MERCEDES-AMG
GLA 35 4MATIC

MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC ยนตรกรรมสปอร์์ตอเนกประสงค์์ ที่่�มาพร้้อมกัับ
ดีีไซน์์ ในแบบฉบัับ AMG ไม่่ว่่าจะเป็็นการตกแต่่งช่่องระบายอากาศ AMG front apron
อัั นเป็็นเอกลัั กษณ์์ พร้้อ มล้้ อ 5 ก้้าน AMG Light-alloy wheel ที่่� เ สริ ิมความโดดเด่่ น
ขณะขัับเคลื่่�อน พร้้อมตกแต่่งกระจัังหน้้ าด้้วย AMG-specific radiator grille อัันเป็็น
เอกลัักษณ์์ เฉพาะตััว ปราดเปรีียวด้้วยสปอยเลอร์์หลัังแบบ AMG rear apron และ AMG
Spoiler lip MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC คืือยนตรกรรมสายพัันธุ์์�แรงที่่�มอบ
ความเร้้าใจให้้คุณ
ุ ได้้ในทุุกมุุมมอง

NOT AN SUV

			 AN AMG.

*ภาพใช้้เพื่่�อการโฆษณา โปรดพิิจารณารายการอุุปกรณ์์ ของรถยนต์์ในตารางท้้ายแคตตาล็็อกนี้้�

												STRIKING

DESIGN FEATURES.
MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC คืือยนตรกรรมที่่�อััดแน่่ น
ไปด้้ ว ยจิ ตวิ
ิ ญ
ิ ญาณจากสนามแข่่ ง พร้้อ ม diffuser ด้้ า นท้้ า ย
ตามหลัักอากาศพลศาสตร์์ และสปอยเลอร์์แบบฉบัับ AMG พร้้อม
ให้้คุณ
ุ ดื่่�มด่ำำ�กั
� บ
ั ความเร้้าใจถึึงขีีดสุุด กัับท่่อไอเสีียแบบ AMG Sport
exhaust system ที่่� เปล่่งเสีียงคำำ�รามตามโหมดการขัับขี่่� พร้้อ ม
ระบบขัั บ เคลื่่� อ น 4 ล้้ อ 4MATIC พร้้อ มให้้คุุ ณ สัั ม ผัั ส การขัั บขี่่�อัั น
เร่่งเร้้า ด้้วยระบบปรัับเปลี่่� ยน ระบบเครื่่อ
� งยนต์์ ระบบเกีียร์์ และ
พวงมาลััย เข้้าถอยจอดได้้อย่่างอุ่่�นใจ กัับระบบช่่วยนำำ �รถเข้้าจอด
อััตโนมััติิ Active Parking Assist ที่่�จะช่่วยค้้นหาที่่�ว่า่ งเพื่่�อเข้้าจอด
พร้้อ มกล้้ อ งมองหลัั ง PARKTRONIC ให้้ คุุ ณ เข้้ า -ออกได้้ อ ย่่ า ง
ง่่ายดาย เสริ ิมความมั่่�นใจในทุุกสถานการณ์์

*ภาพใช้้เพื่่�อการโฆษณา โปรดพิิจารณารายการอุุปกรณ์์ ของรถยนต์์ในตารางท้้ายแคตตาล็็อกนี้้�

การตกแต่่ ง ภายใน คืือความเร้้า ใจอัั น ไร้้ที่่� ติิ กัั บห้้ อ งโดยสารแบบ
AMG interior package ต่่อเนื่่� อง ด้้วยพวงมาลััย AMG Performance
แบบสปอร์์ตท้้ายตััด ตกแต่่งด้้วยหนัังแบบ Nappa เพลิิดเพลิินเต็็มพิิกััด
กัับหน้้ าจอแสดงผลขนาดใหญ่่พิิเศษ 2 จอต่่อเนื่่� องของระบบปฏิิบััติิการ
MBUX ที่่�สามารถปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการแสดงผลได้้ดั่่�งใจ พร้้อมระบบ
สััมผััส AMG centre console คอนโซลควบคุุมฟัังก์์ชัน
ั การขัับขี่่ที่่
� ห
� ลากหลาย
พร้้อมโปรแกรมการทรงตััว ESP เพื่่�อการขัับขี่่�ที่่�มั่่�นใจ รวมไปถึึงเบาะนั่่� ง
แบบสปอร์์ต AMG Sport seats ที่่� ถ่่ า ยทอดความรู้้�สึึกของนัั ก แข่่ ง
ได้้อย่่างเด่่นชัด
ั

AUTHENTIC

RACING CAR

								
*ภาพใช้้เพื่่�อการโฆษณา โปรดพิิจารณารายการอุุปกรณ์์ ของรถยนต์์ในตารางท้้ายแคตตาล็็อกนี้้�

ATMOSPHERE.

