และ Sport+ พรอ้มชว่งล่าง
ท้ั้�เหมาะกับื้ทัุ้กสถืานี้การณ์ มั�นี้ใจด้วย AMG high-performance brake system 

ใหค้ณุข้บัื้ข้ ้�ได้อย่างป็ลอดภััยทัุ้กการเดินี้ทั้าง

*ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้ี้�



 MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC เป็้� ยมไป็ด้วยความเป็็นี้ AMG ทุั้กป็ระการ
ไม่วา่จะเป็็นี้ตัุวถัืงเคร ื�องยนี้ต์ุ AMG 2.0 liter 4-cylinder engine และรปู็แบื้บื้การข้บัื้ข้ ้�

ตุ่างๆ พรอ้มการเช ื�อมตุ่ออย่างไรข้้ด้จำากัดด้วย Mercedes me connect และให้คุณ 
เข้า้รว่มเป็็นี้สว่นี้หน่ี้�งข้อง AMG Private Lounge คอมมูนิี้ตุ้�ออนี้ไลน์ี้ท้ั้�เต็ุมไป็ด้วยข้อ้มูล

และเร ื�องราวข้อง Mercedes-AMG อย่างรอบื้ด้านี้ ใหค้ณุได้ทั้ราบื้ทัุ้กการเคล้�อนี้ไหวจาก 
AMG ก่อนี้ใครในี้โลก พรอ้มกิจกรรมตุ่างๆ มากมาย

A SPIRIT
         OF  THRILL. 

*ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้ี้�



*ตัุวอย่างสอ้าจแตุกตุ่างจากสร้ถืข้องจรงิ เน้ี้�องจากระบื้บื้การพิมพ์
**ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้ี้�

MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC

651 ARTICO man-made leather/DINAMICA microfibre black

เบาะน้ั่�ง

191 cosmos black

สม่าตรฐานั่ (NON-METALLIC PAINT)

สม่าตรฐานั่ (METALLIC PAINTS)

787 mountain grey

149 polar white

H44 Light longitudinal-grain aluminium trim

วัส้ดูตุกแต่งภายในั่ (TRIM ELEMENT)

อุปกรณ์์ตกแต่ง-ล้อมาตรฐานั่ (Standard Wheels)

อุปกรณ์์ตกแต่ง-เบรก (Brake Calipers)

RRU 20" AMG 5 twin-spoke light alloy wheels painted in matt black

AMG high-performance brake system with silver brake callipers and black AMG lettering

*ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้ี้�



**ภัาพใชเ้พ้�อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้ี้�

Mercedes me connect มาพรอ้มฟัังก์ชนัี้ใหคุ้ณพรอ้มท้ั้�จะออกเดินี้ทั้างในี้ทัุ้กเส้นี้ทั้างด้วย
บื้รกิารชว่ยเหล้อคณุจากสถืานี้การณ์ฉกุเฉินี้ Mercedes-Benz emergency call system ท้ั้�จะ 
ติุดตุ่อ Emergency Customer Contact Center ศนูี้ย์บื้รกิารฉกุเฉินี้ ท้ั้�ชว่ยป็ระสานี้งานี้ด้านี้
ความป็ลอดภััยเพ้�อชว่ยใหคุ้ณได้รบัื้ความป็ลอดภััยสูงสุด มั�นี้ใจได้วา่คุณจะได้รบัื้บื้รกิารซื้อ่ม
บื้ำารงุมาตุรฐานี้ระดับื้โลก กับื้บื้รกิาร Remote Retrieval of Vehicle Status รายงานี้สถืานี้ะ
รถืยนี้ต์ุสู่ Mercedes me นี้ำาทั้างคุณสู่ทุั้กจุดหมาย ด้วยแผู้นี้ท้ั้�นี้ำาทั้าง Navigation system 
ซื้่�งอัป็เดตุข้อ้มูลเสน้ี้ทั้างแบื้บื้ออนี้ไลน์ี้ แม้ในี้เสน้ี้ทั้างข้องคนี้ท้ั้องถิื�นี้อย่างรวดเรว็ แม่นี้ยำา และ
สามารถืป็้อนี้ข้้อมูลท้ั้�ตุ้องการได้ผู่้านี้ Touch Pad สะดวกสบื้ายด้วยระบื้บื้เคร ื�องป็รบัื้อากาศ
ทั้างไกลก่อนี้ถ่ืงรถื เพ้�อใหร้ถืยนี้ต์ุเมอรเ์ซื้เดส-เบื้นี้ซื้ ์อยู่ในี้การควบื้คมุข้องคณุ

