
The GLC Coupé



*ภัาพใช้เพ้�อการโฆษณา โป็รดูพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถยนี้ต์ในี้ตารางทั้้ายแคตตาล็อกนี้่�

More than an SUV.
More than a coupé.
More than ever before.

โดูดูเดู่นี้ดู้วยบืุ้คลิกอ้นี้เป็็นี้เอกล้กษณ์ ทั้่�ถ่ายทั้อดูผู้่านี้ดู่ไซื้นี้์ภัายนี้อกอ้นี้โฉบื้เฉ่�ยว
จากการผู้สมผู้สานี้ดู่ไซื้นี้์ในี้แบื้บื้ฉบื้้บื้รถยนี้ต์คูเป็้ และความเป็็นี้รถยนี้ต์ SUV
ทั้้�งหมดูนี้่�ทั้ำาให้ GLC Coupé ค้อยนี้ตรกรรมทั้่�ม่ต้วตนี้ทั้่�ไม่เหม้อนี้ใครในี้ทั้้องถนี้นี้
เพราะนี้่�ค้อยนี้ตรกรรมทั้่�ไดู้ถูกยกระดู้บื้ให้ดู่ข้่�นี้ในี้ทัุ้กๆ ดู้านี้



*ภัาพใช้เพ้�อการโฆษณา โป็รดูพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถยนี้ต์ในี้ตารางทั้้ายแคตตาล็อกนี้่�

Something special. 
On every trip, from any angle.

ตราตร่งในี้ทัุ้กมุมมองไป็ก้บื้ดู่ไซื้นี้์ข้อง GLC Coupé ดู้วยช่วงทั้้ายทั้่�ม่ความกว้างมากยิ�งข้่�นี้
พร้อมดู่ไซื้นี้์ทั้่�ถ่ายทั้อดูความสป็อร์ตไดู้มากกว่าทั้่�เคย ก้บื้ป็ลายทั้่อไอเส่ยแบื้บื้ใหม่ และไฟทั้้ายแบื้บื้สป็อร์ต LED
ทั้่�ดู่ไซื้นี้์ไดู้อย่างลงต้ว เหมาะก้บื้การตกแต่งภัายนี้อกแบื้บื้ AMG Bodystyling เพ้�อให้อากาศไหลเว่ยนี้ไดู้ดู่
มากยิ�งข้่�นี้ GLC Coupé มาพร้อมล้ออ้ลลอยดู่ไซื้นี้์โฉบื้เฉ่�ยวจาก AMG พร้อมพ้ฒนี้าให้ช่วยลดูแรงเส่ยดูทั้านี้
ไดู้ดู่ยิ�งข้่�นี้ และดููสง่างามมากข้่�นี้อ่กดู้วย



*ภัาพใช้เพ้�อการโฆษณา โป็รดูพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถยนี้ต์ในี้ตารางทั้้ายแคตตาล็อกนี้่�

Because communication  
is everything today.

The new GLC Coupé ไม่เพ่ยงแค่ฟังในี้สิ�งทั้่�คุณพูดู แต่พร้อมทั้่�จะตอบื้สนี้องทัุ้กการเคล้�อนี้ไหวข้องคุณ 
ดู้วยระบื้บื้ MBUX หร้อ Mercedes-Benz User Experience ทั้่�ทั้ำางานี้ร่วมก้นี้ก้บื้แผู้งคอนี้โทั้รล
และหนี้้าจอดูิจิทั้้ลทั้่�จะแสดูงระบื้บื้การนี้ำาทั้างไดู้แบื้บื้เต็มหนี้้าจอ และพร้อมอำานี้วยความสะดูวกสบื้ายให้คุณ
ไดู้อย่างสูงสุดู รวมไป็ถ่งระบื้บื้เส่ยงรอบื้ทั้ิศทั้าง Burmerster® ทั้่�เป็ล่�ยนี้ให้เพลงโป็รดูข้องคุณกลายเป็็นี้
ป็ระสบื้การณ์ความบื้้นี้เทั้ิงระดู้บื้โลก



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

DYNAMIC BODY CONTROL
ระบื้บื้ช่วงล่างทั้่�สามารถเล้อกป็ร้บื้รูป็แบื้บื้ไดู้ตามต้องการ

ไม่ว่าจะเป็็นี้แบื้บื้ Sport+ ทั้่�เพิ�มความเร้าใจในี้การข้้บื้ข้่�แบื้บื้สป็อร์ต
เพ้�อเพิ�มการย่ดูเกาะถนี้นี้แต่ย้งคงไว้ซื้่�งความสะดูวกสบื้าย

