
GLC COUPÉ
MERCEDES-AMG



   BEST  PROSPECTS  FOR 
      JEALOUS  LOOKS.

บัื้ญญัติุใหม่แห่งยนี้ตุรกรรมอเนี้กป็ระสงค์สายพันี้ธิ์ุส์ป็อรต์ุ

เติุมเต็ุมความเรา้ใจกับื้รูป็ลักษณ์ด้ไซื้น์ี้สไตุล์คูเป้็ พรอ้มสะกดทัุ้กสายตุา

บื้่งบื้อกเอกลักษณ์ด้วยชุดแตุ่ง AMG Bodystyling รอบื้คันี้

กระจังหน้ี้าตุกแตุ่งแบื้บื้ AMG - specific radiator grille

ถ่ืายทั้อดความสป็อรต์ุดุดันี้แบื้บื้ฉบัื้บื้ AMG ผู้สานี้ด้ไซื้น์ี้แบื้บื้ jet-wing

และ AMG diffuser ส้ดำาใตุ้กันี้ชนี้หลัง เพ่ิมป็ระสิทั้ธิ์ภิัาพพรอ้มความดุดันี้

เสรมิลุคสป็อรต์ุกับื้ AMG spoiler- lip ส้เด้ยวกับื้รถื

ให้ความรูส้่กโฉบื้เฉ่้ยวทัุ้กรายละเอ้ยด สัมผัู้สป็ระสบื้การณ์ท่้ั้แตุกตุ่างด้วย

AMG Performance exhaust system ท่ั้อไอเส้ยคู่แบื้บื้

tailpipe trim element ถ่ืายทั้อดจิตุวิญญาณนัี้กแข้่งท่้ั้แท้ั้จรงิ

ยกระดับื้รูป็ลักษณ์ให้สป็อรต์ุข้้ดสุด พรอ้มให้เส้ยงคำารามเรา้ใจ

ตุ่างกันี้ตุามโหมดการข้ับื้ข้้่แด่ผูู้้หลงใหลยนี้ตุรกรรมอเนี้กป็ระสงค์หัวใจสป็อรต์ุ

*ภัาพใชเ้พ่้อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้้ี้

MERCEDES-AMG GLC 63 S 4MATIC+ COUPÉ



                 UNTAMED
    URBANITY. 

จิตุวิญญาณนัี้กแข้่ง ถ่ืายทั้อดสู่รูป็ลักษณ์ SUV Coupé ตุอบื้สนี้องทัุ้กการใชง้านี้และความเรา้ใจ

ในี้หน่่ี้งเด้ยวก้าวข้้ามข้้ดจำากัดกับื้ Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé

ตุกแตุ่งล้ออัลลอยด้ไซื้น์ี้สป็อรต์ุจาก AMG แบื้บื้ 5 ก้านี้คู่ ข้นี้าด 21" ท่้ั้ให้ความรูส้่กโฉบื้เฉ่้ยวทั้รงพลัง

เสรมิความสป็อรต์ุ และสมรรถืนี้ะด้วย AMG spoiler-lip ส้เด้ยวกับื้รถื

ชว่ยป็ลุกความเรา้ใจให้สุดทั้าง สัมผัู้สป็ระสบื้การณ์ท่้ั้แตุกตุ่างด้วย AMG Performance exhaust system

ท่ั้อไอเส้ยคู่แบื้บื้ tailpipe trim element ให้คุณเข้้าถ่ืงจิตุวิญญาณสนี้ามแข้่ง

ท้ัั้งรูป็ลักษณ์ความสป็อรต์ุ ตุลอดจนี้เส้ยงคำารามเรา้ใจท่้ั้ตุ่างกันี้ตุามโหมดการข้ับื้ข้้่ ข้ับื้เคล่้อนี้อารมณ์

นัี้กแข้่ง และนัี้กผู้จญภััย ด้วยด้ไซื้น์ี้ผู้สานี้ความสป็อรต์ุแบื้บื้ฉบัื้บื้ AMG เข้้ากับื้ความแข้็งแกรง่แบื้บื้ SUV อย่างลงตัุว