INSTANT

POWER.

พบกัับขุุมพลัังสปอร์์ต ที่่�จะเปลี่่�ยนทุุกถนน ให้้เป็็นความเร้้าใจเหนืือจิ ินตนาการ
กัับเครื่่อ
� งยนต์์ AMG ขนาด 2.0 ลิิตร แบบเทอร์์โบชาร์์จ 4 สููบ แรงม้้าสููงสุุด
306 แรงม้้า แรงบิิดสููงสุุด 400 นิิวตัันเมตร พร้้อมระบบระบายความร้้อนด้้วยน้ำำ��
และท่่อกรองอากาศแบบอิิสระ เปลี่่�ยนเกีียร์์ได้้อย่่างใจนึึกกัับ AMG SPEEDSHIFT
DCT 8G transmission ที่่�เปลี่่�ยนเกีียร์์ง่า่ ย รวดเร็็ว ให้้คุณ
ุ สะดวกสบายไปอีีกขั้้�น
ด้้ ว ย AMG Performance 4MATIC ที่่� ต อบสนองได้้ อ ย่่ า งยอดเยี่่� ย มขณะ
เร่่งความเร็็วออกจากโค้้ง พร้้อมให้้คุณ
ุ ขัับเคลื่่�อนได้้อย่่างเร้้าใจในทุุกๆสถานการณ์์
ด้้วย AMG RIDE CONTROL ระบบช่่วงล่่างสไตล์์สปอร์์ต ปรัับเข้้ากัับ โหมดการ
ขัับขี่่ทั
� ันทีีที่่�เลืือก ทั้้�งโหมด Comfort โหมด Sport และ Sport+ พร้้อมช่่วงล่่าง
ที่่�เหมาะกัับทุุกสถานการณ์์ มั่่�นใจด้้วย AMG high-performance brake system
ให้้คุณ
ุ ขัับขี่่ไ� ด้้อย่่างปลอดภััยทุุกการเดิินทาง

*ภาพใช้้เพื่่�อการโฆษณา โปรดพิิจารณารายการอุุปกรณ์์ ของรถยนต์์ในตารางท้้ายแคตตาล็็อกนี้้�

A SPIRIT

OF THRILL.

MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC เปี่่� ยมไปด้้ ว ยความเป็็ น AMG ทุุ ก ประการ
ไม่่ว่า่ จะเป็็นตัวั ถัังเครื่่อ
� งยนต์์ AMG 2.0 liter 4-cylinder engine และรููปแบบการขัับขี่่�
ต่่างๆ พร้้อมการเชื่่อ
� มต่่ออย่่างไร้้ขีีดจำำ�กััดด้้วย Mercedes me connect และให้้คุุณ
เข้้าร่่วมเป็็นส่ว่ นหนึ่่�งของ AMG Private Lounge คอมมููนิิตี้้�ออนไลน์์ ที่่�เต็็มไปด้้วยข้้อมููล
และเรื่่อ
ุ ได้้ทราบทุุกการเคลื่่�อนไหวจาก
� งราวของ Mercedes-AMG อย่่างรอบด้้าน ให้้คุณ
AMG ก่่อนใครในโลก พร้้อมกิิจกรรมต่่างๆ มากมาย

*ภาพใช้้เพื่่�อการโฆษณา โปรดพิิจารณารายการอุุปกรณ์์ ของรถยนต์์ในตารางท้้ายแคตตาล็็อกนี้้�

MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC
สีีมาตรฐาน (NON-METALLIC PAINT)

อุุปกรณ์์ ตกแต่่ง-ล้้อมาตรฐาน (Standard Wheels)

149 polar white

สีีมาตรฐาน (METALLIC PAINTS)

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

787 mountain grey

วััสดุุตกแต่่งภายใน (TRIM ELEMENT)

อุุปกรณ์์ ตกแต่่ง-เบรก (Brake Calipers)

H44 Light longitudinal-grain aluminium trim

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

651 ARTICO man-made leather/DINAMICA microfibre black

*ภาพใช้้เพื่่�อการโฆษณา โปรดพิิจารณารายการอุุปกรณ์์ ของรถยนต์์ในตารางท้้ายแคตตาล็็อกนี้้�

*ตััวอย่่างสีีอาจแตกต่่างจากสีีรถของจริ ิง เนื่่� องจากระบบการพิิมพ์์
**ภาพใช้้เพื่่�อการโฆษณา โปรดพิิจารณารายการอุุปกรณ์์ ของรถยนต์์ในตารางท้้ายแคตตาล็็อกนี้้�

MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC

Mercedes me connect

ระบบปฏิิบััติิการมััลติิมีีเดีียแบบ MBUX

Mercedes me connect มาพร้้อมฟัังก์์ชัน
ั ให้้คุุณพร้้อมที่่�จะออกเดิินทางในทุุกเส้้นทางด้้วย
บริ ิการช่่วยเหลืือคุุณจากสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิิน Mercedes-Benz emergency call system ที่่�จะ
ติิดต่่อ Emergency Customer Contact Center ศููนย์์บริ ิการฉุุกเฉิิน ที่่�ช่ว่ ยประสานงานด้้าน
ความปลอดภััยเพื่่�อช่่วยให้้คุุณได้้รับ
ั ความปลอดภััยสููงสุุด มั่่�นใจได้้ว่า่ คุุณจะได้้รับบริ
ั
ิการซ่่อม
บำำ�รุงุ มาตรฐานระดัับโลก กัับบริ ิการ Remote Retrieval of Vehicle Status รายงานสถานะ
รถยนต์์สู่่� Mercedes me นำำ�ทางคุุณสู่่�ทุุกจุุดหมาย ด้้วยแผนที่่�นำำ�ทาง Navigation system
ซึ่่ง� อััปเดตข้้อมููลเส้้นทางแบบออนไลน์์ แม้้ในเส้้นทางของคนท้้องถิ่่�นอย่่างรวดเร็็ว แม่่นยำำ� และ
สามารถป้้อนข้้อมููลที่่�ต้้องการได้้ผ่่าน Touch Pad สะดวกสบายด้้วยระบบเครื่่อ
� งปรัับอากาศ
ทางไกลก่่อนถึึงรถ เพื่่�อให้้รถยนต์์เมอร์์เซเดส-เบนซ์์ อยู่่�ในการควบคุุมของคุุณ

เพลิิดเพลิินกัับความงาม และชาญฉลาดของระบบปฏิิบััติิการมััลติิมีีเดีียแบบ MBUX เลืือกการ
แสดงข้้อมููลได้้หลากหลาย พร้้อมแผงหน้้าปััดแสดงผลข้้อมููลการขัับขี่่� AMG-specific display
อีีกขั้้�นของความล้ำำ�� สมััยด้้วยระบบสััมผััส และสั่่�งงานด้้วยเสีียง ประมวลผลประโยคที่่�ใกล้้เคีียง
กัับคำำ�สั่่�งทั่่� วไปได้้ เพีียงพููดว่่า "Hey Mercedes" และตามด้้วยคำำ�สั่่�งเช่่น "I'm cold" ระบบ
จะทำำ�การปรัับอุุณหภููมิิให้้เหมาะสม พร้้อมจดจำำ�และเรีียนรู้้�การสั่่�งงานของคุุณ เพื่่�อสร้้างความ
เชื่่อ
� มโยงระหว่่างคุุณกัับรถอย่่างไร้้ที่่�ติิ

**ภาพใช้้เพื่่�อการโฆษณา โปรดพิิจารณารายการอุุปกรณ์์ ของรถยนต์์ในตารางท้้ายแคตตาล็็อกนี้้�

รายละเอีียดด้้านเทคนิิค

MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC

เครื่่อ
� งยนต์์

เบนซิิน 4 สููบ พร้้อมเทอร์์โบ และอิินเตอร์์คูล
ู เลอร์์

ปริ ิมาตรกระบอกสููบ (ซีีซีี)

1,991

แรงม้้าสููงสุุด (กิิโลวััตต์์ (แรงม้้า) / รอบต่่อนาทีี)

225 (306) / 5,800

แรงบิิดสููงสุุด (นิิวตัันเมตร / รอบต่่อนาทีี)

400 / 3,000 - 4,000

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

5.2

ความเร็็วสููงสุุดโดยประมาณ (กม. / ชม.)

250

ความจุุถัังน้ำำ��มััน (ลิิตร)

51

พื้้�นที่่�บรรทุุกสััมภาระ (ลิิตร)

435 - 1,430

ระบบส่่งกำำ�ลังั

เกีียร์์อัต
ั โนมััติิ 8 จัังหวะ (AMG SPEEDSHIFT DCT 8G Transmission)
พร้้อมระบบเปลี่่�ยนเกีียร์์ที่่�พวงมาลััยแบบ (Steering-wheel Gearshift)

ขนาดล้้อ และยางหน้้า - หลััง

255 / 40 R20

มิิติิตัวั ถััง (กว้้าง x ยาว x สููง) (มิิลลิิเมตร)

1,849 x 4,436 x 1,588

สามารถดููข้้อมููลแคตตาล็็อกทั้้�งหมดได้้ที่่� :

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
มิิถุุนายน 2565 ผู้้�ผลิิตสงวนสิิทธิ์ใ์� 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
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