และเพิ�มความนีุ้่มนี้วลตลอดูการข้้บื้ข้่� ดู้วยระบื้บื้ช่วงล่าง DYNAMIC BODY CONTROL
เป็็นี้ระบื้บื้สป็ริงเหล็กกล้าทั้่�แข้็งแกร่ง และสามารถตอบื้สนี้องการป็ร้บื้ระดู้บื้แรงกระแทั้กไดู้อย่างแม่นี้ยำา

เพ้�อสอดูร้บื้ก้บื้การป็ร้บื้เป็ล่�ยนี้รูป็แบื้บื้การข้้บื้ข้่� DYNAMIC SELECT ในี้โหมดูต่างๆ ไดู้ในี้แบื้บื้ทั้่�ต้องการ

Plug - in Hybrid
เติมเต็มทัุ้กอารมณ์ ข้้บื้เคล้�อนี้สมรรถนี้ะการข้้บื้ข้่� ดู้วยเทั้คโนี้โลย่ Plug - in Hybrid

ก้าวสู่โลกส่เข้่ยวแห่งอนี้าคตดู้วยยานี้ยนี้ต์กำาล้งสูงอ้นี้เป็็นี้มิตรต่อสิ�งแวดูล้อม
ดู้วยระบื้บื้ Plug - in Hybrid ในี้ GLC 300 e 4MATIC Coupé เป็็นี้การผู้สานี้

การทั้ำางานี้ระหว่างเคร้�องยนี้ต์เบื้นี้ซื้ินี้ 4 สูบื้ 211 แรงม้า และจากมอเตอร์ไฟฟ้า 122 แรงม้า
โดูยกำาล้งสูงสุดูจากการผู้สานี้การทั้ำางานี้นี้่� (System output) อยู่ทั้่� 320 แรงม้า เม้�อเบื้รกหร้อชะลอความเร็ว

มอเตอร์จะทั้ำาหนี้้าทั้�่ในี้การดู่งพล้งงานี้จลนี้์ทั้่�เกิดูข้่�นี้เข้้าสู่แบื้ตเตอร่�เพ้�อสำารองไว้ใช้ไดู้ต่อไป็
ซื้่�งจะช่วยให้การข้้บื้ข้่�ข้องคุณป็ระหย้ดูสูงสุดู และข้้บื้เคล้�อนี้ดู้วยพล้งงานี้ไฟฟ้าทั้่�ไป็ไดู้ไกลมากยิ�งข้่�นี้

*ภัาพใช้เพ้�อการโฆษณา โป็รดูพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถยนี้ต์ในี้ตารางทั้้ายแคตตาล็อกนี้่�*ภัาพใช้เพ้�อการโฆษณา โป็รดูพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถยนี้ต์ในี้ตารางทั้้ายแคตตาล็อกนี้่�



*ภัาพใช้เพ้�อการโฆษณา โป็รดูพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถยนี้ต์ในี้ตารางทั้้ายแคตตาล็อกนี้่�

All -Digital Instrument Display
หนี้้าจอแสดูงผู้ลดูิจิทั้้ลเต็มรูป็แบื้บื้ทั้่�ม่การแสดูงผู้ลแบื้บื้ “Classic”,
“Progressive” และ “Sporty” ทั้ำาให้คุณต้ดูสินี้ใจเล้อกข้้อมูล
ทั้่�สำาค้ญ และป็ระเภัทั้การแสดูงผู้ลข้้อมูลดู้งกล่าวไดู้ ผู้่านี้จอแสดูงผู้ล
ข้นี้าดู 31.2 ซื้ม. (12.3 นี้ิ�ว) ถ่ายทั้อดูภัาพทั้่�คมช้ดู และสามารถ
เห็นี้ไดู้ช้ดูเจนี้ในี้ทัุ้กสภัาพแสง