เพลิดเพลินี้กับื้ความงาม และชาญฉลาดข้องระบื้บื้ป็ฏิิบัื้ติุการมัลติุม้เด้ยแบื้บื้ MBUX เล้อกการ
แสดงข้อ้มูลได้หลากหลาย พรอ้มแผู้งหน้ี้าป็ดัแสดงผู้ลข้อ้มูลการข้บัื้ข้ ้� AMG-specific display 
อ้กข้ั�นี้ข้องความลำ�าสมัยด้วยระบื้บื้สัมผัู้ส และสั�งงานี้ด้วยเส้ยง ป็ระมวลผู้ลป็ระโยคท้ั้�ใกล้เค้ยง
กับื้คำาสั�งทัั้�วไป็ได้ เพ้ยงพูดว่า "Hey Mercedes" และตุามด้วยคำาสั�งเชน่ี้ "I'm cold" ระบื้บื้ 
จะทั้ำาการป็รบัื้อุณหภัูมิใหเ้หมาะสม พรอ้มจดจำาและเรย้นี้รูก้ารสั�งงานี้ข้องคุณ เพ้�อสรา้งความ
เช ื�อมโยงระหวา่งคณุกับื้รถือย่างไรท้้ั้�ติุ

Mercedes me connect ระบบปฏิิบัติิการมััลติิมัีเดีียแบบ MBUX

รายละเอีียดด้านเทคนิค  MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC

เคร ื�องยนี้ต์ุ เบื้นี้ซื้นิี้ 4 สบูื้ พรอ้มเทั้อรโ์บื้ และอินี้เตุอรค์ลูเลอร์

ป็รมิาตุรกระบื้อกสบูื้ (ซื้ซ้ื้)้ 1,991

แรงม้าสงูสดุ (กิโลวตัุต์ุ (แรงม้า) / รอบื้ตุ่อนี้าท้ั้) 225 (306) / 5,800

แรงบื้ิดสงูสดุ (นิี้วตัุนี้เมตุร / รอบื้ตุ่อนี้าท้ั้) 400 / 3,000 - 4,000

อัตุราเรง่ 0 - 100 กม. / ชม. (วนิี้าท้ั้) 5.2

ความเรว็สงูสดุโดยป็ระมาณ (กม. / ชม.) 250

ความจถัุืงนี้ำ�ามันี้ (ลิตุร) 51

พ้�นี้ท้ั้�บื้รรทัุ้กสมัภัาระ (ลิตุร) 435 - 1,430

ระบื้บื้สง่กำาลัง เก้ยรอั์ตุโนี้มัติุ 8 จงัหวะ (AMG SPEEDSHIFT DCT 8G Transmission) 
 พรอ้มระบื้บื้เป็ล้�ยนี้เก้ยรท้์ั้�พวงมาลัยแบื้บื้ (Steering-wheel Gearshift)