เสรมิความโดดเด่นี้อย่างม้เอกลักษณ์ด้วยรูป็ลักษณ์สไตุล์คูเป้็ น่้ี้ค้อนิี้ยามใหม่ข้องยนี้ตุรกรรมอเนี้กป็ระสงค์

สายพันี้ธิ์ุส์ป็อรต์ุ ท่้ั้จะสะกดทัุ้กลมหายใจต้ัุงแตุ่แรกเห็นี้

MERCEDES-AMG GLC 43 4MATIC COUPÉ

*ภัาพใชเ้พ่้อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้้ี้



 Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé 
พรอ้มหน้ี้าจอบื้นี้พวงมาลัยแบื้บื้ AMG steering wheel buttons

พวงมาลัยท้ั้ายตัุดพรอ้มปุ่็มควบื้คุมบื้นี้พวงมาลัยส้เงินี้โครเม้ยม ตุกแตุ่งด้วยหนัี้ง

แบื้บื้ nappa ส้ดำา ระบื้บื้ป็ฏิบัื้ติุการมัลติุม้เด้ยแบื้บื้ MBUX ระบื้บื้ AI อัจฉรยิะท่้ั้

เรย้นี้รูแ้ละเช้อ่มโยงคุณกับื้รถืด้วยระบื้บื้สั่งงานี้ด้วยเส้ยง และ Touch Pad พรอ้ม

ป็รบัื้รูป็แบื้บื้ข้้อมูลหน้ี้าจอได้หลากหลาย เสรมิกล่ินี้อายความสป็อรต์ุด้วย AMG

instrument cluster หน้ี้าปั็ดแสดงผู้ลการข้ับื้ข้้่แบื้บื้ดิจิทัั้ลมัลติุฟังชนัี้ก์ข้นี้าด

10.25 น้ิี้ว ล้อมด้วยโครเม้ยม สัมผัู้สความรูส้่กเด้ยวกับื้นัี้กแข้่งด้วยเบื้าะน่ัี้งแบื้บื้

AMG Performance seats หุ้มหนัี้งแบื้บื้ตัุดสลับื้ DINAMICA microfiber 

ให้ทัุ้กวินี้าท้ั้แห่งการข้ับื้ข้้่ราวกับื้เป็็นี้สนี้ามแข้่ง

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé 
สัมผัู้สความเรา้ใจข้อง AMG sport steering wheel พวงมาลัยท้ั้ายตัุด

พรอ้มปุ่็มควบื้คุมบื้นี้พวงมาลัยจัดวางให้ใชง้านี้ง่ายเพ่้อสมาธิ์กิารข้ับื้ข้้่

ท่้ั้ด้เย้่ยมแบื้บื้ฉบัื้บื้ Formula 1 สัมผัู้สจิตุวิญญาณนัี้กแข้่งกับื้

เบื้าะน่ัี้งแบื้บื้ AMG sport seat with DINAMICA microfiber

พรอ้มเสรมิกล่ินี้อายความสป็อรต์ุด้วยเข้็มข้ัดนิี้รภััยส้แดง

ระบื้บื้ป็ฏิบัื้ติุการมัลติุม้เด้ยแบื้บื้ MBUX ระบื้บื้ AI อัจฉรยิะท่้ั้เรย้นี้รู้

พรอ้มป็รบัื้การทั้ำางานี้ให้เหมาะกับื้คุณท่้ั้สุดผู่้านี้การสั่งงานี้ด้วยเส้ยง

และ Touch Pad เสม้อนี้เป็็นี้ผูู้้ชว่ยส่วนี้ตัุวข้องคุณ น่้ี้ค้อนิี้ยามใหม่

ข้องอรรถืรสการข้ับื้ข้้่ท่้ั้เรา้ใจข้้ดสุด

HIGH-END IS JUST THE 
                BEGINNING. 