MULTIBEAM LED 
เทั้คโนี้โลย่ช้�นี้สูงทั้่�ช่วยให้ทั้้ศนี้วิส้ยการข้้บื้ข้่�แม้ในี้ยามค�ำาค้นี้เป็็นี้ไป็อย่างม่
ป็ระสิทั้ธิิภัาพสูงสุดู หล้กการทั้ำางานี้ข้องระบื้บื้ฯ ต้�งอยู่บื้นี้พ้�นี้ฐานี้ข้องไฟหนี้้า
แบื้บื้ MULTIBEAM LED ทั้ำาหนี้้าทั้่�ควบื้คุมหลอดูไฟแบื้บื้ LED จำานี้วนี้ 
84 หลอดู ให้ป็ร้บื้ระดู้บื้ความสว่างอย่างเป็็นี้อิสระจากก้นี้ โดูยม่ระบื้บื้
เซื้็นี้เซื้อร์ตรวจจ้บื้ความเคล้�อนี้ไหว และคำานี้วณระดู้บื้ความสว่างอ้ตโนี้ม้ติ 
สามารถตอบื้สนี้องต่อความเคล้�อนี้ไหวทั้่�เป็ล่�ยนี้แป็ลงไดู้อย่างรวดูเร็วแม่นี้ยำา 
ยิ�งไป็กว่านี้้�นี้ MULTIBEAM LED ย้งตรวจจ้บื้ทั้างโค้งมุมอ้บื้สายตาไดู้ในี้
ระยะทั้างทั้่�ไกลมากกว่าเดูิมอย่างทั้้�วถ่ง และป็ร้บื้ให้แสงม่ความสว่างเต็มพ้�นี้ทั้่�
เพ้�อเพิ�มความป็ลอดูภั้ยสูงสุดู ข้้บื้ข้่�ป็ลอดูภั้ยยิ�งข้่�นี้ดู้วย ULTRA RANGE 
Highbeam โดูยระบื้บื้จะป็ร้บื้ความยาวข้องลำาแสงไฟหนี้้าให้ส่องไดู้ไกลกว่า 
650 เมตร โดูยอ้ตโนี้ม้ติ หากไม่พบื้รถยนี้ต์ทั้่�วิ�งสวนี้ทั้างมา ระบื้บื้เส่ยงรอบื้ทั้ิศทั้าง Burmester* ไฟเร้องแสงล้อมรอบื้ห้องโดูยสารป็ร้บื้ไดู้ 64 เฉดูส่ 

(Ambient Lighting)
ระบื้บื้กุญแจแบื้บื้ KEYLESS-GO พร้อมระบื้บื้
เป็ิดู -ป็ิดูบื้านี้ป็ระตูทั้้ายอ้ตโนี้ม้ติโดูยไม่ต้องใช้ม้อ

ระบื้บื้ช่วยการนี้ำารถเข้้าจอดูอ้ตโนี้ม้ติ พร้อมกล้องแสดูง
ภัาพรอบื้ทั้ิศทั้างข้ณะถอยจอดู

มาตรว้ดูความเร็ว และว้ดูรอบื้เคร้�องยนี้ต์แบื้บื้
All-Digital Instrument Display ข้นี้าดู 12.3 นี้ิ�ว

ระบื้บื้ควบื้คุม และส้�งงานี้แบื้บื้ส้มผู้้ส (Touchpad)

ระบื้บื้ช่วยร้กษาระยะห่างจากรถค้นี้หนี้้า
(Active Distance Assist DISTRONIC)*

ระบื้บื้ช่วยเบื้รกแบื้บื้แอคทั้่ฟ (Active Brake Assist) ระบื้บื้ช่วยเต้อนี้ข้ณะเป็ล่�ยนี้ช่องจราจร
(Blind Spot Assist)

อุปกรณ์มาตรฐาน

*เฉพาะรุ่นี้ GLC 300 e 4MATIC Coupé เทั้่านี้้�นี้
**ภัาพใช้เพ้�อการโฆษณา โป็รดูพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถยนี้ต์ในี้ตารางทั้้ายแคตตาล็อกนี้่�



polar white

Information
Titles polar white 
Code 149U 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

ถ่ายทั้อดูความเป็็นี้ AMG Line ไดู้อย่างครบื้ถ้วนี้ไม่ว่าจะเป็็นี้การออกแบื้บื้ภัายนี้อกทั้่�ม่ความสป็อร์ต และส้มผู้้สไดู้ถ่งพละกำาล้ง
นี้อกจากนี้่�ย้งอ้ดูแนี้่นี้ดู้วยสมรรถนี้ะระดู้บื้สูง ทั้่�ช่วยให้คุณข้้บื้เคล้�อนี้ไดู้อย่างม้�นี้ใจ และเพลิดูเพลินี้เร้าใจไดู้อย่างเต็มพิก้ดู

พวงมาล้ยม้ลติฟังก์ช้นี้ sport steering wheel พร้อมป็ุ่มควบื้คุมแบื้บื้ 
Touch Control

ล้ออ้ลลอยดู่ไซื้นี้์สป็อร์ตจาก AMG แบื้บื้ 5 ก้านี้คู่ ข้นี้าดู 19"
ตกแต่งดู้วยส่ดูำา

GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic

*ต้วอย่างส่อาจแตกต่างจากส่รถข้องจริง เนี้้�องจากระบื้บื้การพิมพ์
**ภัาพใช้เพ้�อการโฆษณา โป็รดูพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถยนี้ต์ในี้ตารางทั้้ายแคตตาล็อกนี้่�*ภัาพใช้เพ้�อการโฆษณา โป็รดูพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถยนี้ต์ในี้ตารางทั้้ายแคตตาล็อกนี้่�

obsidian black

Information
Titles obsidian black 
Code 197U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

197 obsidian black

739 Black piano lacquer- look light
longtitudinal -grain aluminium

739 Black piano lacquer- look light
longtitudinal -grain aluminium

149 polar white

261 Leather-black 297 Leather, two- tone- cranberry red/black

ว้สดูุตกแต่งภัายในี้ (TRIM ELEMENT) ว้สดูุตกแต่งภัายในี้ (TRIM ELEMENT)

เบื้าะนี้้�ง เบื้าะนี้้�ง

ส่มาตรฐานี้เมทั้าลิก
(METALLIC PAINTS)

ส่มาตรฐานี้เมทั้าลิก
(METALLIC PAINT)

ส่มาตรฐานี้
(NON-METALLIC PAINT)

graphite grey

Information
Titles graphite grey 
Code 831 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 24.3.2017 
Additional information 
Background information 

1/1

831 graphite grey



ล�ำาและแรงไป็อ่กข้้�นี้ ดู้วยการทั้ำางานี้ร่วมก้นี้ข้องเคร้�องยนี้ต์เบื้นี้ซื้ินี้ และมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้่�ช่วยเพิ�มป็ระสิทั้ธิิภัาพการข้้บื้ข้่�ให้ดู่ยิ�งข้่�นี้กว่าเดูิม 
และย้งสามารถพาคุณทั้ะยานี้ไป็ไดู้ไกลว่าทั้่�เคย ดู้วยพล้งงานี้ไฟฟ้าเต็มรูป็แบื้บื้

GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

*ภัาพใช้เพ้�อการโฆษณา โป็รดูพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถยนี้ต์ในี้ตารางทั้้ายแคตตาล็อกนี้่�

พวงมาล้ยม้ลติฟังก์ช้นี้ sport steering wheel พร้อมป็ุ่มควบื้คุมแบื้บื้ 
Touch Control

ล้ออ้ลลอยดู่ไซื้นี้์สป็อร์ตจาก AMG แบื้บื้ 5 ก้านี้คู่ ข้นี้าดู 20"
ตกแต่งดู้วยส่ tremolite grey

*ต้วอย่างส่อาจแตกต่างจากส่รถข้องจริง เนี้้�องจากระบื้บื้การพิมพ์
**ภัาพใช้เพ้�อการโฆษณา โป็รดูพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถยนี้ต์ในี้ตารางทั้้ายแคตตาล็อกนี้่�

736 Open-pore black ash wood trim

polar white

Information
Titles polar white 
Code 149U 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

149 polar white

261 Leather-black

ว้สดูุตกแต่งภัายในี้ (TRIM ELEMENT)

เบื้าะนี้้�ง

ส่มาตรฐานี้เมทั้าลิก
(METALLIC PAINTS)

ส่มาตรฐานี้
(NON-METALLIC PAINT)

736 Open-pore black ash wood trim

polar white

Information
Titles polar white 
Code 149U 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

obsidian black

Information
Titles obsidian black 
Code 197U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

197 obsidian black149 polar white

297 Leather, two- tone- cranberry red/black

ว้สดูุตกแต่งภัายในี้ (TRIM ELEMENT)

เบื้าะนี้้�ง

ส่มาตรฐานี้เมทั้าลิก
(METALLIC PAINT)

ส่มาตรฐานี้
(NON-METALLIC PAINT)

graphite grey

Information
Titles graphite grey 
Code 831 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 24.3.2017 
Additional information 
Background information 