ข้นี้าดล้อ และยางหน้ี้า - หลัง 255 / 40 R20

มิติุตัุวถัืง (กวา้ง x ยาว x สงู) (มิลลิเมตุร) 1,849 x 4,436 x 1,588

MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC



หมายเหตุุ: เอกสารน้ี้�เป็็นี้ข้้อมูลเบื้้�องตุ้นี้และไม่ถ้ือเป็็นี้ส่วนี้หน่ี้�งข้องสัญญาซื้้�อข้าย ทัั้�งน้ี้�  ผูู้้ซื้้�อควรตุรวจสอบื้ข้้อมูลข้องผู้ลิตุภััณฑ์์ท้ั้�ระบุื้ไว้ในี้สัญญาซื้้�อข้ายเป็็นี้สำาคัญ รายละเอ้ยดข้องผู้ลิตุภััณฑ์์อาจม้การเป็ล้�ยนี้แป็ลงหลังจากการเผู้ยแพร ่

มิถืุนี้ายนี้ 2565 ผูู้้ผู้ลิตุสงวนี้สิทั้ธิ์ิ�ในี้การเป็ล้�ยนี้แป็ลงการออกแบื้บื้ รูป็แบื้บื้ ส้ และรายละเอ้ยดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบื้ โดยการเป็ล้�ยนี้แป็ลงเหล่าน้ี้�จะคำาน่ี้งถ่ืงป็ระโยชน์ี้ข้องผูู้้ข้ายป็ระกอบื้กับื้ความเหมาะสมแก่ผูู้้ซื้้�อเป็็นี้สำาคัญซื้่�ง 

ผูู้้ข้ายหรอืผูู้้ผู้ลิตุจะใชส้ญัลักษณ์หรอืจำานี้วนี้ระบุื้ในี้คำาสั�งซื้้�อ หรอืเก้�ยวกับื้คำาสั�งซื้้�อโดยไม่ก่อใหเ้กิดสทิั้ธิ์ิ�ใด ๆ ท้ั้�พ่งได้รบัื้จากสิ�งเหล่าน้ี้� ทัั้�งน้ี้� ภัาพป็ระกอบื้อาจแสดงอุป็กรณ์เสรมิและรายการข้องอุป็กรณ์เสรมิข้องผู้ลิตุภััณฑ์์ ซื้่�งไม่ได้เป็็นี้สว่นี้หน่ี้�งข้อง

ข้อ้กำาหนี้ดมาตุรฐานี้ สอ้าจจะแตุกตุ่างเล็กน้ี้อยจากท้ั้�แสดงไวใ้นี้โบื้รชวัรอั์นี้เกิดจากข้อ้จำากัดข้องกระบื้วนี้การพิมพ์ โบื้รชวัรน้์ี้�ใหข้้อ้บื้ง่ช ้�โดยทัั้�วไป็เก้�ยวกับื้ป็ระเภัทั้ข้องลักษณะ อปุ็กรณ์เสรมิ และ / หรอืสอ้าจม้ใชร้ว่มกับื้รุน่ี้อ้�นี้เท่ั้านัี้�นี้ สำาหรบัื้ข้อ้มูลท้ั้�เป็น็ี้ 

ป็ัจจุบัื้นี้และเฉพาะเจาะจงมากข้ ้�นี้เก้�ยวกับื้ป็ระเภัทั้ข้องรุน่ี้ ลักษณะ อุป็กรณ์เสรมิ และ  /  หรอืส้ท้ั้�ม้ในี้ป็ระเทั้ศข้องท่ั้านี้และการกำาหนี้ดราคาข้องผู้ลิตุภััณฑ์์นัี้�นี้ กรณุาตุรวจสอบื้ข้้อมูลรายละเอ้ยดข้องผู้ลิตุภััณฑ์์อ้กครั�งท้ั้�ผูู้้จำาหน่ี้ายเมอรเ์ซื้เดส-เบื้นี้ซื้์

อย่างเป็็นี้ทั้างการ ข้องบื้รษัิทั้ เมอรเ์ซื้เดส-เบื้นี้ซื้ ์(ป็ระเทั้ศไทั้ย) จำากัด

www.mercedes-benz.co.th
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สามารถดููข้้อมูลแคตตาล็อกท้ั้�งหมดูไดู้ท่ั้� : 
www.mercedes-benz.co.th/ebrochure