*ภัาพใชเ้พ่้อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้้ี้



ข้ับื้เคล่้อนี้อย่างทั้รงพลังไป็กับื้ GLC 63 S 4MATIC+ Coupé 

ด้วยเคร้อ่งยนี้ต์ุจาก AMG แบื้บื้ V8 ข้นี้าด 4.0 ลิตุร

แบื้บื้ biturbo ท่้ั้ให้พละกำาลังสูงสุดถ่ืง 510 แรงม้า

พรอ้มพุ่งทั้ะยานี้ 0-100 กม./ชม. ในี้เวลาเพ้ยง 3.8 วินี้าท้ั้

เพ่ิมการตุอบื้สนี้องความเรว็ด้วยระบื้บื้ส่งกำาลังแบื้บื้

AMG SPEEDSHIFT MCT 9G พรอ้มเทั้คโนี้โลย้แห่งสนี้ามแข้่ง

ป็รบัื้จูนี้อย่างพิถ้ืพิถัืนี้ เพ่้อการข้ับื้ข้้่เรา้ใจ และแรงท่้ั้สุดในี้ตุระกูล SUV ข้นี้าดกลาง

ตุามสถิืติุท่้ั้บัื้นี้ท่ั้กไว้ ณ สนี้าม North loop of the Nürburgring

INDOMITABLE
                     POWER. 

ข้ับื้ข้้่เรา้ใจทุั้กวันี้กับื้ GLC 43 4MATIC Coupé ด้วยเคร้อ่งยนี้ต์ุ

จาก AMG ข้นี้าด 3.0 ลิตุร แบื้บื้ biturbo ท่้ั้ให้พละกำาลังสูงสุดถ่ืง 390 แรงม้า

แรงบิื้ดสูงสุด 520 นิี้วตัุนี้เมตุร พรอ้มพุ่งทั้ะยานี้ 0-100 กม. / ชม.

ในี้เวลาเพ้ยง 4.9 วินี้าท้ั้ ข้ับื้เคล่้อนี้อย่างเรา้ใจผู่้านี้ระบื้บื้ส่งกำาลังแบื้บื้ 

9G-TRONIC และ AMG RIDE CONTROL ระบื้บื้ชว่งล่างสไตุล์สป็อรต์ุ

ป็รบัื้เข้้ากับื้ 3 โหมดการข้ับื้ข้้่ทัั้นี้ท้ั้ ท้ัั้งโหมด Comfort, Sport

และ Sport+ เหมาะกับื้ทุั้กสถืานี้การณ์อย่างแท้ั้จรงิ

*ภัาพใชเ้พ่้อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้้ี้ *ภัาพใชเ้พ่้อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้้ี้



Mercedes-AMG GLC Coupé

Mercedes me connect
Mercedes me connect ให้คุณพรอ้มออกเดินี้ทั้างทัุ้กเส้นี้ทั้างด้วยบื้รกิารชว่ยเหล้อคุณ
จากสถืานี้การณ์ฉกุเฉินี้ Mercedes-Benz emergency call system ท่้ั้จะติุดตุ่อ
Emergency Customer Contact Center ศูนี้ย์บื้รกิารฉกุเฉินี้ ท่้ั้ชว่ยป็ระสานี้งานี้ด้านี้
ความป็ลอดภััยให้คุณได้รบัื้ความป็ลอดภััยสูงสุด ม่ันี้ใจได้วา่คุณจะได้รบัื้บื้รกิารซื้อ่มบื้ำารงุ
มาตุรฐานี้ระดับื้โลก กับื้บื้รกิาร Remote Retrieval of Vehicle Status รายงานี้สถืานี้ะ
รถืยนี้ต์ุสู่ Mercedes me นี้ำาทั้างคุณสู่ทัุ้กจุดหมายด้วยแผู้นี้ท่้ั้นี้ำาทั้าง Navigation system
ซื้่ง่อัป็เดตุข้้อมูลเส้นี้ทั้างแบื้บื้ออนี้ไลน์ี้ แม้ในี้เส้นี้ทั้างข้องคนี้ท้ั้องถ่ิืนี้อย่างรวดเรว็ แม่นี้ยำา
และสามารถืป้็อนี้ข้้อมูลท่้ั้ตุ้องการได้ผู่้านี้ Touch Pad สะดวกสบื้ายด้วยระบื้บื้ Pre-entry
Climate Control* เปิ็ดระบื้บื้เคร้อ่งป็รบัื้อากาศทั้างไกลก่อนี้ถ่ืงรถื เพ่้อให้รถืยนี้ต์ุ
เมอรเ์ซื้เดส-เบื้นี้ซื้ ์อยู่ในี้การควบื้คุมข้องคุณ

ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX
ตุ่้นี้ตุากับื้ความงาม และชาญฉลาดข้องระบื้บื้ป็ฏิบัื้ติุการมัลติุม้เด้ยแบื้บื้ MBUX เล้อกการ
แสดงข้้อมูลได้หลากหลาย พร้อมแผู้งหน้ี้าปั็ดแสดงผู้ลข้้อมูลการข้ับื้ข้้่  AMG-specific display 
ล้ำาสมัยด้วยระบื้บื้สัมผัู้ส และสั่งงานี้ด้วยเส้ยง พร้อมป็ระมวลผู้ลป็ระโยคท่้ั้ใกล้เค้ยงคำาสั่ง
ท่ัั้วไป็ได้ เพ้ยงพูดว่า "Hey Mercedes" และตุามด้วยคำาสั่งเช่นี้ "I'm cold" ระบื้บื้จะทั้ำาการป็รับื้
อุณหภัูมิให้เหมาะสมพร้อมจดจำา และเร้ยนี้รู้การสั่งงานี้ข้องคุณ เพ่้อสร้างความเช้่อมโยงระหว่าง
คุณกับื้รถือย่างไร้ท่้ั้ ติุ

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé

ล้้อมาตรฐาน (STANDARD WHEELS)

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

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

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

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

197 obsidian black 831 graphite grey

Y05 designo seat belts in red241 AMG Leather - black241 AMG leather - black H73 AMG carbon-fibre/ light longitudinal-grain aluminium trim

149 polar white 

สีมาตรฐานเมทาลิ้ก  (METALLIC PAINTS)สีมาตรฐาน   (NON-METALLIC PAINT)

วสัดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)เบาะนั�ง (UPHOLSTERY)

*สำาหรบัื้รถืยนี้ต์ุพลังงานี้ไฟฟ้า PHEV จะสามารถืใชร้ะบื้บื้ Pre-entry Climate Control ได้โดยไม่ตุ้องสตุารท์ั้รถืยนี้ต์ุ
**ภัาพใชเ้พ่้อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้้ี้

*สำาหรบัื้รถืยนี้ต์ุพลังงานี้ไฟฟ้า PHEV จะสามารถืใชร้ะบื้บื้ Pre-entry Climate Control ได้โดยไม่ตุ้องสตุารท์ั้รถืยนี้ต์ุ
**ภัาพใชเ้พ่้อการโฆษณา โป็รดพิจารณารายการอุป็กรณ์ข้องรถืยนี้ต์ุในี้ตุารางท้ั้ายแคตุตุาล็อกน้้ี้



ระบบความปล้อดภัย Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé

ระบื้บื้ชว่ยเบื้รกแบื้บื้แอคท้ั้ฟ (Active Brake Assist)  •
ไฟเบื้รกกะพรบิื้ฉกุเฉินี้ (adaptive brake light)  •
ระบื้บื้รกัษาความเรว็ (cruise control) และจำากัดความเรว็ (SPEEDTRONIC)  •
ระบื้บื้ชว่ยเตุ้อนี้ข้ณะเป็ล้�ยนี้ชอ่งจราจร (Blind Spot Assist)  •
ระบื้บื้เตุ้อนี้เพ้�อนี้ำารถืเข้า้ศนูี้ย์บื้รกิาร (ASSYST service interval indicator)  •
ระบื้บื้เตุ้อนี้แรงดันี้ลมยาง และหน้ี้าจอแสดงสถืานี้ะลมยาง (Tyre pressure monitoring system)  •
ระบื้บื้ชว่ยเตุ้อนี้อาการเหน้ี้�อยล้าข้ณะข้บัื้ข้ ้� (ATTENTION ASSIST)  •
เซื้น็ี้เซื้อรช์ว่ยในี้การนี้ำารถืเข้า้จอด (PARKTRONIC)  •
ระบื้บื้ชว่ยการนี้ำารถืเข้า้จอดอัตุโนี้มัติุ (Active Parking Assist)  •
กล้องแสดงภัาพด้านี้หลังข้ณะถือยจอด  •
Mercedes me connect  •
ระบื้บื้ชว่ยเหล้อฉกุเฉินี้แบื้บื้ emergency call system  •
อุปกรณ์์มาตรฐานภายนอก Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé

ใบื้ป็ัดนี้ำ�าฝนี้ทั้ำางานี้โดยอัตุโนี้มัติุ พรอ้มเซื้น็ี้เซื้อรว์ดัป็รมิาณนี้ำ�าฝนี้  •
ไฟหน้ี้าแบื้บื้ MULTIBEAM LED  •
ระบื้บื้ป็รบัื้โคมไฟหน้ี้ารถืตุามการเล้�ยวข้องพวงมาลัย (Active Light System)  •
ระบื้บื้เพิ�มความสอ่งสวา่งข้ณะเล้�ยวโค้ง (Cornering light)  •
ระบื้บื้ป็รบัื้ไฟสงูอัตุโนี้มัติุ (Adaptive Highbeam Assist)  •
ระบื้บื้ไฟสงูแบื้บื้ ULTRA RANGE Highbeam ระยะสอ่งสวา่ง 650 เมตุร  •
ไฟสำาหรบัื้การข้บัื้ข้ ้�ในี้เวลากลางวนัี้ แบื้บื้ LED day time running lights  •
ไฟเล้�ยวท้ั้�กระจกมองข้า้ง ไฟท้ั้าย และไฟเบื้รกดวงท้ั้� 3 แบื้บื้ LED  •
กระจกมองข้า้งป็รบัื้ระดับื้ และพับื้เก็บื้ด้วยระบื้บื้ไฟฟ้า  •
กระจกสอ่งหลังป็รบัื้ลดแสงสะท้ั้อนี้อัตุโนี้มัติุ  •
กญุแจรโ้มทั้คอนี้โทั้รล  •
หลังคาซื้นัี้รฟู เล้�อนี้เป็ิด-ป็ิดด้วยระบื้บื้ไฟฟ้า (Electric sliding glass sunroof)  •
ระบื้บื้เป็ิด-ป็ิดบื้านี้ป็ระตุทู้ั้ายอัตุโนี้มัติุโดยไม่ตุ้องใชม้้อ (HANDS-FREE ACCESS)  •

รายล้ะเอียดด้านเทคนิค Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé

เคร ื�องยนี้ต์ุ เบื้นี้ซื้นิี้ แบื้บื้ว ้/6 สบูื้ พรอ้ม Biturbo และอินี้เตุอรค์ลูเลอร์

ป็รมิาตุรกระบื้อกสบูื้ (ซื้ซ้ื้)้ 2,996

แรงม้าสงูสดุ ( กิโลวตัุต์ุ (แรงม้า)/รอบื้ตุ่อนี้าท้ั้) 287 (390)/5,500-6,000

แรงบื้ิดสงูสดุ (นิี้วตัุนี้เมตุร/รอบื้ตุ่อนี้าท้ั้) 520/1,800-5,800

อัตุราเรง่ 0-100 กม./ชม. (วนิี้าท้ั้) 4.9

ความเรว็สงูสดุโดยป็ระมาณ (กม./ชม.) 250

ความจถัุืงนี้ำ�ามันี้ (ลิตุร) 66

พ้�นี้ท้ั้�บื้รรทัุ้กสมัภัาระ (ลิตุร) 500-1,400

ระบื้บื้สง่กำาลัง เก้ยรอั์ตุโนี้มัติุเดินี้หน้ี้า 9 จงัหวะ (AMG SPEEDSHIFT TCT 9G Transmission)
พรอ้มระบื้บื้เป็ล้�ยนี้เก้ยรท้์ั้�พวงมาลัยแบื้บื้ (Steering-wheel gearshift paddles)