1/1

831 graphite grey



ระบบความปลอดภัย GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

โป็รแกรมควบื้คุมการทั้รงต้วอ้ตโนี้ม้ติ ESP (Electronic Stability Program) • •
ระบื้บื้เบื้รกป็้องก้นี้ล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system) • •
ระบื้บื้เบื้รก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ช้นี้ HOLD และ Hill -Start Assist • •
ระบื้บื้ช่วยร้กษาระยะห่างจากรถค้นี้หนี้้า (Active Distance Assist DISTRONIC)  - •
ระบื้บื้ช่วยเบื้รกแบื้บื้แอคท่ั้ฟ (Active Brake Assist) • •
ไฟเบื้รกกะพริบื้ฉุกเฉินี้ (adaptive brake light) • •
ระบื้บื้ร้กษาความเร็ว (cruise control) และจำาก้ดูความเร็ว (SPEEDTRONIC) • •
ระบื้บื้ช่วยเต้อนี้ข้ณะเป็ล่�ยนี้ช่องจราจร (Blind Spot Assist) • •
ระบื้บื้เต้อนี้เพ้�อนี้ำารถเข้้าศูนี้ย์บื้ริการ (ASSYST service interval indicator) • •
ระบื้บื้เต้อนี้แรงดู้นี้ลมยาง (Tyre pressure loss warning system) • •
ระบื้บื้ช่วยเต้อนี้อาการเหนี้้�อยล้าข้ณะข้้บื้ข้่� (ATTENTION ASSIST) • •
เซื้็นี้เซื้อร์ช่วยในี้การนี้ำารถเข้้าจอดู (PARKTRONIC) • •
ระบื้บื้ช่วยการนี้ำารถเข้้าจอดูอ้ตโนี้ม้ติ (Active Parking Assist) • •
กล้องแสดูงภัาพข้ณะถอยจอดู •  -
กล้องแสดูงภัาพรอบื้ทั้ิศทั้างข้ณะถอยจอดู  - •
Mercedes me connect • •
ระบื้บื้ช่วยเหล้อฉุกเฉินี้แบื้บื้ emergency call system • •
ระบื้บื้เส่ยงเต้อนี้ภัายนี้อกรถแบื้บื้ Exterior noise for PHEV  - •

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

ใบื้ป็ัดูนี้ำ�าฝนี้ทั้ำางานี้โดูยอ้ตโนี้ม้ติ พร้อมเซ็ื้นี้เซื้อร์ว้ดูป็ริมาณนี้ำ�าฝนี้ • •
ไฟหนี้้าแบื้บื้ LED High Performance •  -
ไฟหนี้้าแบื้บื้ MULTIBEAM LED  - •
ระบื้บื้ป็ร้บื้ไฟสูงอ้ตโนี้ม้ติ (Adaptive Highbeam Assist) • •

รายละเอียดด้านเทคนิค GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

เคร้�องยนี้ต์ ดู่เซื้ล แถวเร่ยง/4 สูบื้/4 วาล์วต่อสูบื้/ เทั้อร์โบื้ พร้อมอินี้เตอร์คูลเลอร์ เบื้นี้ซื้นิี้ แถวเรย่ง/4 สบูื้/4 วาล์วต่อสบูื้/เทั้อร์โบื้ พร้อมอนิี้เตอร์คลูเลอร์ 

ป็ริมาตรกระบื้อกสูบื้ (ซื้่ซื้่) 1,950 1,991

แรงม้าสูงสุดู (กิโลว้ตต์ (แรงม้า)/รอบื้ต่อนี้าท่ั้) 143 (194)/3,800 155 (211)/5,500

แรงบื้ิดูสูงสุดู (นี้ิวต้นี้เมตร /รอบื้ต่อนี้าท่ั้) 400/1,600-2,800 350/1,300-4,000

กำาล้งจากมอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลว้ตต์ /แรงม้้า) - 90/122

แรงบื้ิดูสูงสุดูจากมอเตอร์ไฟฟ้า (นี้ิวต้นี้เมตร) - 440

อ้ตราเร่ง 0-100 กม. /ชม. (วินี้าท่ั้) 7.9 5.8

ความเร็วสูงสุดูโดูยป็ระมาณ (กม. /ชม.) 217 230

ความจุถ้งนี้ำ�าม้นี้ (ลิตร) 66 50

พ้�นี้ทั้่�บื้รรทัุ้กส้มภัาระ (ลิตร) 500 -1,400 350 -1,250

ระบื้บื้ส่งกำาล้ง เก่ยร์อ้ตโนี้ม้ติ 9 จ้งหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบื้บื้เป็ล่�ยนี้เก่ยร์

ทั้่�พวงมาล้ย ตกแต่งแป็้นี้เก่ยร์ดู้วย Galvanized

(Steering -wheel Gearshift Paddles)

เก่ยร์อ้ตโนี้ม้ติ 9 จ้งหวะ (9G-TRONIC) พร้อมระบื้บื้เป็ล่�ยนี้เก่ยร์

ทั้่�พวงมาล้ย ตกแต่งแป็้นี้เก่ยร์ดู้วย Galvanized

(Steering -wheel Gearshift Paddles)

ข้นี้าดูล้อ และยางหนี้้า 235/55 R19 255/45 R20

ข้นี้าดูล้อ และยางหล้ง 255/50 R19 285/40 R20

มิติต้วถ้ง (กว้าง xยาว xสูง) (มิลลิเมตร) 1,890x4,731x1,600 1,890x4,731x1,600

ระบบความปลอดภัย GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

ถุงลมนี้ิรภั้ยดู้านี้หนี้้า 2 ตำาแหนี้่ง สำาหร้บื้ผูู้้ข้้บื้ข้่� และผูู้้โดูยสารดู้านี้หนี้้า • •
ถุงลมนี้ิรภ้ัยดู้านี้ข้้าง สำาหร้บื้ผูู้้ข้้บื้ข่้� และผูู้้โดูยสารดู้านี้หนี้้า • •
ม่านี้ถุงลมนิี้รภั้ยดู้านี้ข้้าง ป็้องก้นี้ศ่รษะ 4 ตำาแหนี้่ง สำาหร้บื้ผูู้้ข้้บื้ข้่� และผูู้้โดูยสาร • •
ถุงลมนี้ิรภ้ัยบื้ริเวณห้วเข้่าสำาหร้บื้ผูู้้้ข้้บื้ข่้� • •
เข้็มข้้ดูนี้ิรภั้ยแบื้บื้ 3 จุดู 5 ทั้่�นี้้�ง • •
ระบื้บื้แจ้งเต้อนี้การคาดูเข้็มข้้ดูนี้ิรภั้ยตำาแหนี้่งผูู้้โดูยสารตอนี้หล้ง • •(Rear seat belt status indication in the instrument display)



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

เบื้าะนี้้�งทั้รงสป็อร์ตหุ้มหนี้้งแบื้บื้ ARTICO • •
เบื้าะนี้้�งสำาหร้บื้ผูู้้ข้้บื้ข้่� และผูู้้โดูยสารดู้านี้หนี้้าป็ร้บื้ระดู้บื้ดู้้วยระบื้บื้ไฟฟ้้าพร้้อมหนี้่่วยบื้้นี้ทั้่กความจำา • •
เบื้าะนี้้�งผูู้้โดูยสารดู้านี้หล้งพ้บื้ไดู้ แบื้บื้ 1/3 และ 2/3 • •
พวงมาล้ยม้ลติฟัังก์์ช้นี้แบื้บื้ sports steering wheel ตกแต่งดู้วยหนี้้งแบื้บื้ nappa • •
พร้อมป็ุ่มควบื้คุมแบื้บื้ Touch Control

พวงมาล้ยป็ร้บื้ระดู้บื้ดู้วยระบื้บื้ไฟฟ้า • •
ม่านี้บื้้งแดูดูป็ระตูหล้งซื้้าย -ข้วา • •
ชุดูค้นี้เร่ง และแป็้นี้เบื้รกแบื้บื้สป็อร์์ต พร้อมป็ุ่มยางก้นี้ล้�นี้ • •
เบื้าะนี้้�งผูู้้โดูยสารดู้านี้หล้งป็ร้บื้องศาไดู้ • •
แผู้่นี้ป็ิดูพ้�นี้ท่ั้�เก็บื้ส้มภัาระดู้านี้ทั้้าย • •
ดู้านี้บื้นี้ข้องคอนี้โซื้ลหนี้้า และดู้านี้บื้นี้ข้องแผู้งป็ระตูหุ้มดู้วยหนี้้ง • •
ไฟเร้องแสงล้อมรอบื้ห้องโดูยสารป็ร้บื้ไดู้ 64 เฉดูส่ (Ambient Lighting) • •
ระบื้บื้สตาร์ทั้เคร้�องยนี้ต์แบื้บื้ Remote engine start •  -
ป็ุ่มสตาร์์ทั้เคร้�องยนี้ต์ (Push Start) • •
ระบื้บื้กุญแจแบื้บื้ KEYLESS-GO • •
มาตรว้ดูความเร็ว และว้ดูรอบื้เคร้�องยนี้ต์แบื้บื้ All -Digital Instrument Display ข้นี้าดู 12.3 นี้ิ�ว • •
ระบื้บื้ป็ฎิิบื้้ติการม้ลติม่เดู่ยแบื้บื้ MBUX หนี้้าจอข้นี้าดู 10.25" พร้อมระบื้บื้ส้มผู้้ส •  -
ระบื้บื้ป็ฎิิบื้้ติการม้ลติม่เดู่ยแบื้บื้ MBUX หนี้้าจอข้นี้าดู 7" พร้อมระบื้บื้ส้มผู้้ส  - •
ระบื้บื้เส่ยงรอบื้ทั้ิศทั้าง Burmester  - •
ระบื้บื้แผู้นี้ทั้่�นี้ำาทั้าง พร้อมระบื้บื้รายงานี้สภัาพจราจร • •
ระบื้บื้เช้�อมต่อแบื้บื้ Smartphone integration รองร้บื้ Apple CarPlay™ และ Android Auto • •
ระบื้บื้สำาหร้บื้เช้�อมต่่อโทั้รศ้พทั้์เคล้�อนี้ทั้่� (Bluetooth) • •
ระบื้บื้ควบื้คุม และส้�งงานี้แบื้บื้ส้มผู้้ส (Touchpad) • •
กาบื้บื้้นี้ไดูเร้องแสงพร้อมตราส้ญล้กษณ์ >>Mercedes-Benz<< • •