ข้นี้าดล้อ และยาง-หน้ี้า 255/40 R21 

ข้นี้าดล้อ และยาง-หลัง 285/35 R21

มิติุตัุวถัืง (กวา้งxยาวxสงู) (มิลลิเมตุร) 1,930x4,749x1,578

ระบบความปล้อดภัย Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé

ถืงุลมนิี้รภััยด้านี้หน้ี้า 2 ตุำาแหน่ี้ง สำาหรบัื้ผูู้้ข้บัื้ข้ ้� และผูู้้โดยสารด้านี้หน้ี้า  •
ถืงุลมนิี้รภััยด้านี้ข้า้ง สำาหรบัื้ผูู้้ข้บัื้ข้ ้� และผูู้้โดยสารด้านี้หน้ี้า  •
ม่านี้ถืงุลมนิี้รภััยด้านี้ข้า้ง ป็้องกันี้ศร้ษะ 4 ตุำาแหน่ี้ง สำาหรบัื้ผูู้้ข้บัื้ข้ ้� และผูู้้โดยสาร  •
ถืงุลมนิี้รภััยบื้รเิวณหวัเข้า่สำาหรบัื้ผูู้้ข้บัื้ข้ ้�  •
เข้ม็ข้ดันิี้รภััยแบื้บื้ 3 จดุ 5 ท้ั้�นัี้�ง  •
โป็รแกรมควบื้คมุการทั้รงตัุวอัตุโนี้มัติุ ESP® (Electronic Stability Program)  •
ระบื้บื้ป็้องกันี้ล้อล็อก ABS (Anti-lock braking system)  •
ระบื้บื้เบื้รก ADAPTIVE BRAKE พรอ้มฟังก์ชนัี้ HOLD และ Hill-Start Assist  •
ระบื้บื้ชว่ยรกัษาระยะหา่งจากรถืคันี้หน้ี้า (Active Distance Assist DISTRONIC)  •
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ระบื้บื้เป็ิด-ป็ิดบื้านี้ป็ระตุทู้ั้ายอัตุโนี้มัติุด้วยระบื้บื้ไฟฟ้า  •
ระบื้บื้กันี้สะเท้ั้อนี้ถืงุลมแบื้บื้ AMG RIDE CONTROL+  •
ตุกแตุ่งภัายนี้อกแบื้บื้ AMG Bodystyling (กันี้ชนี้หน้ี้า-หลัง)  •
สป็อยเลอรด้์านี้หลังบื้นี้ป็ระตุทู้ั้ายแบื้บื้ AMG  •
กระจงัหน้ี้าแบื้บื้ AMG specific-radiator grille  •
ระบื้บื้สง่กำาลังแบื้บื้ AMG Performance 4MATIC  •
ระบื้บื้ท่ั้อไอเสย้แบื้บื้ AMG performance exhaust system  •
ป็ลายท่ั้อไอเสย้ 2 ท่ั้อตุกแตุ่งด้วยโครเม้ยม (4-pipe look)  •
บัื้นี้ไดข้า้งแบื้บื้สเตุนี้เลสด้ไซื้น์ี้สป็อรต์ุ  •
ดิสก์เบื้รกหน้ี้าแบื้บื้ม้ชอ่งระบื้ายความรอ้นี้  •
คาลิป็เป็อรเ์บื้รกสเ้ทั้าพรอ้มสญัลักษณ์ AMG  •
ล้ออัลลอยด้ไซื้น์ี้สป็อรต์ุจาก AMG แบื้บื้ 5 ก้านี้คู่ ข้นี้าด 21"  •
อุป็กรณ์ป็ะยางฉกุเฉินี้ TIREFIT  •
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ฟังก์ชนัี้ ECO start/stop  •
ระบื้บื้ป็รบัื้โหมดการข้บัื้ข้ ้�แบื้บื้ AMG DYNAMIC SELECT  •
ระบื้บื้ควบื้คมุอุณหภัมิูอัตุโนี้มัติุ THERMATIC แบื้บื้ 2 โซื้นี้  •
เบื้าะนัี้�งหุม้หนัี้งแบื้บื้สป็อรต์ุตัุดสลับื้ DINAMICA microfibre สด้ำา พรอ้มตุกแตุ่งด้วยด้ายสแ้ดง  •