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic

ระบื้บื้ป็ร้บื้โคมไฟหนี้้ารถตามการเล่�ยวข้องพวงมาล้ย (Active Light System)  - •
ระบื้บื้เพิ�มความส่องสว่างข้ณะเล่�ยวโค้ง (Cornering light)  - •
ระบื้บื้ไฟสูงแบื้บื้ ULTRA RANGE Highbeam ระยะส่องสว่าง 650 เมตร  - •
ไฟสำาหร้บื้การข้้บื้ข้่�ในี้เวลากลางว้นี้ แบื้บื้ LED day time running lights • •
ไฟเล่�ยวทั้่�กระจกมองข้้้าง ไฟทั้้้าย และไฟเบื้รกดูวงท่ั้� 3 แบื้บื้ LED • •
กระจกมองข้้างป็ร้บื้ระดู้บื้ และพ้บื้เก็บื้ดู้้วยระบื้บื้ไฟฟ้้า • •
กระจกส่องหล้งป็ร้บื้ลดูแสงสะทั้้อนี้อ้ตโนี้ม้ติ • •
กุญแจร่โมทั้คอนี้โทั้รล • •
หล้งคาซื้้นี้รูฟ เล้�อนี้เป็ิดู -ป็ิดูไดู้ดู้วยระบื้บื้ไฟฟ้า (Electric sliding glass sunroof)  - •
ระบื้บื้เป็ิดู -ป็ิดูบื้านี้ป็ระตูทั้้ายอ้ตโนี้ม้ติโดูยไม่ต้องใช้ม้อ (HANDS-FREE ACCESS) • •
ระบื้บื้เป็ิดู -ป็ิดูบื้านี้ป็ระตูทั้้ายอ้ตโนี้ม้ติดู้วยระบื้บื้ไฟฟ้า • •
ระบื้บื้ก้นี้สะเท้ั้อนี้แบื้บื้สป็อร์ต •  -
ระบื้บื้ก้นี้สะเท้ั้อนี้แบื้บื้คอมฟอร์ทั้ พร้อมเพิ�มระดู้บื้ความสูงข้องต้วรถ  - •
ตกแต่งภัายนี้อกแบื้บื้ AMG Bodystyling (ก้นี้ชนี้หนี้้า -หล้ง) • •
กระจ้งหนี้้าแบื้บื้ diamond radiator grille ส่เงินี้ พร้้อมตราส้ญล้กษณ์เมอร์์เซื้เดูส-เบื้นี้ซื้์ • •
ป็ลายทั้่อไอเส่ยเสริมโครเม่ยม 2 ทั้่อ • •
บื้้นี้ไดูข้้างแบื้บื้สเตนี้เลสดู่ไซื้นี้์สป็อร์ต • •
ดูิสก์เบื้รกหนี้้าแบื้บื้ม่ช่องระบื้ายความร้อนี้ • •
ล้ออ้ลลอยดู่ไซื้นี้์สป็อร์ตจาก AMG แบื้บื้ 5 ก้านี้คู่ ข้นี้าดู 19" ตกแต่งดู้วยส่ดูำา •  -
ล้ออ้ลลอยดู่ไซื้นี้์สป็อร์ตจาก AMG แบื้บื้ 5 ก้านี้คู่ ข้นี้าดู 20" ตกแต่งดู้วยส่ tremolite grey  - •
อุป็กรณ์ป็ะยางฉุกเฉินี้ TIREFIT • •