ระบื้บื้อุ่นี้เบื้าะ (เฉพาะเบื้าะคู่หน้ี้า)  •
เบื้าะนัี้�งสำาหรบัื้ผูู้้ข้บัื้ข้ ้� และผูู้้โดยสารด้านี้หน้ี้าป็รบัื้ระดับื้ด้วยระบื้บื้ไฟฟ้า พรอ้มหน่ี้วยบัื้นี้ท่ั้กความจำา  •
เบื้าะนัี้�งผูู้้โดยสารด้านี้หลังพับื้ได้ แบื้บื้ 1/3 และ 2/3  •
พวงมาลัยนิี้รภััยพรอ้มเพาเวอรป์็รบัื้ระดับื้ด้วยระบื้บื้ไฟฟ้า และป็รบัื้นี้ำ�าหนัี้กตุามความเรว็รถื  •
ตุกแตุ่งภัายในี้ด้วย AMG carbon-fibre trim และอะลมิูเน้ี้ยม  •
ม่านี้บัื้งแดดป็ระตุหูลังซื้า้ย-ข้วา  •
ชดุคันี้เรง่ และแป็้นี้เบื้รกแบื้บื้สป็อรต์ุ พรอ้มปุ็�มยางกันี้ล้�นี้  •
เบื้าะนัี้�งผูู้้โดยสารด้านี้หลังป็รบัื้องศาได้  •
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แผู่้นี้ป็ิดพ้�นี้ท้ั้�เก็บื้สมัภัาระด้านี้ท้ั้าย  •
ด้านี้บื้นี้ข้องคอนี้โซื้ลหน้ี้า และด้านี้บื้นี้ข้องแผู้งป็ระตุหูุม้ด้วยหนัี้ง  •
ไฟเรอืงแสงล้อมรอบื้หอ้งโดยสารป็รบัื้ได้ 64 เฉดส ้(Ambient Lighting)  •
ระบื้บื้สตุารท์ั้เคร ื�องยนี้ต์ุแบื้บื้ Remote engine start  •
ปุ็�มสตุารท์ั้เคร ื�องยนี้ต์ุ (Push Start)  •
ระบื้บื้กญุแจแบื้บื้ KEYLESS-GO  •
มาตุรวดัความเรว็ และวดัรอบื้เคร ื�องยนี้ต์ุแบื้บื้ All -Digital Instrument Display ข้นี้าด 12.3 นิี้�ว  •
ระบื้บื้ป็ฎิิบัื้ติุการมัลติุม้เด้ยแบื้บื้ MBUX หน้ี้าจอข้นี้าด 10.25" พรอ้มระบื้บื้สมัผัู้ส  •
ระบื้บื้แผู้นี้ท้ั้�นี้ำาทั้าง พรอ้มระบื้บื้รายงานี้สภัาพจราจร  •
ระบื้บื้เช ื�อมตุ่อแบื้บื้ Smartphone integration รองรบัื้ Apple CarPlay™ และ Android Auto  •
ระบื้บื้เส้ยงรอบื้ทิั้ศทั้าง Burmester®  •
ระบื้บื้สำาหรบัื้เช ื�อมตุ่อโทั้รศัพท์ั้เคล้�อนี้ท้ั้� (Bluetooth)  •
ระบื้บื้ควบื้คุม และสั�งงานี้แบื้บื้สัมผัู้ส (Touchpad)  •
เข้็มข้ัดนิี้รภััยส้แดง แบื้บื้ designo  •
กาบื้บัื้นี้ไดเรอืงแสงพรอ้มตุราสัญลักษณ์ AMG  •



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

พฤศจกิายนี้ 2565 ผูู้้ผู้ลิตุสงวนี้สิทั้ธิ์ิ�ในี้การเป็ล้�ยนี้แป็ลงการออกแบื้บื้ รปู็แบื้บื้ 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-เบื้นี้ซื้ ์

อย่างเป็็นี้ทั้างการ ข้องบื้รษัิทั้ เมอรเ์ซื้เดส-เบื้นี้ซื้ ์(ป็ระเทั้ศไทั้ย) จำากัด
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