ฟัังก์์ช้นี้ ECO start/stop • •
ระบื้บื้ป็ร้บื้โหมดูการข้้บื้ข้่�แบื้บื้ DYNAMIC SELECT • •
ระบื้บื้ควบื้คุมอุณหภัูมิอ้ตโนี้ม้ติ THERMATIC แบื้บื้ 2 โซื้นี้ • •

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน GLC 220 d 4MATIC Coupé AMG Dynamic GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic



สามารถดููข้้อมูลแคตตาล็อกท้ั้�งหมดูไดู้ทั้่� : 

www.mercedes-benz.co.th/ebrochure

หมายเหตุ: เอกสารน่ี้�เป็็นี้ข้้อมูลเบื้้�องต้นี้และไม่ถ้อเป็็นี้ส่วนี้หนี้่�งข้องส้ญญาซื้้�อข้าย ทั้้�งน่ี้� ผูู้้ซื้้�อควรตรวจสอบื้ข้้อมูลข้องผู้ลิตภั้ณฑ์์ท่ั้�ระบืุ้ไว้ในี้ส้ญญาซื้้�อข้ายเป็็นี้สำาค้ญ รายละเอ่ยดูข้องผู้ลิตภั้ณฑ์์อาจม่การเป็ล่�ยนี้แป็ลงหล้งจากการเผู้ยแพร่  

พฤศจิกายนี้ 2565 ผูู้ผู้้ลติสงวนี้สทิั้ธิใินี้การเป็ล่�ยนี้แป็ลงการออกแบื้บื้ รปู็แบื้บื้ ส ่และรายละเอย่ดูเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบื้ โดูยการเป็ล่�ยนี้แป็ลงเหล่าน่ี้�จะคำานี้ง่ถง่ป็ระโยชน์ี้ข้องผูู้้ข้ายป็ระกอบื้ก้บื้ความเหมาะสมแก่ผูู้ซ้ื้้�อเป็็นี้สำาคญ้ซ่ื้�ง 

ผูู้ข้้ายหรอ้ผูู้้ผู้ลติจะใช้สญ้ลก้ษณ์หรอ้จำานี้วนี้ระบื้ใุนี้คำาส้�งซื้้�อ หรอ้เก่�ยวก้บื้คำาส้�งซื้้�อโดูยไม่ก่อให้เกดิูสทิั้ธิใิดู ๆ ทั้่�พง่ไดู้รบ้ื้จากสิ�งเหล่าน่ี้� ทั้้�งนี้่� ภัาพป็ระกอบื้อาจแสดูงอุป็กรณ์เสรมิและรายการข้องอุป็กรณ์เสรมิข้องผู้ลติภัณ้ฑ์์ ซื้่�งไม่ไดู้เป็็นี้ส่วนี้หนี้่�ง

ข้องข้้อกำาหนี้ดูมาตรฐานี้ ส่อาจจะแตกต่างเล็กนี้้อยจากทั้่�แสดูงไว้ในี้โบื้รช้วร์อ้นี้เกิดูจากข้้อจำาก้ดูข้องกระบื้วนี้การพิมพ์ โบื้รช้วร์นี้่�ให้ข้้อบื้่งช่�โดูยท้ั้�วไป็เก่�ยวก้บื้ป็ระเภัทั้ข้องล้กษณะ อุป็กรณ์เสริม และ/หร้อส่อาจม่ใช้ร่วมก้บื้รุ่นี้อ้�นี้เทั้่านี้้�นี้สำาหร้บื้

ข้้อมูลทั้่�เป็็นี้ป็ัจจุบ้ื้นี้และเฉพาะเจาะจงมากข่้�นี้เก่�ยวก้บื้ป็ระเภัทั้ข้องรุ่นี้ ล้กษณะ อุป็กรณ์เสริม และ/หร้อส่ท่ั้�ม่ในี้ป็ระเทั้ศข้องทั้่านี้และการกำาหนี้ดูราคาข้องผู้ลิตภั้ณฑ์์นี้้�นี้ กรุณาตรวจสอบื้ข้้อมูลรายละเอ่ยดูข้องผู้ลิตภั้ณฑ์์อ่กคร้�งทั้่�ผูู้้จำาหนี้่าย

เมอร์เซื้เดูส-เบื้นี้ซื้์อย่างเป็็นี้ทั้างการข้องบื้ริษ้ทั้ เมอร์เซื้เดูส-เบื้นี้ซื้์ (ป็ระเทั้ศไทั้ย) จำาก้ดู

www.mercedes-benz.co.th

03-11/2565 (MY803)


